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Polohu letných
terás v pešej
zóne by mala
určiť mapa

Dlažbu v centre
mesta ničia
ťažké autá,
ale aj vandali

STARÉ MESTO
Prevádzkovatelia reštaurácií a kaviarní v pešej zóne, ktorí na uliciach
umiestňujú letné terasy, tzv. exteriérové sedenia, sa v budúcnosti budú
musieť riadiť presnými pravidlami,
ktoré stanoví všeobecne záväzné
nariadenie.
V súčasnosti rozmiestnenie letných terás
pôsobí dosť nekoncepčne, sú aj pri fasádach domov, aj uprostred ulice (ukážkovým príkladom je v tomto smere
Michalská ulica) Starosta mestskej časti
Bratislava - Staré Mesto Andrej Petrek
predpokladá, že súčasný systém sa
zmení. „Podmienky na rozmiestňovanie
exteriérových sedení sa určite budú upravovať, predpokladám však, že aj v
budúcnosti celkom prirodzene budú primknuté k fasáde, ktorá prislúcha k reštauračnému zariadeniu, ku ktorému patria,“ povedal nám. „Záujem o prevádzkovanie exteriérových sedení je aj na
takých miestach, kde vo fasáde priľahlého obchodu sú iné prevádzky, napríklad
obchody alebo služby. Samozrejme, v
takomto prípade nemôže byť exteriérové
sedenie priamo pri fasáde, ale je nutné
ponechať voľný prístup pre návštevníkov
týchto obchodov alebo služieb. V takýchto prípadoch musia byť exteriérové
sedenia odsunuté od fasády.“
Starosta A. Petrek však pokladá za oveľa
dôležitejšie, aby vo všeobecne záväznom nariadení, ktoré bude platiť v budúcom roku, bola poloha ketných sedení
jasne definovaná a aby súčasťou tohto
všeobecne záväzného nariadenia bol aj
mapový dokument, jednoznačne určujúci plochu, ktorú nebude možné zabrať.
Táto plocha by mala viesť spravidla stredom komunikácií a mala mať dostatočnú šírku na vjazd zásahových vozidiel,
resp. vozidiel obyvateľov, ktorí tam
bývajú, ako aj pre aj návštevníkov tejto
časti mesta. Malo by ísť o trojmetrové
alebo triapolmetrové koridory, ktoré by
mali byť vyznačené aj v mapovom
dokumente, ako neoddeliteľnej časti
všeobecne záväzného nariadenia.
„V tomto roku je možno situácia s rozmiestňovaním exteriérových sedení lepšia ako po minulé roky, ale vôbec s ňou
nemôžem byť spokojný, disciplína prevádzkovateľov jednotlivých reštauračných zariadení a rešpektovanie všeobecne záväzného nariadenia je ešte stále na
veľmi nízkej úrovni,“ konštatoval A.
Petrek. „V uplynulých dňoch sme urobili prvý zásah proti prevádzkovateľom
mobilných reklamných zariadení, tie,
ktoré boli rozmiestnené bez povolenia,
sme pozbierali tak isto budeme postupovať aj proti exteriérovým sedeniam osadeným v rozpore so všeobecne záväzným nariadením.“
(juh)

STARÉ MESTO
Nová dlažba býva pýchou mesta, len
pár dní po dokončení, potom sa však
stáva hanbou, čo nevidíme len my, ale
aj množstvo čitateľov, ktorí na jej zlý
stav poukazujú.
Nejde len o vzhľad - uvoľnené dlažobné
kocky uložené v lôžku z jemného štrku
môžu spôsobiť vážne zranenie nôh, upozorňuje ortopéd. Stav sa však bude zlepšovať len veľmi pomaly. Na jej opravu
má Staré Mesto v rozpočte vyčlenených
len 600-tisíc korún, pričom vlani len za
opravu časti Panskej ulice zaplatil magistrát o rovný milión viac.
Mestská časť hľadá spôsoby na komplexné riešenie problému. Patrí k nemu
napríklad prísnejšie stráženie Šafárikovho námestia, lebo od jeho dokončenia v
decembri neznámi páchatelia už trikrát
rozobrali časť žulovej dlažby. Najčastejšie sa za príčinu označuje vjazd ťažkých
mechanizmov a vozidiel na rekonštrukciu vnútromestských budov. Záťažový
limit prekračujú aj niektoré zásobovacie
vozidlá - pôvodne sa však uvažovalo o
tom, že vydláždeným centrom budú chodiť len peší, kočíky, prípadne drožky.
Tomu aj zodpovedal výber technológie a
materiálu. Tiež sa neočakával taký veľký
pohyb osobných áut.
V redakčnej pošte, elektronickej či klasickej, i telefonicky dostávame od čitateľov veľa impulzov v tomto smere. Väčšina z nich pritom poukazuje nielen na
kazy dlažby, ale aj na úplné uzatvorenie
historických centier nielen v cudzine.
Pravdou však bude aj rozšírený názor o
nekvalitnej dodávke, pretože dlažobné
kocky sa uvoľňujú aj v zónach, kde sa
chodí výlučne peší. Až teraz napriek viacerým upozorneniam BN v minulosti sa
dozvedáme, že mestská časť v rámci
reklamačných dohôd žiada dodávateľov
o opravy. Keďže reklamačná lehota vo
všeobecnosti je dva roky, oplatilo by sa
dôkladne preveriť, ktoré poškodenia nie
sú spôsobené preťažovaním a reklamovať ich.
Mestská časť Staré Mesto uvažuje o tom,
že v budúcnosti bude poplatky zinkasované za vjazd od firiem a za vjazd vozidiel nad 3,5 tony používať výlučne na
údržbu a opravu dlažby. Súčasne bude
samospráva v spolupráci s Mestskou
políciou pôsobiť na znižovanie pohybu
nákladných vozidiel v pešej zóne, V
rámci tohto plánu miestny úrad vyzve
dodávateľov na používanie menších
dodávok na zásobovanie. Zároveň bude
prehodnocovať na základe pripomienok
občanov i turistov dopravný režim v
zóne a podľa starostu Andreja Petreka by
bolo vhodné predložiť ho vo forme všeobecne záväzného nariadenia na schválenie miestnemu zastupiteľstvu.
(gub)

Vodičom, ktorí porušujú zákaz státia v pešej zóne, mestskí policajti zakladajú na autá imobilizéry.

FOTO - Oto Limpus

Polícia už dáva autám na korze papuče
STARÉ MESTO
Trvalé sťažnosti občanov na veľký
počet áut v pešej zóne, donútili mestskú políciu a staromestskú samosprávu účinnejšie bojovať proti vodičom,
ktorí porušujú osobitné pravidlá v
tejto časti mesta.
Podľa veliteľa staromestskej polície Jozefa Hitku autám, ktoré tam stoja dlhšie ako
pätnásť minút, nasadia papuče a vodiči
dostanú poriadkovú pokutu. Mestskí policajti monitorujú ulice pešej zóny pomocou kamier. Od prvého do 27. apríla nasadili nedisciplinovaným vodičom zatiaľ
207 papúč a vybrali takmer 28-tisíc
korún. Autá by mali podľa J. Hitku stáť v
pešej zóne len na skutočne nevyhnutný
čas. Zákon, žiaľ, nešpecifikuje presnú
dĺžku. Niektorí podnikatelia sa však zača-

li na tento postup sťažovať. Musia pochopiť, že ak chcú prevádzkovať letné sedenia, tak počet áut v pešej zóne je potrebné
minimalizovať, dodal veliteľ staromestskej polície. Nariadenie mestskej časti,
ktoré sa týka pešej zóny, zakazuje autám
státie v zóne, pokiaľ im to nedovoľuje
značka. Opatrenia samosprávy Starého
Mesta a mestskej polície smerujú k vyčisteniu centra mesta od nadmerného počtu
automobilov, ktoré nielen v ranných hodinách otravujú život chodcov. Predstavitelia mestskej časti uznali, že v minulom
období bolo vydaných zbytočne veľa
povolení na vjazd do pešej zóny. Svedčí o
tom aj fakt, že súčasných takmer 500
povolení chce starosta Andrej Petrek znížiť od roku 2008 na polovicu. Existujú aj
úvahy, aby sa vjazd áut zakázal úplne,

výnimku by mali len obyvatelia, ktorí v
pešej zóne bývajú.
Okrem prevzdušnenia ulíc by sa ušetrili
peniaze aj za opravu zničenej dlažby. Pri
dláždení ulíc v minulosti sa totiž nerátalo
s autami, o nákladných ani nehovoriac.
Snaha zvýšiť bezpečnosť chodcov v pešej
zóne sa týka aj bicyklovania a jazdy na
kolieskových korčuliach. Na návrh
dopravnej komisie staromestskí poslanci
nedávno vypustili z nariadenia o pešej
zóne ustanovenie, podľa ktorého bolo
možné pri jazde prekročiť rýchlosť chôdze, ak sa tým neohrozia alebo neobmedzia ostatní chodci. Jeho výklad bol totiž
sporný. V pešej zóne je umožnené jazdiť
na bicykli alebo na kolieskových korčuliach, ale iba rýchlosťou chôdze, a to bez
výnimky.
(rob)

Na výmenu dlažby už nebude dosť peňazí
O pokračujúcich problémoch v pešej
zóne a možnostiach ich riešenia sme sa
pozhovárali so starostom mestskej
časti Bratislava - Staré Mesto Andrejom PETREKOM.
- Zdá sa, že pomerne veľké plochy dlažby v pešej zóne momentálne dožívajú.
Dlažba nie je vhodná na to, aby po nej
jazdili ťažké autá. Stavebnú činnosť na
území pešej zóny však nie je možné
zakázať, sú tu vo veľkej väčšine kultúrne
pamiatky, o ktoré sa treba starať, obnovovať ich. Niektoré v nedávnej minulosti zmenili vlastníkov, iné dlho čakali na
rekonštrukciu, pretože sa o ne viedli od
90. rokov súdne spory, takže až teraz
majú riadnych vlastníkov, ktorí ich dávajú do poriadku. Je aj v záujme mesta a
celej spoločnosti, aby sa kultúrne pamiatky obnovili, niektoré technologické pro-

cesy si však vyžadujú aj vjazd ťažkých
vozidiel, na ktoré táto dlažba nie je
dimenzovaná.
Ako je teda možné situáciu riešiť?
- Je to veľký problém... Keby som
mohol, predláždil by som všetky komunikácie v historickom jadre klasickou
plnoformátovou dlažbou, ale na to ani v
blízkej, ani vo vzdialenejšej budúcnosti
nebudeme mať finančné zdroje. Financie, ktoré malo Staré Mesto v čase dláždenia pešej zóny, už nikdy nebude mať.
Bolo to v období, keď sa predávali do
osobného vlastníctva byty a nebytové
priestory. Preto máme jedinú možnosť na miestach, kde bude stav najhorší, to
riešiť parciálne. Tento rok máme na

opravu dlažby vyčlenených len 600tisíc korún, čo je suma, ktorá vôbec
nestačí.
Nebolo by riešením úplne zakázať
vjazd do pešej zóny - s výnimkou vozidiel polície, hasičov a záchrannej služby?
- Musíme si uvedomiť, že nie je dosť
dobre možné zabrániť Staromešťanom,
ktorí majú na území pešej zóny trvalé
bydlisko, aby sa k nemu mohli dostať
autom. Takisto je nutné zásobovať obchody a reštaurácie v pešej zóne. Musíme
zachovať možnosť zásobovania v určitom časovom limite. Čo však vieme
obmedziť, je možnosť tzv. „dozásobovania“ počas dňa. Výrazne tiež obmedzíme
možnosti vjazdu tých, ktorí majú v pešej
zóne sídla firiem, ako aj dlhšieho parkovania v nej. Zhováral sa Juraj Handzo
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Čakám, kedy
výnimka dostane
výnimku
Existuje mnoho zlatých pravidiel, z nich
mimoriadne obľúbené je porekadlo o
výnimke, že totiž každé pravidlo má svoju
výnimku, ale ono samo si hrozí svojím
vnútorným protirečením.
Ak má každé pravidlo svoju výnimku,
možno aj porekadlo o výnimkách z pravidiel je onou výnimkou a vtedy by znamenalo svoj opak, že totiž nemá výnimku. Viem, predchádzajúce riadky sa
môžu zdať ako bezplatný výlet do antického Grécka na zjazd filozofujúcich
sofistov, ale nie. Bol to skôr pokus o výlet
do nezaplatiteľnej krajiny, kde vládnu
pravidlá. Neviem ako kto, ale väčšina
múdrych ľudí, ktorých poznám, má rada
pravidlá. Hoci aj také, že šach sa začína
hrať so šestnástimi figúrkami, ale aj
také, že nie sme násilnícki, dávame prednosť podľa presne určených pravidiel...
A tak.
To pravidlo sa dá totiž vysvetľovať aj inak
než cez vlastné protirečenie, ale aj to je
jeho skazou - absolútna prevaha výnimiek.
Kde je potom to pravidlo? Kde ho máme
hľadať, by nám asi vedeli dobre zaspievať
raperi, ale výsledok by bol len ten, že oni
sa vykričia a nám to nepomôže.
Lenže musíme si pýtať pravidlá a zároveň
sa pýtať, aké pravidlo, na čo, kde je a
najmä - aké treba z neho výnimky? A
koľko? Naozaj, lebo ak sa udelí jedna
výnimka, je to výnimka. A potom je to pravidlo. Povedzme - do pešej zóny sa nejazdí s jedinou výnimkou záchranných vozidiel. Nebude sa tam jazdiť. Keď však udelíme dve výnimky, už to nie sú výnimky, ale
nové pravidlo. Slovenské, že do pešej zóny
môžu jazdiť všetci, okrem tých, čo tam
nesmú, lebo nemajú papier. Niečo také
bolo v Sovietskom zväze, kto mal známeho, ten dostal papier a mohol ísť do centra. Aj do susedného mesta. Keby bolo pravidlo, tak by na chodníkoch neparkovali
autá ľudí, ktorí ich nevedia zaparkovať na
vyhradený obdĺžnik. Keby bolo pravidlo,
tak by nebola na uliciach špina. Keby bolo
pravidlo, sochy by neobtĺkali a v noci
nehulákali ani Angličania. Keby bolo pravidlo, možno by už Bratislava ani nebola
naša, slovenská.
Gustav Bartovic

Novým
riaditeľom DPB
je Róbert Kadnár
BRATISLAVA
Dopravný podnik Bratislava, a.s., má
nového generálneho riaditeľa. Od 2.
mája sa ním stal Róbert Kadnár.
Doterajší generálny riaditeľ Ján Zachar,
ktorý bol odvolaný k 30. aprílu, ostáva
odborným poradcom a konzultantom
predstavenstva DPB.
Róbert Kadnár sa narodil 19. 9. 1971 v
Bratislave, je ženatý, má jedno dieťa.
Vyštudoval Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave a Ekonomickú univerzitu v Bratislave (fakulta podnikového manažmentu). V rokoch 2003 až 2007 bol
členom Dozornej rady Dopravného podniku, a.s.
V rokoch 2002 - 2006 bol R. Kadnár
poslancom mestského zastupiteľstva za
SDKÚ, v decembrových komunálnych
voľbách už do mestského zastupiteľstva
nekandidoval. Je poslancom miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Karlova Ves
za SDKÚ-DS.
(juh)
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V dolnej časti Námestia slobody pribudnú
o niekoľko dní nové parkovacie miesta
STARÉ MESTO
Na Námestí slobody pribudne už onedlho dvadsaťpäť nových parkovacích
miest. Magistrát ich dal urobiť v spodnej časti námestia medzi stromami. Z
doteraz neorganizovaného parkovania
na chodníku vznikne povolené šikmé
státie.
Podľa vedúceho oddelenia dopravného
plánovania magistrátu Vladimíra Mikuša
chcelo mesto novými parkovacími miestami predísť nepovolenému a neprehľad-

nému parkovaniu v tejto lokalite. Celá
oblasť spodnej časti námestia sa podľa
neho skultúrni a prispôsobí na možnosť
šikmého organizovaného parkovania.
Pôdu medzi stromami spevnia a okolo
chodníka, kde zvykli parkovať nedisciplinovaní vodiči, osadia stĺpiky. Fyzicky by
sa tam autá už nemali podľa neho dostať a ani blízko k fontáne. V. Mikuš dodal, že
o spoplatnení nových parkovacích plôch
sa neuvažuje, do budúcnosti sa to však
nedá vylúčiť.

S dopravnými obmedzeniami musia kvôli
výstavbe nových parkovísk rátať vodiči
do 8. mája. Na Námestí slobody je premávka preto jednosmerná v časti od Ulice
Imricha Karvaša po Kollárovo námestie v
smere von z mesta. Obchádzková trasa
môže viesť po odbočení z Mýtnej ulice na
Štefanovičovu a horný úsek Námestia slobody späť na Kollárovo námestie, resp.
cez Banskobystrickú ulicu na Námestí 1.
mája a Hodžovo námestie.
(rob)
FOTO - Oto Limpus

Aquapark
Aulandia
skončil
PETRŽALKA
Od začiatku mája sú brány aquaparku Aulandia v nákupno-zábavnom
centre Aupark pre verejnosť zatvorené. Táto atrakcia v nákupnom centre
Aupark totiž k poslednému aprílovému dňu ukončila svoju činnosť.
„Mrzí nás to, ale prevádzkovateľ Aulandie si nie je schopný plniť svoje záväzky
a ocitol sa v konkurznom konaní,“ uviedol riaditeľ Auparku Robert Kantor.
Klientom a obchodným partnerom
Aulandie odporučil obrátiť sa na vedenie
spoločnosti Real Estate Liptov, ktorá
kúpele prevádzkuje, a na súdom určeného správcu konkurznej podstaty.
Aulandia bol prvý aquapark v Bratislave
s nevšednými vodnými atrakciami a rímskymi kúpeľmi. Jeho súčasťou boli tri
tobogany, vodný kolotoč, oddychový
bazén, sauny i beauty salón. Návštevníci
mali na výber zo 60 rôznych masáží a
iných procedúr. V Auparku pôsobila od
leta roku 2005.
(juh)

Poslanci zvýšili
primátorovi
plat o 35 tisíc

Mesto kúpi od štátu budovu DPOH, predá
mu Židovské múzeum a pozemky pod SND
BRATISLAVA
Mesto kúpi od štátu budovu Divadla
P. O Hviezdoslava na Gorkého ulici,
zároveň mu predá objekt Židovského
múzea na Židovskej ulici a pozemky
za budovou Slovenského národného
divadla.
Rozhodli o tom poslanci bratislavského
mestského zastupiteľstva. Mesto Bratislava kúpi od štátu budovu divadla za
59,854 milióna korún. Zároveň mu predá
Zsigrayovu kúriu na Židovskej ulici číslo
17, v ktorej sídli Židovské múzeum (ide
o národnú kultúrnu pamiatku), za 31,754
milióna korún a pozemky pod prístavbou

Slovenského národného divadla a priľahlého parkoviska za 28,1 milióna korún.
Podľa prijatého uznesenia kúpna zmluva
bude môcť byť podpísaná až po tom, ako
sa právoplatne skončí súdny spor, ktorý
vedie Slovenské národné divadlo proti
mestu vo veci určenia vlastníckeho práva
k pozemkom pred budovou SND a pri
nej, na Okresnom súde Bratislava 1.
Ministerstvo kultúry navrhlo, aby sa predaj budovy Divadla P. O. Hviezdoslava
riešil kúpnou zmluvou medzi ním a mestom Bratislava. Za podmienky, že mesto
bude využívať tento majetok vo vlastnom mene na poskytovanie všeobecne

prospešných služieb, ministerstvo v
zmysle zákona o správe majetku štátu
môže uskutočniť prevod vlastníctva aj za
nižšiu ako primeranú cenu (teda aj za
nižšiu, ako je 50 percent z primeranej
hodnoty, t.j. 118,2 milióna korún).
Pôvodne zamýšľaná zámena týchto
nehnuteľností nie je podľa právnej analýzy možná, preto sa zvolil postup, ktorý
predpokladá uzatvorenie troch kúpnych
zmlúv. Poslanci zároveň zrušili aj svoje
uznesenie z 26. októbra minulého roku,
ktoré predpokladalo, že dôjde k zámene
týchto nehnuteľností bez vzájomného
finančného vyrovnania.
(juh)

Magistrát by mal dbať o čistotu spoločne
so všetkými svojimi mestskými časťami
BRATISLAVA
Pred desiatimi rokmi sa magistrát
pokúsil predložiť návrh všeobecne
záväzného nariadenia (VZN) o udržiavaní čistoty, ktorý by mal celomestskú
pôsobnosť, vyvolalo to však vlnu odporu.
Mestské časti vtedy argumentovali, že
návrh zasahuje do ich kompetencií,
nechceli preto zapracovať pravidlá,
navrhované mestom, do svojich záväzných nariadení. Situácia sa zmenila a ukazuje sa, že spoločné pravidlá sú nevyhnutnosťou. „Aktivitu v tomto smere vnímame v dvoch rovinách,“ hovorí prvý
námestník primátora Milan Cílek. „Prvou
je intenzívna mediálna kampaň, ktorou

chceme zainteresovať na čistote všetkých
občanov, druhou je príprava nového
všeobecne záväzného nariadenia, ktoré
bude upravovať niektoré legislatívne
rámce a bude celomestské.“
Vedúca oddelenia životného prostredia na
magistráte Zlatica Hudecová dodáva, že
legislatíva, ktorá by mala zaručovať
dodržiavanie poriadku a čistoty, existuje.
Rámcuje ju minimálne stavebný zákon a
zákon o premávke na verejných komunikáciách, ale aj ďalšie právne normy. Úlohou záväzného nariadenia je konkretizovať tieto pravidlá na podmienky hlavného
mesta.
Týmito normami sa napríklad riadi aj
pripravovaná koordinácia pôsobenia

mestských policajtov a príslušníkov
dopravného inšpektorátu v boji proti znečisťovateľom komunikácií. Nepôjde len
o preventívne pôsobenie, lebo sa ukazuje
potreba v rámci zákonov využiť všetky
možnosti na zvýšenie účinnosti pokút a
ďalších opatrení, ktoré by mali viesť k
náprave.
Podľa M. Cíleka sa tentoraz príprava
celomestského VZN deje za úzkej súčinnosti s reprezentantmi mestských častí.
Návrh nového nariadenia by mal byť
hotový v polovici mája a poslanci mestského zastupiteľstva by potom o ňom
mohli rokovať na júnovej schôdzi. Prázdniny možno už budú pod dôslednejším
tlakom na čistotu.
Gustav Bartovic

BRATISLAVA
Plat primátora Bratislavy Andreja
Ďurkovského sa zvýši z doterajších
114-tisíc korún na 149 400 korún. Rozhodli o tom poslanci bratislavského
mestského zastupiteľstva.
Návrh na zvýšenie platu primátora Bratislavy podal jeho prvý námestník Milan
Cílek po tom, čo Slovenský štatistický
úrad zverejnil priemerný plat zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej
republiky za minulý rok.
Zvýšenie priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca umožňuje upraviť plat aj
primátorovi. M. Cílek odôvodnil svoj
návrh tým, že v priebehu minulého
volebného obdobia sa mesto posunulo
dopredu a dosahované výsledky v jeho
rozvoji prispeli k zvýšeniu kvality života
jeho obyvateľov.
(juh)

V Bratislave
pribudne deväť
nových ulíc
BRATISLAVA
V dvoch mestských častiach, v Karlovej Vsi a v Jarovciach, majú nové
ulice. O ich názvoch v uplynulých
dňoch rozhodli poslanci bratislavského mestského zastupiteľstva.
Poslanci schválili všeobecne záväzné
nariadenie, ktorým sa určili názvy deviatich novovzniknutých ulíc. V mestskej
časti Karlova Ves v lokalite Nad lúčkami
dostala novovzniknutá ulica názov Sumbalova.
V mestskej časti Jarovce v lokalite PD dvor pribudlo osem ulíc: Ivana Blazeviča, Pave Vukoviča, Jozefa Mikisitsa,
Petara Pasicha, Ladislava Batthyanyho,
Františka Schmuckera, Pri tehelni a
Jazerná ulica.
(juh)

KÚPIM STAROŽITNOSTI
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
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Poslanci mesta
schválili
koncepciu BID
BRATISLAVA
Koncepciu Bratislavskej integrovanej
dopravy (BID) schválili mestskí
poslanci na aprílovom zastupiteľstve.
Od marca budúceho roku by sa v
rámci BID malo cestovať na jednotný
cestovný lístok.
Koncom apríla schválili koncepciu aj
poslanci Bratislavského samosprávneho
kraja. V prvej etape integrovaného dopravného systému by mali prepravné
spoločnosti na území kraja zjednotiť tarifu, tarifné podmienky a urobiť aj rovnaké označovanie liniek BID. Marec 2008
je aj termínom na zlaďovanie grafikonov
jednotlivých dopravcov vlakov, autobusov a prostriedkov mestskej hromadnej
dopravy.
Druhá etapa by sa mala začať v marci
2009. Pôjde o výraznejšie zapojenie
regionálnej autobusovej a železničnej
dopravy do integrovaného systému. Má
sa urobiť aj výber dopravcov na základe
verejnej súťaže na konkrétne linky.
Regionálne autobusy vybavia označovačmi cestovných lístkov. Posledná tretia
časť je plánovaná na začiatok roka 2010.
Bratislavská integrovaná doprava by sa
rozšírila smerom na Trnavský samosprávny kraj, ale aj na Čechy, Moravu a
Rakúsko. Má dôjsť k integrácii dispečingov Dopravného podniku Bratislava,
a.s., a Slovenskej autobusovej dopravy,
a.s.(SAD). Začne sa aj príprava na výstavbu prestupných terminálov v rámci
samosprávneho kraja.
Poslanci mestského zastupiteľstva
schválili vznik spoločnosti Bratislavská
integrovaná doprava, s.r.o., v novembri
2004 a poslanci BSK o rok neskôr.
Samosprávny kraj má v spoločnosti 65percentnú a mesto Bratislava 35-percentnú účasť. Základným motívom jej existencie je zatraktívnenie verejnej hromadnej dopravy v konkurencii s individuálnou automobilovou dopravou. Medzi
výhody systému by mal patriť spoločný
cestovný doklad použiteľný vo všetkých
prostriedkoch súčasných dopravcov
(DPB, a.s., Slovak Lines, Železničná
spoločnosť Slovensko a neskôr aj iných
súkromných dopravcov) s atraktívnymi
jednotnými tarifnými a prepravnými
podmienkami. Dopravcovia môžu jazdiť
hospodárnejšie a budú mať možnosť
vykrývania preukázaných strát pri preprave vo verejnom záujme. Objednávatelia dopravy by mali ušetriť verejné peniaze, ktoré používajú na zabezpečenie
dopravy na území hlavného mesta a
kraja.
Od roku 2001 existuje experimentálna
prevádzka BID. Cestujúci môžu v rámci
nej po zakúpení predplatného cestovného
lístka, ktorý zahŕňa príplatok, využívať
vlaky Železničnej spoločnosti Slovensko
v ľubovoľnom smere a autobusy SAD v
smere na Záhorie. V roku 2001 vyžilo
experimentálnu etapu 882-tisíc cestujúcich. V roku 2006 to bolo už 1 milión
510-tisíc cestujúcich.
(rob)
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Starosta Pavel Škodler: Chceme vlastný
územný plán a zachovať súčasný ráz obce
Sériu našich rozhovorov so starostami
jednotlivých bratislavských mestských
častí uzatvárame v tomto vydaní. Tentoraz sme sa pozhovárali so starostom
Jaroviec Pavlom ŠKODLEROM
(nezávislý).
~ ~ ~
Vaša predchodkyňa bola starostkou 16
rokov a rozhodla sa, že kandidovať už
nebude. Napriek konkurencii straníckych kandidátov ste uspeli. Čo podľa
vás rozhodlo, že ste v komunálnych
voľbách mali úspech?
- Narodil som sa tu a vyrastal, ale 25
rokov som tu nežil. Do Jaroviec som sa
vrátil skoro dva roky pred voľbami a v
kampani som hovoril, že sa budem správať manažérsky - starosta má byť manažér. Možno práve toto oslovilo ľudí. Ďalšie, čo možno zavážilo, bolo, že ľudia už
asi chceli zmenu.
Zastupiteľstvo je stranícke, z dvanástich poslancov sú len traja nezávislí.
Ako funguje spolupráca s poslancami?
- Tie stranícke tričká tu poslanci veľmi
neprezentujú. Samozrejme, tí, ktorí sú
nominovaní jednou stranou, majú zväčša
pri hlasovaní spoločný názor, ale nie je to
vždy tak a nie je to jednoznačné.
Jarovce patria medzi mestské časti,
ktoré sa rozvíjajú a rozrastajú pomerne rýchlo a dynamicky. Je to dobré,
alebo to prináša skôr negatíva?
- Ak by ten rast obce bol rovnomerný,
myslím si, že by to bolo dobré. No to, čo
nás čaká po prijatí územného plánu, nebude, myslím si, pre Jarovce dobré. Tým, že
sa vybuduje nultý diaľničný okruh, obec
sa bude môcť rozvíjať len smerom k
Rusovciam, pretože navyše na druhej strane máme už diaľnicu. Okrem toho máme
obavy aj z toho, že sa nám môže Petržalka tlačiť do rajónu. Je to zakreslené aj v
územnom pláne. Z našich 17 pripomienok
do územného plánu bol akceptovaný len
jeden návrh. Plán rozvoja obce rátal s tým,
že do roku 2030 bude v Jarovciach asi
5500 obyvateľov, podľa najnovšej prognózy je to už vyše 12-tisíc, čo je obrovský nárast. Zastupiteľstvo chce zachovať
súčasný charakter obce, aj keď tlaky rôznych podnikateľov a subjektov na zástavbu existujú.
Podarí sa vám pri súčasnom tlaku na
výstavbu bytoviek zachovať pôvodný
charakter obce?
- Chceli by sme prijať územný plán obce.
Pán primátor nám počas predvolebnej
kampane sľúbil, že charakter mestskej
časti bude udržaný, že nultý okruh postavia tak, aby obci neuškodil a aby sa to
nedotklo životného prostredia. Žiaľ,
napriek sľubu smeruje územný plán niekde inde. Z našich sedemnástich pripomienok zobralo mesto na vedomie len
sedem. Aj tie sú zapracované minimálne.
Jediná akceptovaná sa týka nesúhlasu s
nízkopodlažnou výstavbou severným
smerom, teda k diaľnici. Chceli sme, aby
budovy mali výšku maximálne dvoch
nadzemných podlaží plus podkrovie.
Mesto to zohľadnilo asi tak, že dali priemernú podlažnosť. To znamená, že teoreticky tu môže byť aj osemposchodový
dom a k tomu príslušný počet prízemných
domov, aby to v priemere boli dve
poschodia s podkrovím.
Spomínali ste, že rozvoj obce bude
možný najmä smerom na Rusovce.
Čoho sa týka a o aké možnosti pôjde?
- Ide tam síce o pozemky v súkromnom
vlastníctve, však tie možnosti tam sú.
Neviem si ale predstaviť kde bude bývať
tých 11-tisíc ľudí, ak chceme zachovať
charakter obce. V súčasnosti žije v Jarov-

ciach asi 1350 obyvateľov. Záujem o
bývanie tu je, mladí ľudia majú záujem u
nás zostať. Preto uvažujeme o výstavbe
obecných dvojposchodových bytoviek.
Hľadáme vhodnú lokalitu.
Kde chcete zobrať peniaze na rozvoj
obce?
- Jarovce chcú prvýkrát vo svojej histórii
požiadať o poskytnutie finančného príspevku z európskych fondov. Doteraz sa o
to táto mestská časť ani len nepokúsila, čo
ma po nástupe do funkcie veľmi prekvapilo. Pritom peniaze z Európskej únie nám
môžu významne pomôcť.
Je bežné, že najmä noví obyvatelia
okrajových mestských tam nemajú
trvalé bydlisko. Obec tým prichádza o
podiel na daniach. Budete na nich pôsobiť, aby si zmenili trvalý pobyt?
- Pôsobiť chceme, aj keď si neviem dosť
dobre predstaviť ako. Jedine vtedy, ak by
od mestskej časti niečo chceli, tak mi im
povieme že tu trvalý pobyt nemajú a nie
sú občanmi obce. Alebo by ich tie požiadavky mohli vyjsť drahšie ako domácich.
No z právneho hľadiska nemáme páky,
pretože bývať môžete v podstate kde
chcete.
Prevádzkujete materskú školu, máte
dom kultúry ale aj iné budovy. Ako
vám zaťažujú rozpočet? Nie sú niektoré skôr na ťarchu?
- Ročný rozpočet máme vo výške asi 11,8
milión, z toho náklady len na materskú
školu spotrebujú asi 3 milióny. Ďalej sú tu
bývalé jasle, ktoré sme museli vykurovať
a ročne nás stáli do 400-tisíc korún... Za
ich čiastočný prenájom dostaneme len
250-tisíc...Objekt jaslí chceme asi prenajať celý jednému záujemcovi, no predať
ho nechceme. Možno by sa tam mohla
zriadiť stanica opatrovateľskej služby
alebo domov dôchodcov. Pokiaľ ide o
kultúrny dom, ten chcem zachovať, pretože ľudia ho využívajú. Musíme však znížiť náklady na prevádzku. Chystáme aj
nevyhnutnú opravu kostola.
Ako to vyzerá so službami v Jarovciach? Ľudia najmä z okrajových častí
si zvykli jazdiť za nákupmi do hypermarketov a nákupných centier...
- Máme tu jedny potraviny, ktoré fungujú

od rána a sme radi, že ich máme. Žiaľ, ich
prevádzkovateľ už vraj uvažuje o tom, že
ich zatvorí. Bol by to problém najmä pre
starších ľudí. Tí ostatní si nakúpia inde,
práve vo vami spomenutých centrách a
veľkoobchodoch. Určitou raritou Jaroviec
je, že stále nemáme bankomat.
Budete to nejako riešiť?
- Už som mal rokovanie s jednou nemenovanou bankou, ktorá prejavila záujem o
jeho inštaláciu. Momentálne hľadáme
vhodné miesto v centre s dobrým prístupom aj pre imobilných.
Čunovo aj Rusovce vidia svoju budúcnosť, aj vzhľadom na možnosti, v rozvoji cestovného ruchu. Aké má predpoklady vaša mestská časť, alebo zostanete len tou hraničnou obcou?
- Až toľko možností nemáme. Chceli by
sme využiť naše štrkovisko na vybudovanie rekreačného areálu. Je tu aj zámer
vybudovať vodácky areál v lokalite Zemník, to je však súkromný projekt.
Tesne za hranicou s Rakúskom sa točia
veterné elektrárne, ktoré zásobujú
energiou susedné obce. Neuvažujete o
niečom podobnom?
- Áno, uvažujem o tom. Stáť by mohli v
línii tých rakúskych stožiarov, ale boli by
na našej strane. Napokon aj dnes to vyzerá
tak, akoby boli u nás a panorámu Jaroviec
by to príliš nezmenilo... Zatiaľ je to v rovine úvah a plánov. Prípadné vybudovanie
niekoľkých takých elektrární by dosť
výrazne pomohlo aj rozpočtu obce.
Jarovce sú z veľkej časti chorvátske.
Aký je život chorvátskej komnity?
- Máme tu Klub mladých Chorvátov,
Chorvátsky spolok, mužský spevácky
zbor, ale aj ženský súbor a Hasičský zbor,
ktorí nám robia dobré meno. Dokonca aj
mladí sa hlásia k chorvátskym koreňom,
aj keď jazyk sa už v mnohom líši od originálneho. Napriek tomu máme v Jarovciach každoročne súťaž chorvátskych spevokolov zo Slovenska aj zo zahraničia a
nedávno vyšla aj knižka o obci v chorvátčine. Počas plesovej sezóny nechýba ani
tradičný chorvátsky ples. Takže aktivít v
tomto smere je tu dosť.
Zhováral sa Robert Lattacher
FOTO - Slavo Polanský

Míľa pre mamu
v predvečer
Dňa matiek
BRATISLAVA
Ako sme už informovali, v sobotu 12.
mája o 16.00 h vyrazia z Hlavného
námestia malí aj veľkí Bratislavčania
na pochod venovaný matkám. Podujatie Míľa pre mamu organizuje Únia
materských centier ako netradičnú
oslavu nedeľného Dňa matiek.
Podujatie nadväzuje na Guinnessov rekord v kočíkovej míli, do ktorého sa vlani
zapojilo viac ako dvetisíc rodičov, tlačiacich detské kočíky v siedmich európskych
krajinách. Ani tohtoročná Míľa pre mamu
nebude len bratislavskou záležitosťou,
trasu dlhú 1650 metrov budú môcť prejsť
obyvatelia 22 slovenských miest.
Míľa pre mamu bude otvorená nielen
kočíkujúcim rodičom, ale všetkým, ktorí
ju chcú prejsť aj bez kočíka. „Myslíme si,
že dôležité nie sú rekordy, ale pocit spolupatričnosti. Sme mamy bez ohľadu na to,
akú máme farbu pleti, kde bývame, či
máme kočík, alebo len svoju náruč. Bude
preto úplne jedno, či tú míľu absolvujú jej
účastníci pešo, s dieťaťom v náručí či na
pleciach, na kolobežke, trojkolke, v kočíku či na invalidnom vozíku“, hovorí hlavná organizátorka podujatia Elena Bakošová z Únie materských centier.
Hlavným sprievodným podujatím Míle
pre mamu bude aj celoslovenská verejná
zbierka Vychutnávame si materstvo
plnými dúškami - Materina dúška pre
materské centrá. Zbierka sa bude realizovať formou dobrovoľného príspevku na
kúpu pohľadnice s poďakovaním mame,
ktorú budú môcť kupujúci poslať svojej
mame.
Výťažok z predaja má finančne podporiť
materské centrá, ktoré fungujú na základe
dobrovoľníckej neplatenej práce prevažne
mamičiek na materskej dovolenke. Verejná zbierka trvá od začiatku mája a
vyvrcholí práve 12. a 13. mája.
(brn)
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Semafory
na Tichej ulici
sú zle nastavené
LIST ČITATEĽA
Neviem, koho osloviť s touto situáciou.
Ide o semafory v Mlynskej doline. Chápem, že tento úsek bol miestom častých
dopravných nehôd a nepomohla ani
STOPKA pred STV pre prichádzajúcich od Lafranconi, ktorí odbočovali
vľavo na Mlynskú dolinu. Spustenie
semaforov mi pripomína situáciu pred
Botanickou záhradou.
Tamtie semafory museli byť pre veľké
zápchy vyradené z prevádzky. Výstavba
križovatky však stála určite nemalé
peniaze. Tak ako tá pri Riviére, ktorá sa
postavila azda iba kvôli otočke duobusov. A vraj kvôli električkám, ktoré boli
zdržané, keď sa im na priecestie postavilo auto, odbočujúce na Devínsku cestu. A
teraz električka nemusí stáť na červenú?
Žiadnu prednostnú jazdu zabezpečenú
nejakým elektronickým zariadením nemá. Jedine, že by nefungovalo. Bežným
šoférom toto opatrenie však spôsobuje na
Botanickej zápchy, najmä poobede od
Lafranconi po Riviéru.
No späť k problému. V Mlynskej doline
vzniká dopravný chaos pre šoférov prichádzajúcich z Tichej ulice, keď sa stojí
v zápche aj 20 minút (možno i viac). Problém spôsobuje zlé nastavenie semaforov. Najprv naskočí zelená autám prichádzajúcim od Lafranconi, ktorí odbočujú
vľavo na Mlynskú dolinu. Tí tento krátky
medziúsek (po ďalší semafor) úplne
upchajú. Následne naskočí zelená tým,
ktorí prichádzajú z Tichej, resp. Slávičieho údolia. Nemá sa kam v križovatke
posunúť. Úsek sa uvoľní až vtedy, keď je
už v Slávičom zas červená.
Neviem, či zlé nastavenie semaforov je
úmyselné, pretože som čítal, že obyvatelia týchto jednosmeriek (Tichá, Slávičie)
sú nespokojní s nadmernou dopravou.
Viem si však predstaviť úmysel, že
tadiaľto prechádzajúcich šoférov to má
„odnaučiť“ využívať tento úsek. Na druhej strane sa do zápch dostávajú práve
obyvatelia týchto ulíc.
Áno, aj mne prekáža, keď mi pred domom „často jazdia “ autá, ale to je údel
Bratislavy, a trpí tým každá štvrť, či
„obyčajná“ alebo „luxusná“. Vari nikto
nechce od tých, ktorí bývajú v Karlovke,
v Mlynskej doline, aby to obchádzali
dokola popri Novom moste, po Staromestskej, Mierovom námestí, ak sa
potrebujú dostať na Mudroňovu, Palisády a okolie. Žijeme v meste a kúpou
luxusného domu si nikto nedokáže zaručiť ticho a pokoj. Ja mám tiež hluk na
ulici, a mňa nikto nerieši. No, inými slovami, bolo by fajn, keby sa niekto postaral o nastavenie semaforov, veď to azda
nie je len o tom, že sa to spustí a nikto sa
o nič nestará. Dano Klbik, Bratislava
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Dobrá zvesť- podnik pre nenáročných
BELLA FAMA sa dá preložiť aj ako
dobrá správa, dobrá zvesť. A dobrú
správu máme - v centre mesta je podnik pre nenáročných, pravda, netýka sa
to cien, len toho, čo zažijete.
Náročný konzument by sa možno vyhýbal
aj vstupu do toho dvora, kde sídlia tri
lokály. Vstup je totiž cez podbránie, z ktorého sa dá vojsť aj do salónu krásy. Ten je
vpravo. No môžete sa otočiť vľavo a prehŕňať sa v kontajneroch, alebo si rovno
zobrať kartóny, ktoré sú tam pohodené.
Prípadne iný odpad.
Kto sa nedá odstrašiť vstupom, pretože ho
dnu zláka povesť vynikajúcich káv, ktoré
varia v dvoch zostávajúcich podnikoch,
má ešte šancu, že ho odstrašia toalety. Sú
vo dvore. Spoločné pre všetky tri lokály.
Niežeby boli vyslovene hnusné, sú len
pochmúrne, neopravované, neupravované, ešte nikdy sme tam nevideli mydlo a
ani kúsok papiera. Nenáročné je tu aj v
tom, že počas obeda sa v jedálni fajčí...
Napriek tomu sa Bella fama prezentuje
ako príjemné až luxusné posedenie v centre. Kedysi tu bola cukráreň, potom palacinkáreň, teraz restaurant/cafe/bar. Posledná zmena viedla ku krásnemu interiéru.
Remeselníci miestami múdro priznali
pôvodnú klenbu, farby sú volené citlivo,
aj keď azda nebolo treba používať sádrokartón. Nábytok je príjemný, masívne
drevo a koža, stoličky vcelku pohodlné,
stolíky však na veľké stolovanie nestačia,
čo zdôrazňujú síce originálne, ale zbytočne hrubé jedálne lístky napodobňujúce
stredoveké bachanty. Mimoriadne elegantné a na používanie príjemné príbory.
Zjavne sa tu míňa najmä menu - s tým vás

aj privítajú: „Päťkrát menučko?“ - preto
stačia malé stoly, aj málo personálu počas našej návštevy slúžili údajne jediný
kuchár, čašník, čašníčka. Bolo to poznať.
Menučkári okolo nás sa striedali, my sme
na veľmi jednoduchý obed čakali dlho.
Pridlho. A nechceli sme zázraky.
Napríklad vyskúšať všetky polievky - tri z
jedálneho lístka a polievku z denného
menu, v ten deň bola Šošovicová (29 Sk).
V tanieri skutočne bola šošovica a bolo jej
dosť - tekutina, v ktorej plávala, však
nebola polievkou, nanajvýš ak slabý
vývar so slabou chuťou, bez zápražky či
zátrepky. To predznamenalo vari všetky
jedlá, s pochutinami tu šetria. Cesnačka v
bosniaku (45 Sk) je malá trocha polievky
v bosniaku, skôr teda v malom čerstvom
okrúhlom chlebe, prečo sa však nazývala
cesnačka, nevieme, chuť a vôňu tohto
kráľa kuchýň sme márne hľadali. Fazuľová Tokajská (55 Sk) by zrejme mala
polievkam dominovať, ale fazuľa bola
nedovarená, očakávanej klobásy málo.
Vrcholom bol Slepačí vývar (45 Sk). Z
toho sme si objednali dve porcie, keď
doniesli druhú, prvá už bola takmer zjedená. Obe polievky mali spoločné to, že boli
nepochybne „zo sáčku“, v prvej bol nasekaný čerstvý petržlen, do druhého bol
nasypaný už sušený...
Napriek všetkému sme nabrali odvahu aj
na druhý chod. Bella Fama sa tvári po
taliansky a tak sme museli vyskúšať
talianske cestoviny, tu píšu Lasagne (135
Sk). Pach spáleniny, ktorý sa šíril z kuchy-

ne, pochádzal zrejme z tohto jedla - z jednej strany bolo treba orezať vyše centimeter hrubý plát, aby sa dal zjesť ten zvyšok.
Lakonické „...aj ten zvyšok nič moc“ je
výrečným hodnotením. Príjemným prekvapením sa ukázala Paella (220 Sk) krevety, morské ryby, kalmáre a ustrice v
ryži s rajčinami a paradajkami vytvorili
skutočne španielske jedlo a chuťovo viac
ako uspokojili. Viacerým veciam sme
však v Bella Fama nerozumeli. Pod panvičkou si predstavujeme jedlo urobené
priamo v nej a v nej servírované. Špenátová panvička (149 Sk) ponúkaná v tomto
podniku však bola celkom očividne pripravená v inej nádobe a podávali je len v
nerezovej panvici, navyše priveľkej na
tento účel. Hodnotenie: nie viac ako priemer. Celkom na spodku rebríčka by sa
umiestnil miestny Maďarský guláš (135
Sk) - takýto by zaradili aj v bufete do kategórie nepredajných, akurát, že tu stojí dvakrát toľko. Očividne kupované knedle
neboli dostatočne zohriate, jedna z nich,
najtvrdšia, zasa bola zjavne zohrievaná už
niekoľkokrát.
Nepochopiteľné bolo pre nás aj tvrdenie,
že Kuracie prsia v corn flakes (135 Sk) sú
s nivovou omáčkou. Vločky boli výborný
nápad a mäso v nich zostalo šťavnaté a
chutné, žltá omáčka na ňom však o plesňovom syre nikdy ani nepočula.
Nenáročný zákazník by si možno dal aj
dezert. My sme nemali odvahu.
Naše hodnotenie: 
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzumáciu si redakcia hradila sama.

Všetko, čo zvyšuje náklady, zvyšuje ceny
Pred nedávnom som na Hlavnom
námestí stretla spolupracovníčku z
mimo bratislavského inšpektorátu
SOI. Vyčítala mi, že som zaujatá voči
profesionálnym kontrolným organizáciám na ochranu spotrebiteľov.
Vraj ako bývalá ústredná riaditeľka SOI
by som mala vedieť, akú ťažkú úlohu má
kontrola v teréne. Priznám sa, dosť sa ma
to dotklo. Práve preto, že som SOI roky
riadila, nikdy na ňu priamo neútočím.
Napriek skutočnosti, že mám k jej činnosti mnohé výhrady. Zásadne sa držím
vyjadrenia: No comment, na čo si už
rôzne druhy médií zvykli. No čo už. Viac
ako tá výčitka by ma zaujímalo, ako sa
obyvatelia vzdialenejších častí mesta
dostávajú pravidelne k našim novinám.
Už dlhší čas si ich totiž prácne, kade-tade
zháňam, pretože v našej oblasti - myslím
Bratislava-Staré Mesto - ich veľmi často
v schránke nenájdem. Pritom redakcia
riadne platí za poštové služby!
Vrátim sa však k svojim výhradám proti
práci kontrolných orgánov na ochranu
spotrebiteľských práv. Ohromne ma vie
pobaviť, ako sa niektorí politici vytešujú,

že sa pokuty za porušenie zákona šplhajú do desiatok miliónov korún. A toľko
kritizované médiá im, zdá sa, občas skočia na „špek“. Myslím si, že ma ťažko
možno obviniť, že nahrávam obchodným
reťazcom. No nedávny článok vo veľmi
populárnych novinách ma vydesil.
Prečo? V istej predajni našiel zákazník
mäso po lehote spotreby (o dva dni). Vtip
je v tom, že mäso bolo zrejme zakúpené
pri pulte - a následne ho zákazník odložil
medzi iné mäsové výrobky v chladiacom
boxe. Nasledovala plamenná výzva, aby
spotrebitelia takéto „nehorázne“ objavy
nahlasovali kontrolným orgánom, ktoré
zato môžu napariť 10- až 50-miliónové
pokuty. Na prvá pohľad je to hádam v
poriadku - ale neviem si predstaviť, kto
by príslušnému obchodu dokázal vinu.
Medzi spotrebiteľmi sa vyskytujú aj takí,
ktorí neváhajú „skúšať“ obchodníkov, s
úmyslom vyťažiť si pre seba desať minút
slávy. V praxi teda „vyrobia“ prípad,
ktorý potom za účasti médií odhalia.

Nehľadiac už na to, že sa to vyskytuje asi
všade, nielen na Slovensku. Možno si
niekto teraz povie: dobre im tak, veď
majú aj tak nekresťanské zisky. No
pozor! Kontrola je drahá záležitosť. Ak
obchod bude musieť z dôvodov sebaobrany zvyšovať počty kontrolných pracovníkov, započíta to do nákladov. Ak sa
bude musieť pre prípady súdnych konaní
s dozornými orgánmi poistiť - započíta to
do nákladov. Dúfam, že informovaní
čitatelia už pochopili, načo narážam.
Všetko, čo zvyšuje náklady, zvyšuje aj
ceny. Takže až uvidíte takého „vtipálka“,
nezabudnite na svoju peňaženku a upozornite obslužný personál obchodu. Na
všetkých úsekoch počuť náreky na nedostatok financií. Pri tom potreba neúmernej kontroly a zabezpečenia - a to už
vôbec nehovorím o vandalstve - nám z
národného hospodárstva odčerpávajú
ťažké milióny. Čo s tým? Možno stačí
iba trochu angažovanejší prístup k
veciam verejným, prestať s nevšímavosťou a trochu občianskej odvahy. Poďme
to spolu skúsiť!
Marta Černá, Fórum spotrebiteľov

Separovaný
odpad končí
v jednom koši
LIST ČITATEĽA
Patrím medzi tých ľudí, ktorí separujú odpad, takže ma teší, keď niektoré
obchodné centrá ponúkajú túto možnosť svojim zákazníkom. Myšlienka je
to pekná, ale čo z toho, keď...
Prvýkrát som zostal v údive - tesne pred
Vianocami - v Baumaxe na Rožňavskej
ulici. Mali tam separovaný odpad aj na
baterky a žiarivky. Platil som pri pokladni svoj vianočný nákup a všimol som si
pani upratovačku, ako šla vyprázdniť
koše. So sebou mala iba jedno veľké
vrece, takže som bol zvedavý, ako bude
odpad triediť. Jednoducho!!! Všetko
vysypala do jedného koša a bolo po triedení. Podobný scenár sa odohral v
obchodnom dome IKEA. Spokojne si
popíjam švédsky nápoj, k tomu si dávam
hot dog - v blízkosti boli tri koše na separovaný odpad - zmiešaný odpad, plasty a
papier. Prišla pani upratovačka a všetko
vysypala do jedného koša.
Takže sa pýtam, načo je dobré separovanie, keď aj tak všetko skončí v jednom
koši? Dúfam len, že v jednom koši
nekončí aj odpad, ktorý separujeme my
všetci v domácnostiach. Pokiaľ ide iba o
papier a plast, to by som ešte vedel nejako prehltnúť, ale čo sa týka bateriek a
žiariviek, ktoré obsahujú ortuť a iné
ťažké kovy, to už je o niečo vážnejšie.
Ing. Svetozár Moyzes, Bratislava

Prečo nechcú
zbúrať prístavbu
galérie?
LIST ČITATEĽA
Podľa môjho názoru je najškaredšou
stavbou na prvom mieste novostavba
Slovenskej národnej galérie.
Je to ohavné, nikomu sa to nepáči a predsa neviem, prečo to nechcú zbúrať. Urobte veľkú kampaň a hlasovanie občanov,
nech sa to zmení, veď teraz tam idú
investovať obrovské peniaze daňových
poplatníkov a v žiadnom prípade nechcú
vypočuť hlasy ľudí. Aj zahraniční turisti
len krútia hlavou, čo má tá červená príšerná masa nevkusu znamenať. Veď v
rámci veľmi nákladnej opravy SNG sa to
dá odstrániť, keď to nevedia, nech sa
obrátia na zahraničných architektov, tí im
istotne pomôžu! Takto by mala vyzerať
obrazáreň Louvre, alebo Prado, či Leningradská ermitáž?
Koľko percent by asi hlasovalo za tú príšeru a koľko za jej zbúranie? Potom si
možno múdre hlavy uvedomia, že nemôžu ísť hlavou proti múru a zanechať takúto stavbu budúcim generáciám!
Ladislav Macay, Bratislava

Hodnoty emisií CO2 vo výfukových plynoch 125 – 192 g/km, priemerná spotreba paliva 4,7 – 8,0 l/100 km

Vychutnajte si aj vy
jazdu šampiónov!

Ford sa stal víťazom súťaže značiek vo World Rally
Championship 2006.
Pod pretekárskou maskou sa skrýva nový Ford Focus, ktorý vo svojej triede
dominuje jazdnými vlastnosťami. Aj vy si teraz môžete dokonale vychutnať
jazdu šampiónov a znovu sa stať pánom na ceste. Už za 479 000 Sk.
Cesty sú opäť iba vaše.
Splátka 8 305 Sk mesačne*. S KOMPLETNÝM
havarijným aj zákonným poistením, GARANTOVANÝM
počas celého obdobia splácania.
* R. P. M. N. 6,85 %, 40 % akontácia, 48 mesiacov.

FordFocus
Summit 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
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Nové opatrenia
majú obmedziť
fajčenie

V Bratislave
iba 53 percent
mládeže nefajčí

BRATISLAVA
Pripravovaná novela zákona o ochrane
nefajčiarov má výrazne obmedziť a v
niektorých prípadoch aj zakázať fajčenie v reštauráciách a v baroch. Jedno z
ustanovení by zaviedlo povinnosť stavebne oddeliť časť pre fajčiarov.
Takéto predelenie by sa týkalo zariadení
s plochou väčšou ako 50 štvorcových
metrov. Na príprave podkladov v súčasnosti pracuje Úrad verejného zdravotníctva SR, ktorý ďalej navrhuje, aby
časť pre nefajčiarov musela tvoriť najmenej 50 percent plochy zariadenia.
Navyše, časť pre fajčiarov má byť
vyhradená tak, aby ňou nemuseli prechádzať návštevníci pri vstupe do zariadenia. V prípade prevádzok s plochou do
50 štvorcových metrov sa obmedzenia
pre fajčiarov nenavrhujú.
Úrad verejného zdravotníctva odôvodňuje potrebu prísnejšej regulácie a zákazu
fajčenia v reštauráciách a v baroch ochranou nefajčiarov pred pasívnym fajčením.
Vychádza aj z postojov obyvateľov na
Slovensku a zo snáh chrániť zamestnancov, ktorí pracujú v prevádzkach, kde sa
fajčí. Ide aj o postupné napĺňanie odporúčaní Európskej únie a medzinárodných
dohovorov týkajúcich sa ochrany nefajčiarov. Novela zákona o ochrane nefajčiarov by mohla podľa zástupcov úradu
začať platiť od roku 2008.
Podľa zástupcu Asociácie bratislavských
hotelov Igora Kuhna z troch oslovených
hotelov v hlavnom meste boli dva za úplný
zákaz fajčenia, tretí je radšej za úplný
zákaz ako za nereálne stavebné rozdelenie.
Niektoré hotelové siete podľa neho samy
chystajú vnútornú reguláciu zakazujúcu
fajčenie v celom hoteli. V Bratislave ju v
súčasnosti niekoľko nefajčiarskych reštaurácií a pribúdajú ďalšie.
Zákaz fajčenia v reštauráciách a v
baroch, ale aj uzavretých priestranstvách
a pracoviskách, platí v Írsku a v Škótsku.
Zvyšok Spojeného kráľovstva sa k nemu
pripojí v priebehu tohto leta. Podľa informácií Európskej komisie v SR legislatíva
Talianska, Švédska a Malty poskytuje
možnosť vytvorenia osobitných uzatvorených fajčiarskych miestnosti s oddelenými vetracími systémami. Francúzsko
má zaviesť podobné opatrenia na budúci
rok, Estónsko a Fínsko v júni 2007.
V niektorých ďalších štátoch - Španielsku, na Cypre, v Belgicku, Litve, Slovinsku a v Holandsku existujú rôzne
výnimky v oblasti hotelových a reštauračných zariadení. Vo väčšine členských
štátov platí zákaz fajčenia na dôležitých
verejných priestranstvách, ale aj v
nemocniciach, školách a vládnych budovách, divadlách, kinách a vo prostriedkoch verejnej dopravy.
(rob)

BRATISLAVA
Štatistický úrad SR robí od roku 1994
prieskum verejnej mienky týkajúci sa
drog a fajčenia každé dva roky. Prieskum sa týka aj mládeže Bratislavy,
ktorá má podiel nefajčiarov od roku
1998 rovnaký - 53 percent.
Podiel denných i príležitostných fajčiarov sa pohybuje na znepokojujúcej úrovni. Do skupiny denných fajčiarov sa
zaradili najmä muži (36 %), mladí ľudia
vo veku 25 až 29 rokov (36 %), respondenti s učňovským vzdelaním (44 %),
robotníci (59 %) a tí, čo už užili drogu
(45 %).
Príležitostne fajčia predovšetkým ľudia
vo veku 18 až 24 rokov (25 %) a tí, ktorí
už užili drogu (25 %). Za nefajčiarov sa
najčastejšie považujú ženy (58 %), 15 až
17-roční(72 %), respondenti s vysokoškolským vzdelaním (62%), študenti
(61 %), a tí, ktorí neužili drogu (71 %) a
nepijú alkohol (85 %).
Pri výskume traja z desiatich Bratislavčanov vo veku 15 až 29 rokov uviedli, že
fajčia denne. Mládež v hlavnom meste
má od roku 2000 vyrovnaný podiel fajčiarov - 47 percent. Tých, ktorí fajčia
denne, je medzi mládežou Bratislavy v
súčasnosti takmer dvakrát viac v skupine
18- až 24- ročných (29 %), ako ich mladších spoluobčanov, 15- až 17-ročných
(15 %). V porovnaní s rokom 2004 si
však treba všimnúť nárast fajčenia v tejto
nižšej vekovej kategórii. V roku 2004
uviedlo, že fajčí denne 11 percent, o dva
roky neskôr už 15 percent mladých respondentov. Viac ako dve pätiny mladých
Bratislavčanov, každodenných fajčiarov,
počas pripútania k lôžku taktiež fajčí a v
aktuálnom prieskume je to o 7 % viac
ako v roku 2004. V tomto roku priznalo
fajčenie počas choroby 37 percent mladých fajčiarov, v roku 2006 už 44 percent. Relatívne najmenej tých, ktorí mali
vôľu prestať fajčiť a aj sa im to dočasne
podarilo, bolo medzi mládežou Bratislavy - pätina. V súčasnosti medzi nimi prevažujú 15- až 17- a 25- až 29-roční, s
úplným stredoškolským vzdelaním,
zamestnanci, oslovení, ktorí neužili
drogu a nepili alkohol. Bezúspešne sa o
to pokúšali najmä 25- až 29-roční. Vôbec
sa o to v súčasnosti nepokúšali predovšetkým 18- až 24-roční, respondenti so
základným vzdelaním a tí, ktorí už užili
drogu.
(rob)

www.auta.szm.sk
Pekná cesta 15, Ba 3
Radlinského 27, Ba 1
Tel.: 4488 5003 - nonstop
Mobil: 0905 514 953

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

BRIGÁDNICI
Potrebujete brigádnikov na manuálnu

Na Kramároch
opravujú cestu
NOVÉ MESTO
Minulú stredu sa začala oprava
zastávky MHD Stromová ulica – Bárdošova ulica v mestskej časti Nové
Mesto. Opravuje sa samostatný jazdný pruh (pravá strana) v smere k
nemocnici v dĺžke asi 30 metrov.
Opravy budú ukončené v stredu 9. mája.
Oznámil to bratislavský magistrát, ktorý
zároveň vyzval vodičov, aby rešpektovali a dôsledne dodržiavali prenosné
dopravné značenie a svojou nedisciplinovanosťou nespôsobovali dopravné
zápchy a kolízie.
(brn)

Na predaj
formou dražby
2-izbový byt

či administratívnu prácu? Stačí zatelefonovať
a agentúra NIKEA Vám ich zabezpečí expresne
rýchlo a bez zdĺhavej administratívy.

Osuského ul., BA - Petržalka,
52,76 m 2 + pivnica, 9. posch.

5464 3232 0903 263 639 0905 576 888

Kontakt: 02 / 5720 5051
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Výuka všetkých skupín

STARÉ MESTO
Vzácny reliéf sochára Roberta Kühmaeyra, ktorý je okrem iného aj autorom slávnej Kačacej fontány na Šafárikovom námestí, po dlhých rokoch
opäť objavili v priestoroch Základnej
školy na Jesenského 6.
„Dielo sme objavili na podeste medzi prízemím a prvým poschodím, bolo ukryté
za nástenkou s detskými kresbami,“ povedala nám Želmíra Grajciarová, historička
umenia z Galérie mesta Bratislavy. Ako
vysvetlila, objavenie diela nebolo náhodné - momentálne pripravuje na 27. september otvorenie výstavy R. Kühmayera.
Tak ako každej inej i tejto výstave predchádza odborná príprava, v rámci ktorej sa
Ž. Grajciarová dostala k rešeršu článku z
novín Pressburger Zeitung z roku 1907. V
článku sa píše, že reliéf R. Kühmayera je
v bývalej Csákyho škole na Ružovej ulici
(dnes Jesenského). Okrem toho sa o reliéfe ešte zmieňuje Viera Luxová v článku,
ktorý vyšiel v odbornom časopise Výtvarný život ešte v roku 1972.
Rozmerný reliéf sa volá Nechajte maličkých ku mne prísť (Ježiš medzi deťmi) a
ide o výjav z Nového zákona. „Je to vysokokvalitné dielo,“ povedala nám Ž. Grajciarová. „Doteraz sa za vrchol tvorby
Roberta Kühmayera pokladala Kačacia
fontána, ale tento reliéf sa jej výtvarnou
kvalitou určite vyrovná.“
Reliéf je signovaný (podpísaný) a datovaný rokom 1907, teda dielo má presne sto
rokov. Z toho väčšinu času bolo neprístupné pohľadu verejnosti.
Nie je známe, kedy presne bolo zakryté,
ale je predpoklad, že sa tak stalo krátko
po nástupe komunistov k moci - z ideologických dôvodov. Nádherné dielo zo
sadry patinovanej nahnedo, aby navodzovalo dojem, že je z bronzu, je v pomerne
zachovalom stave. Reliéf teraz ešte prezrú reštaurátori.
R. Kühmayer sa narodil v roku 1883,
dielo teda vytvoril ako 24-ročný. Zomrel
v roku 1972 vo Viedni. Juraj Handzo
FOTO - Oto Limpus a GMB
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Po desaťročiach znovu objavili reliéf,
ktorý vytvoril sochár Robert Kühmayer
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Školské areály
sú nevyužitou
devízou
PETRŽALKA
Školské ihriská a nádvoria by mohli
byť ak už nie zlatou baňou, tak dobrým zdrojom pre ekonomický aj
morálny prínos - aspoň takto ich
vníma petržalská samospráva.
Mestská časť má dvanásť základných a
22 materských škôl s perspektívnymi
ihriskami, dnes sú však zaburinené,
nestrážené a neoplotené, niektoré slúžia
ako psie výbehy. „Bežná údržba tu už
nestačí,“ upozorňuje vicestarostka Viera
Kimerlingová, „minimum, čo potrebujú
napríklad futbalové ihriská, je vyrovnanie plochy a nový trávnik. A plot, samozrejme,“ dodáva.
V. Kimerlingová sa nazdáva, že sa netreba báť ani nedostatku financií, vidí niekoľko možností, ako si pomôcť. Základom sú dobré projekty na revitalizáciu
týchto areálov a potom sa dajú žiadať
financie nielen od štátu, ale aj s väčšou
vyhliadkou na úspech z európskych fondov a od nadácií. V tomto sa vicestarostka spolieha na schopnosti riaditeľov škôl,
ale aj rodičov a priateľov škôl, ktorí sa
pomerne často aktívne prejavujú - treba
však toto úsilie koordinovať.
Školské areály sú aj dnes zdrojom príjmov, neoficiálne si ich prenajímajú
neformálne skupiny športujúcich občanov. Táto tradícia funguje od socializmu
- niečo škole, vreckové školníkovi.
Samospráva by potrebovala prenajímanie sprehľadniť, lebo len tak sa dá ekonomicky naprogramovať to, aby bolo
ziskové. Dnes mzdové limity neumožňujú vyčleniť pracovníka na správu športového areálu.
Mestská časť nevylučuje ani možnosť
časť školského areálu prenajať záujemcom, ktorí by tu pre seba, ale aj pre
mestskú časť zriadili športoviská, kurty
či ihriská. Viac opatrnosti však petržalská
samospráva prejavuje k návrhom na
vybudovanie športových či dokonca
hokejových hál. „Na jednej strane je tu
pekná perspektíva, že naše deti nebudú
musieť za ľadom cestovať krížom cez
mesto. Na druhej strane - môžu sa za tým
skrývať problémy, ktoré nám riadne
skomplikujú život,“ upozorňuje zástupkyňa starostu. Ide predovšetkým o
dopravné preťaženie a nedostatok parkovacích miest medzi domami v okolí škôl,
ale tiež aj o hluk a isté obmedzenia.
„Veľmi by nám v tejto fáze pomohol
názor samotných Petržalčanov, aby sa
vyjadrili k prípadnému komerčnému
využitiu školských areálov,“ vyzýva V.
Kimerlingová.
(gub)

Žitná 50, Bratislava – Rača
Tel.: 02/4487 1170
0915 779 419, 0905 501 856
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Na Mierovej má byť polyfunkčný komplex
s obchodmi, kanceláriami a bytmi
RUŽINOV
V Prievoze medzi Mierovou a Gagarinovou ulicou by sa ešte v tomto roku
mala začať výstavba polyfunkčného
komplexu, ktorého súčasťou budú aj
tri výškové dominanty.
Na mieste, kde sa má stavať, v súčasnosti stojí Obchodné centrum Mierová, v
ktorom sú veľkopriestorové predajne
Mountfield a ZOOdom, okrem toho tu je
jeden rodinný dom, ktorý je pozostatkom
pôvodnej zástavby starého Prievozu. Od
Kaštieľskej ulice pozemok oddeľuje parcela, na ktorej má v budúcnosti vyrásť
ďalšia výšková budova. Zámer ráta s
odstránením existujúcich budov a ich
nahradením novou zástavbou.
Polyfunkčné centrum Mierová bude
pozostávať z dvoch dvojpodlažných
objektov, z ktorých budú vyrastať tri
veže, z toho jedna, 12-podlažná veža A,
má lemovať Mierovú ulicu a ďalšie dve,
16-podlažné, veža B a veža C, Gagarinovu ulicu. V dvojpodlažnej časti sú na prízemí navrhnuté obchody a na prvom
podlaží kancelárie, vo veži A a C majú
byť byty, vo veži B apartmány slúžiace
na prechodné ubytovanie hotelového
typu.
Veže sú riešené veľmi podobne, v každej
z nich majú byť byty, resp. apartmány
rôznej veľkosti, od dvojizbových po
štvorizbové, pričom na najvyššom podlaží by mali byť atypické byty (apartmány)
s rozsiahlymi terasami. Navrhnuté architektonické riešenie ráta s členitými,
farebne a materiálovo rôznorodými fasádami.
Pod komplexom budú dvojpodlažné
podzemné garáže s 298 parkovacími
miestami, ďalších dvanásť miest na parkovanie bude vonku. Komplex bude
dopravne napojený na Mierovú i Gagarinovu ulicu, pričom na Gagarinovej sa
vytvorí aj nová nika pre zastávku hromadnej dopravy (pre Dopravný podnik
Bratislava i SAD).
Vo vnútrobloku sa podľa architektonického návrhu ráta s vytvorením oddychovej zóny. Ukončenie výstavby polyfunkčného komplexu je naplánované na
október 2009.
(juh)
VIZUALIZÁCIA - PD Projekt

Začala sa
kolaudácia na
Mlynarovičovej
PETRŽALKA
Známe petržalské zariadenie opatrovateľskej služby na Mlynarovičovej
ulici 23 sa opäť vracia do služieb
verejnosti, aj keď sa jeho definitívne
odovzdanie očakáva až v lete.
Objekt sa stal vlastníctvom mestskej
časti v roku 2002, veľmi skoro sa však
ukázalo, že je v havarijnom stave a jeho
technický stav je nezlúčiteľný s európskymi štandardmi. Rozhodnutie o rekonštrukcii padlo v snahe zabezpečiť dôstojné prostredie na zaopatrenie ľudí odkázaných na celodennú starostlivosť.
Až začiatok rekonštrukcie ukázal, že
dvadsaťpäťročnú budovu nezruinovali
škôlkári, ktorí tu boli 13 rokov, ani sociálne odkázaní, ktorí tam boli desať rokov,
ale že bola jednoducho tak postavená. Pri
pokuse opraviť strechu dodávateľ zistil,
že strecha nestojí na múroch, ale múry
visia na streche. Podobných „prekvapení“
bolo viac, a tak museli budovu okrem
základných nosných prvkov postaviť
prakticky nanovo. Nepostačovala ani
finančná rezerva, ktorú si samospráva pre
každý prípad rekonštrukcie vytvára, a
keď dodávateľ nemienil zľaviť z ceny, tak
dokončovacie práce prevzala samospráva
do vlastných rúk.
Od apríla sa už uskutočňuje kolaudačné
konanie a zároveň v apríli schválilo miestne zastupiteľstvo vyčlenenie posledných
600-tisíc korún na dokončovacie práce.
Petržalčania sa v súčasnosti rozhodujú, či
sem prevezú naspäť zariadenie sociálnych
služieb z Vavilovovej (kedysi tu sídlilo
celé stredisko, vrátane terénnych pracovníkov, opatrovateľskej služby a ďalšie),
alebo budovu prenajmú. Podľa slov
zástupkyne starostu Viery Kimerlingovej
vynovená budova však bola reštaurovaná
ako objekt sociálnych služieb a len na to
bude slúžiť. Poslanci sľúbili kladne rozhodnúť o sťahovaní petržalskej sociálnej
služby do týchto priestorov, ak im predloží spoľahlivé ekonomické analýzy. (gub)

BRATISLAVSKÉ NOVINY 17/2007
Jungmannova 10-12, 851 01 Bratislava
tel./fax: 6252 5021-2, 0905 431 455
www.cancelli.sk, e-mail: cancelli@cancelli.sk

Vám vyrobí a namontuje

Aj na splátky!

ŽALÚZIE ROLETY
MARKÍZY DVERE
GARÁŽOVÉ BRÁNY
 SIETE PROTI HMYZU
VSTAVANÉ SKRINE
 AUTOMATICKÉ
POHONY na brány

Obstarávateľ Krajský úrad životného prostredia
v Bratislave predložil Oznámenie o strategickom
dokumente

Plán rozvoja verejných vodovodov
a verejných kanalizácií
Bratislavského kraja
Do strategického dokumentu je možné nahliadnuť v
dňoch od 27. 4. do 10. 5. 2007 na prízemí budovy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne
nám. 1, v priestoroch Služieb občanom/FRONT
OFFICE a na webovskej stránke Krajského úradu
životného prostredia v Bratislave www.ba.kuzp.sk.
Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť
Krajskému úradu životného prostredia, odbor ochrany prírody a krajiny, Karloveská 2, 842 19 Bratislava
do 11. 5. 2007.
Krajský plán rozvoja verejných vodovodov a verejných
kanalizácií pre územie Bratislavského kraja predstavuje
strednodobý dokument regionálneho významu pre
postupné čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ,
pre dosiahnutie základného environmentálneho cieľa
smernice č.60/2000/ES Európskeho parlamentu a Rady
z 23. októbra 2000 ( RSV – rámcová smernica o vode),
dosiahnuť dobrý stav povrchových a podzemných vôd do
roku 2015.
Cieľom predloženého oznámenia o strategickom dokumente je analyzovať podmienky na zaistenie potrebnej
úrovne zásobovania nezávadnou a kvalitnou pitnou
vodou, efektívna likvidácia odpadových vôd bez negatívnych vplyvov na životné prostredie a rámcovo stanoviť
podmienky pre jeho realizáciu. Obsahuje koncepciu riešenia zásobovania pitnou vodou a odkanalizovania a
čistenia odpadových vôd zameranú na analýzu stavu, stanovenie priorít a podmienok pre zabezpečenie rozvoja
obecnej infraštruktúry, zlepšenie podmienok bývania, ako
aj zvýšenú ochranu a zlepšenie stavu prírodných zdrojov
vôd, vodných ekosystémov a zdravia ľudí v regióne. Strategickým cieľom je výstavba verejných vodovodov v
obciach bez vodovodu, zvýšenie počtu zásobovaných
obyvateľov z verejných vodovodov a zabezpečenie bezproblémového zásobovania obyvateľov pitnou vodou.
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Na vine je ministerstvo a legislatíva,
ale aj detskí lekári mali reálne dôvody
BRATISLAVA
Detskí lekári, ktorí odmietli slúžiť na
bratislavskej detskej lekárskej pohotovosti, a vedenie detskej fakultnej
nemocnice sa zhodujú v jednom - v
názore na podstatu problému.
Vyplýva to zo stanoviska riaditeľa Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou
(DFNsP) Bratislava Daniela Žitňana,
ktoré poskytol Bratislavským novinám.
D. Žitňan uvádza, že detská nemocnica
upozorňovala kompetentných na rastúci
nezáujem detských lekárov o pohotovostné služby, ale „...nikto zo zodpovedných k problému nezaujal zásadné stanovisko, ani nevyvodil žiadnu zodpovednosť“. V závere konštatuje nevyhnutnosť
legislatívne určiť povinnosť všeobecným
lekárom pre deti a dorast vykonávať aj
lekársku službu prvej pomoci. Na dieru v
legislatíve poukazujú aj samotní detskí
lekári. Tým sa však zhoda názorov
končí.
Najsilnejším Žitňanovým argumentom
proti detským lekárom je, že detský lekár
nemôže zo zdravotných dôvodov
odmietnuť vykonávať lekársku službu
prvej pomoci, pretože zdravotná spôsobilosť je jednou z podmienok na vydanie
licencie na výkon samostatnej zdravot-

níckej praxe. A práve výpovede zmlúv zo
zdravotných dôvodov spustili lavínu rozväzovania zmlúv pediatrov o službách na
detskej lekárskej pohotovosti. D. Žitňan
uvádza: „...dôvodom, pre ktorý lekári
odmietajú vykonávať LSSP, je, že im z
platných právnych predpisosv nevyplýva
a voči tým, ktorí odmietajú vykovnávať
LSSP, nie sú vyvodené žiadne postihy!”
Po prvej vlne rušenia zmlúv sa totiž rad
lekárov vyľakal pred hroziacim preťažením častejšími službami na pohotovosti.
Z histórie kauzy pripomíname, že Bratislava dlhé roky nemala špecializovanú
detskú lekársku pohotovosť okrem klinickej, až 9. februára 2005 ju začala
organizovať DFNsP. Zmluvy podpísalo
94 zo 107 bratislavských pediatrov a až
do decembra 2006 sa zdalo všetko v
poriadku. V decembri niektorí lekári po
prevzatí rozpisu služieb dali výpoveď
bez udania dôvodu a následne ďalší zo
zdravotných a iných dôvodov. Detskej
nemocnici zostalo na obdobie od júna
tohto roku už len 21 zmlúv a zvýšené
zaťaženie lekárov, ktorí neodišli.
Na svete bol škandál, živený aj nevyžiadanými informáciami na internete. V
takej situácii sa nám ozvala lekárka
Mária Kubovčáková, ktorá odhalila

záclonku za detskou pohotovosťou. M.
Kubovčáková tiež podpísala v roku 2005
zmluvu s periodicitou jedna služba za tri
mesiace, čo pokladala za znesiteľné. Už
po prvej službe však názor zmenila, prostredie služby prvej pomoci bolo neútulné, studené, v zlom technickom stave, zle
osvetlené, počítače hlučné a nevýkonné,
sociálne zariadenie zúfalé, nedostatok
šatní pre lekárov i pacientov, nedostatok
priestoru vôbec. Od začiatku niektorí
lekári nenastupovali do služieb, čim sa
menila frekvencia služieb tých, čo boli
ochotní. Podľa M. Kubovčákovej sa za
dva roky nič nezmenilo a slúžiacich lekárov sa na problémy nik nepýtal.
D. Žitňan síce tvrdenia M. Kubovčákovej odmieta, ale zároveň informuje, že sa
rekonštruujú a obnovujú priestory detskej pohotovosti. Pre pohotovostných
lekárov uvoľnili ďalšie priestory na
oddych a vyčlenili nové sociálne zariadenia, a priestory pohotovosti vybavili
novým účelovým nábytkom. V ambulanciách sú nové nehlučné počítače a do
konca mája pribudnú aj LCD monitory.
Otázka je, či to stačí na to, aby sa detskí
pohotovostní lekári vrátili. Ešte zostáva
nedoriešená otázka medzi legislatívou a
profesionálnou etikou. Gustav Bartovic

V miernej zime
sa premnožili
hlodavce
STARÉ MESTO
Jednou z foriem, ktorými reaguje prostredie v meste na anomálie v počasí,
je aj výskyt hlodavcov - podobne ako
na poliach, aj v meste sa v miernom
počasí rapídne množia.
V Starom Meste masívne deratizovali v
prvých dvoch aprílových týždňoch, no
už od januára museli deratizačné služby
vykonať niekoľko zásahov do ohnísk ich
zvýšeného výskytu v teréne i v niektorých budovách.
Viac potkanov sa pohybovalo aj na miestach, kde to bolo v minulých rokoch
neobvyklé - napríklad na Kamennom
námestí v okolí hotela Kyjev a obchodného domu Tesco, na Hviezdoslavovom
námestí pri hoteli Carlton, Univerzite
Komenského, na Dostojevského rade,
Dobrovičovej a Bezručovej ulici, ako aj
v Medickej záhrade.
Vyšší výskyt hlodavcov zaregistrovali
odborníci, samozrejme, aj na miestach,
kde sa pohybujú bežne - pri kanalizačných prípojkách, stavbách a rozkopávkach. Staré Mesto nechá zmonitorovať
výsledky aprílovej akcie v máji a v prípade potreby sa deratizačné nástrahy
doplnia.
(brn)

Ministerstvo životného prostredia SR zaslalo
záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti

Polyfunkčný objekt RETRO
na Nevädzovej ulici
Do záverečného stanoviska je možné nahliadnuť,
robiť si z neho výpisy, odpisy alebo kópie od 25. 4.
do 15. 5. 2007 v priestoroch Služieb občanom/FRONT OFFICE na prízemí budovy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie 1.

Relaxačné víkendové pobyty
s rybačkou, wellnes a športom

PIEŠŤANY
Bratislavská cesta 151
smer Trnava

SĹŇAVA

3 km
za Piešťanmi
po ľavej strane
starej cesty
Piešťany - Trnava

Piešťany

Polyfunkčné centrum
Mierová
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 20. 4.
do 10. 5. 2007 na prízemí budovy Magistrátu hl.
mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priestoroch Služieb občanom/FRONT OFFICE. Verejnosť
môže svoje písomné stanovisko doručiť Obvodnému úradu životného prostredia v Bratislave, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4 do 10. 5. 2007.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č. 34,
39, 40/3 a 43 v lokalite na Mierovej ulici, k. ú. a MČ Bratislava - Ružinov, územný obvod Bratislava II.
Z južnej strany je pozemok ohraničený Mierovou ulicou s
obytnou zástavbou, na severe Gagarinovou ulicou a zo
západu parcelou s plánovaným viacpodlažným polyfunkčným objektom na Kaštieľskej ulici prechádzajúcej do
Tomášikovej ulice s prevažne polyfunkčnou zástavbou.
Účelom navrhovaného zámeru je výstavba polyfunkčného
centra, ktoré má pozostávať z dvoch dvojpodlažných
objektov rozdelených do časti A,B,C, z ktorých vyrastajú
veže A,B,C s rozdielnou výškou 12. až 16.NP. Objekt má
byť od prízemia delený na časti A, B a C, kde sa vo všetkých častiach na 1.NP majú nachádzať obchodné prevádzky a predajne, na 2.NP sú navrhnuté administratívne
priestory, od 3.NP sú vo veži A (12.NP orientovanej k Mierovej ulici) a veži C (16.NP orientovanej ku Gagarinovej
ulici) navrhnuté bytové jednotky. V časti A je navrhnutých
75 bytových jednotiek, v časti B a C je navrhnutých 81
apartmánov. Na posledných podlažiach sú navrhnuté atypické riešenia bytov v nadštandardnom prevedení s veľkými terasami. Veža B je navrhnutá ako apartmánový polyfunkčný objekt, slúžiaci k prechodnému ubytovaniu hotelového typu. Celý objekt je podpivničený, bez dilatačných
celkov, v troch úrovniach, kde majú byť umiestnené parkovacie státia, pivničné priestory a technologické miestnosti.
V 1.PP je umiestnených 110 parkovacích stojísk, v 2.PP
136 p.s. a v 3.PP 52 p.s. Objekt má byť dopravne napojený na jestvujúce komunikácie Gagarinova a Mierová.
Predpokladaný termín začatia činnosti:
cca 10/2007
Predpokladaný termín ukončenia činnosti:
10/2009

Školenia, firemné akcie,
garden party...

 033 79 14 000, 033 79 14 011
0905 273 215, 0918 664 991

info@rybarskydvor.sk
www.rybarskydvor.sk
www.hotelmaj.sk

„Predávať ma baví“

PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
hľadá vhodných kandidátov do novootvoreného
skladu na pozície:

Som schopný a viem:
poradiť a pomôcť zákazníkovi
pri výbere nábytku/doplnkov
starať sa o predajné oddelenie – čistota,
vystavenie tovaru, kontrola cenoviek...
pracovať v tíme
aj fyzicky manipulovať s tovarom
preberať zodpovednosť,
používať PC a dohovoriť sa anglicky
navyše chcem profesne rásť a rozvíjať sa
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Navrhovateľ M-Invest Slovakia Mierová, s.r.o.,
Bratislava predložil zámer
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ASISTENT /
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Požiadavky:

Požiadavky:

• ZŠ/SŠ vzdelanie
• manuálna zručnosť
• zodpovednosť a spoľahlivosť

• SŠ ekonomická
• asistentské administratívne práce,
preklady a tlmočenie z AJ
• (AJ - na vysokej úrovni)
• zodpovednosť a spoľahlivosť

Hlavná náplň práce:

Ak si to ty, môžeš byť...

PREDAVAČ NÁBYTKU
A DOPLNKOV

• zabezpečuje príjem, uskladnenie
a výdaj expedovaného tovaru
• kontroluje množstvo a kvalitu
prijatého a vydávaného tovaru

v obchodnom dome

B

Ak máš o túto pozíciu záujem, pošli svoj životopis:
e-mail: p489@memo.ikea.com
IKEA Bratislava s.r.o.
personálne oddelenie
Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava

Ponúkame
• stabilnú prácu • ubytovanie • atraktívny plat • pripoistenie
Písomné žiadosti spolu so životopisom zašlite na adresu:
PHOENIX Z.z., a.s., personálne oddelenie, Pribylinska 2/A, 831 04, Bratislava ,
Tel: 02/49 999 170 , e-mail: molnar@phoenix-zz.sk, www.phoenix-zz.sk
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STARÉ MESTO
Od 24. apríla je zrejmejšie, aké pouličné aktivity je možné vykonávať na
verejných priestranstvách v Starom
Meste. Upravuje ich všeobecne záväzné nariadenie, ktorého nové znenie 24.
apríla schválili staromestskí poslanci.
Nové všeobecne záväzné nariadenie prináša oproti doterajšiemu šesť zmien.
Presnejšie vymedzuje pojem voľnej
pouličnej aktivity. Definuje ju ako umelecký prejav alebo aktivitu jednotlivca
alebo skupiny z oblasti výtvarnej, tanečnej, hudobnej, scénickej alebo hovoreného slova, ktorým účinkujúci predvádzajú
na verejných priestranstvách svoj talent,
vlastnú tvorbu, záľubu, nevyberajú pritom vstupné (za vstupné sa nepovažuje
dobrovoľný príspevok) a ktorými sa
neohrozuje alebo neporušuje verejný
poriadok. Dôvodom spresnenia vymedzenia pojmu pouličná aktivita je potreba
zabezpečiť verejný poriadok a koordinácia voľných pouličných aktivít s verejnými podujatiami konanými na území
mestskej časti.
Nariadenie okrem iného stanovuje, že
účinkujúci mladší ako 15 rokov musia
byť v sprievode dospelej osoby. Tiež
určuje, že pouličnými aktivitami sa
nemajú popierať a obmedzovať osobné
alebo iné práva občanov, urážať náboženské vyznanie, sociálne postavenie,
nemajú hanobiť národ, rasu, pôvod,
pohlavie, roznecovať nenávisť a neznášanlivosť, propagovať fašizmus, rasizmus a komunizmus. O tom, či sa má v
tomto nariadení spomínať aj komunizmus, sa diskutovalo aj v rozprave, nakoniec však bol návrh schválený v takej
podobe, v akej bol predložený.
(juh)

Staromestský
miestny úrad
sa zoštíhľuje
STARÉ MESTO
Z Miestneho úradu Staré Mesto, z ktorého v poslednom období už odišlo12
zamestnancov, bude uvoľnených ďalších 16 zamestnancov. Umožňuje to
nový organizačný poriadok staromestského miestneho úradu.
Nový organizačný poriadok, ktorý 24.
apríla jednomyseľne schválili staromestskí poslanci, má vytvoriť štartovaciu bázu
na ďalšie posilňovanie efektivity činnosti
miestneho úradu. Hlavné zmeny spočívajú v opätovnom vytvorení oddelenia kultúry (z dôvodu operatívnejšieho riadenia
komunálnej kultúry) a zrušení oddelenia
správy majetku včlenením časti pracovníkov tohto oddelenia do novovytvoreného
oddelenia investícií, prevádzky a údržby.
Do tohto oddelenia sú včlenení aj pracovníci referátu prevádzkovej údržby z
oddelenia prevádzky úradu. Tým vznikne oddelenie schopné zabezpečovať
technickú správu obecného majetku od
drobných údržbárskych akcií, stavebných úprav až po investičné akcie - od
výberového konania, inžinierskej činnosti cez investorský dozor až po kolaudáciu.
(juh)

Pribinova ulica je kompletne uzatvorená,
dôvodom je výstavba nového kolektora
STARÉ MESTO
Developerská spoločnosť Ballymore
Properties, ktorá v zóne Pribinova stavia novú mestskú štvrť Eurovea, minulý týždeň začala s budovaním 1000
metrov dlhého kolektora.
Ako sme už informovali, od štvrtka 26.
apríla je uzatvorená Pribinova ulica v
dĺžke približne 250 metrov (od budovy
Ministerstva vnútra SR po budovu
Dopravného podniku Bratislava). Dôvodom je práve budovanie telesa kolektora,
určeného na vedenie technickej infraštruktúry. Kolektorom s dĺžkou 1000
metrov a s priemerom 4,4 metra, ktorého
vybudovanie je súčasťou výstavby projektu Eurovea, budú vedené plynové a
elektrické vedenia a vodné potrubia. Po

dokončení bude slúžiť celej lokalite a
umožní ďalší rozvoj mesta východným
smerom od historického centra. Pribinova
ulica by mala byť opäť sprístupnená najneskôr v januári 2008.
Minulý týždeň sa tu začali pozemné práce
a boli umiestnené dopravné značky.
„Začali sa tiež výkopové práce na prekládku inžinierskych sietí, po ktorých
bude nasledovať výstavba vjazdových
rámp a samotného telesa kolektoru,“
povedala nám Patrícia Hradilová zo spoločnosti Ballymore Properties. „Po ich
dokončení budú na Pribinovej krátkodobé uzávierky kvôli výstavbe kábelovodu
a následne na Dostojevského rade a Olejkárskej ulici z dôvodu povrchovej úpravy
cestných komunikácií.“

Ako dodala, v záujme spoločnosti Ballymore, ktorá je developerom projektu
Eurovea, je eliminovať dosahy stavebných prác na život obyvateľov v blízkosti zóny a maximálne skrátiť dĺžku obmedzení súvisiacich s výstavbou. „Vďaka
súčinnosti všetkých zúčastnených strán
sa pôvodne plánovanú uzávierku Pribinovej ulice v trvaní 22 mesiacov podarilo skrátiť na obdobie maximálne 10
mesiacov,“ uviedla P. Hradilová. „S cieľom zmierniť dosah uzávierky Pribinovej ulice na prevádzku Slovenského
národného divadla bol harmonogram stavebných prác vymedzený tak, aby
zahŕňal aj obdobie divadelných prázdnin
v čase júla a augusta.“
(juh)
FOTO - Oto Limpus

Bratislava sa od novembra 1989 zmenila,
je čas sformulovať víziu jej budúcnosti
BRATISLAVA
Trend rozvoja Bratislavy je jasný - na
jej území postupne zanikajú monofunkčné areály, plniace iba jednu
funkciu, napríklad obytnú alebo
výrobnú, a pribúdajú v nich nové
funkcie.
Aj to je jeden zo záverov, ktoré odzneli v
rámci minulotýždňovej konferencie o
architektúre a urbanizme Bratislavy po
roku 1990. Konferencia, ktorú pripravilo
mesto Bratislava, Spolok architektov
Slovenska a Združenie urbanistov a
územných plánovačov bratislavského
regiónu, nepriniesla jednoznačnú odpoveď na otázku, či sa mesto rozvíja správnym spôsobom, vyplynulo z nej však, že
je potrebné, aby sa bratislavská architektonická obec opäť stretla a pokúsila sa
sformulovať víziu budúcnosti slovenskej
metropoly.
Na konferencii odznelo množstvo pod-

netných názorov. Napríklad architekt
Ľubomír Klaučo z urbanistického ateliéru Aurex zdôraznil, že ďalší rozvoj mesta
by sa nemal spájať iba s budovami, ale
pri územnom plánovaní by sa mali
zohľadňovať aj širšie súvislosti, vrátane
sociologických. Nezabudlo sa ani na
tému zelene, Karin Lexmann z magistrátnej sekcie územného rozvoja upozornila, že správa zelene sa rozdelila
medzi mesto a mestské časti, čoho
výsledkom je „rozbitosť“ starostlivosti o
ňu. Vladimír Hrdý z magistrátnej sekcie
územných programov upozornil, že na
urbanistický rozvoj Bratislavy mala a
bude mať vplyv aj poloha štátnej hranice.
Vstup Slovenska do schengenského priestoru bude mať podľa neho za následok
aj rozvoj mesta v smere k rakúskym hraniciam.
Nezabudlo sa ani na pálčivý problém
množiacich sa výškových budov v

Bajkalská 5/B
831 04 Bratislava
tel.: 44 64 40 44
fax: 44 64 40 45

www.heliosport.sk

Staré Mesto
bude regulovať
pouličné aktivity
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AKCIE – zľavy až do 50%
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meste. Hlavný architekt Štefan Šlachta
konštatoval, že sa pracuje na koncepcii
výškových budov na území Bratislavy,
problémom podľa neho zostáva chamtivosť developerov, ktorí chcú vyťažiť čo
najviac z každého štvorcového metra.
Pokiaľ ide o zahraničných investorov,
odzneli aj pochvaly. Architekt Karol
Hoffmann označil za pozitívny príklad
postup investora projektu Eurovea v
zóne Pribinova, či už ide o prezentáciu
projektu, spôsob, akým investor komunikuje s mestom, alebo aj o samotnú architektúru budovaného komplexu Eurovea.
Na margo otázky, kde sú hranice rozvoja
Bratislavy, nie sú jednoznačné názory. Je
predpoklad, že v roku 2030 by mala mať
530-tisíc obyvateľov, skutočnosť však
môže byť napokon celkom iná. Isté je, že
predstavy socialistických plánovačov o
Bratislave ako o miliónovom veľkomeste sú už prežité.
(juh)

Staromestské
kultúrne
stredisko zrušili
STARÉ MESTO
Staromestské kultúrne stredisko končí
svoju činnosť a k 31. máju je odvolaný
z funkcie jeho riaditeľ Stanislav Bachleda. Rozhodli o tom poslanci staromestského miestneho zastupiteľstva.
Ako nám povedal predseda komisie kultúry staromestského miestneho zastupiteľstva Sven Šovčík (SDKÚ-DS), staromestská samospráva pristúpila k návrhu
na zrušenie Staromestského kultúrneho
strediska predovšetkým z dvoch základných dôvodov.
„Zníženie príjmovej časti bežného rozpočtu oproti roku 2006 nás vedie k
oveľa efektívnejšiemu nakladaniu s
verejnými prostriedkami aj v oblasti kultúry,“ konštatoval. Ako dodal, mestská
časť chce klásť dôraz na rozvoj miestnej
kultúry, a to formou opätovného návratu
k osvedčenej praxi zriadenia oddelenia
kultúry na miestom úrade. „Služby v
oblasti kultúry budeme poskytovať prostredníctvom pôvodných troch miestnych kultúrnych centier,“ povedal nám
S. Šovčík.
„Našou ambíciou v tomto volebnom
období nie je kultúrnou produkciou konkurovať celomestským a celonárodným
podujatiam, ktoré sú koncentrované na
území Starého Mesta, ale podporovať a
rozvíjať predovšetkým autentickú staromestskú lokálnu kultúru.“
Komisia kultúry si preto podľa S. Šovčíka stanovila za cieľ pripraviť v najbližšom období koncepciu kultúrnej
politiky na nasledújuce roky a vypracovať celkom nový grantový systém,
ktorý by umožňoval podporovať všetky
aktivity v oblasti staromestskej kultúry,
teda nielen tie, ktorých organizátorom
bude samotná mestská časť BratislavaStaré Mesto.
(juh)

Rozšíria
odbočovanie
na Tomášikovu
RUŽINOV
Nepríjemné najmä ranné zápchy na
križovatke ulíc Ružinovská - Tomášikova chce magistrát riešiť rozšírením
pravého jazdného pruhu. Ide o pruh, z
ktorého sa odbočuje na Tomášikovu
ulicu v smere do centra.
Na zlú situáciu na križovatke Ružinovská
- Tomášikova sa už veľmi dlho sťažuje
množstvo vodičov, pretože krátky úsek
na odbočenie vpravo už dávno nestačí. Aj
preto sa na tomto úseku vytvárajú kolóny
áut, ktoré chtiac-nechtiac musia stáť na
križovatke za vozidlami smerujúcimi po
Ružinovskej ulici ďalej rovno.
Podľa informácií z magistrátu Generálny
investor Bratislavy v súčasnosti spracúva
projekt na rozšírenie a predĺženie tohto
kapacitne nevyhovujúceho pravého
odbočenia. Predpokladaný termín začiatku výstavby je v lete tohto roka. (rob)

S podporou Európskeho sociálneho fondu realizujeme

Projekt rozvoja zručností v oblasti IKT zručností
so zameraním na získanie certifikátu ECDL ŠTART
Projekt má názov Projekt rozvoja IKT zručností osôb vstupujúcich prvý krát na trh práce na území
Bratislavského regiónu so zameraním na získanie certifikátu ECDL štart a je zameraný na cieľové skupiny:
 absolventi stredných a vysokých škôl mladší ako 25 rokov s trvalým pobytom na území
Bratislavského kraja, ktorí ešte nezískali svoje prvé pravidelne platené zamestnanie
 študenti denného štúdia na vysokých školách študujúci na území Bratislavského kraja
Účastníci zadarmo získajú:  prípravu ku skúškam ECDL  index ECDL
 skúšky zo štyroch modulov ECDL  po úspešnom absolvovaní skúšok certifikát ECDL ŠTART
Viac informácií získate na www.eprojekt.sk alebo zaslaním e-mailu na info@eprojekt.sk
Európsky sociálny fond pomáha rozvíjať zamestnanosť podporovaním zamestnateľnosti, obchodného ducha, rovnakých príležitostí a investovaním do ľudských zdrojov
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STARÉ MESTO
V minulom vydaní sme informovali o
pripravovanej výstavbe na mieste, kde
stojí rozostavaný objekt Múzea revolučných tradícií. Zisťovali sme, za
akých podmienok sa vlastne dostal do
súkromných rúk.
Múzeum revolučných tradícií sa začalo
stavať ešte za socializmu, po novembri
1989 sa práce zastavili a objekt je dodnes
nedokončený. Stal sa majetkom mesta,
ktoré ho podľa našich zistení predalo spoločnosti Erndl Produkt Holding 924, s.r.o.,
so sídlom na Ružinovskej 28. Už letmý
pohľad do obchodného registra prezrádza
bezprostredné prepojenie tejto firmy so
spoločnosťou Avant, a.s., ktorá vstúpila do
povedomia kontroverznou rekonštrukciou
neďalekej Zámockej ulice.
Zmluva so spoločnosťou spoločnosti
Erndl Produkt Holding 924 bola uzatvorená v marci 2002 a vklad do katastra bol
vykonaný 13. decembra 2002. Podľa
vyjadrenia z magistrátu bola zmluva
uzatvorená v zmysle podmienok verejnej
obchodnej súťaže, schválených mestským zastupiteľstvom 6. decembra 2001
(uznesenie 722/2001). Cena bola stanovená na 37,2 milióna korún, čo je na prvý
pohľad nízka suma. Vo vyjadrení magistrátu sa neuvádza, na základe čoho bola
stanovená práve takáto cena. Predaj sa
uskutočnil ešte za čias primátora Jozefa
Moravčíka, v období, keď sa s majetkom
mesta nakladalo ešte oveľa menej transparentne, ako je to dnes.
V súčasnosti je vlastníkom objektu aj s
pozemkom spoločnosť Urbia ETA, člen
Urbia Holding, ktorá tu pripravuje výstavbu Rezidencie Hradný vrch. Začatie jej
výstavby sa predpokladá v lete tohto roku,
ukončenie v zime 2008.
(juh)

Zakladanie ohňa
je zakázané
až do odvolania
BRATISLAVA
Zákaz zakladania a udržiavania ohňa
platí od 27. apríla až do odvolania.
Bratislavskí hasiči v spolupráci s Obvodným lesným úradom v Bratislave
vyhlásili od tohto dňa čas zvýšeného
nebezpečenstva vzniku požiarov.
Návštevníci Bratislavského lesoparku,
ale aj lesov nachádzajúcich sa na území
hlavného mesta nesmú používať ani
otvorený oheň, fajčiť, alebo odhadzovať
horiace či tlejúce predmety. Nie je takisto dovolené vypaľovanie rôznych porastov, kríkov a stromov. Zákaz platí aj na
grilovanie. Pracovníci lesov osobitne
upozorňujú fajčiarov na obozretnosť a
rešpektovanie zákazu fajčenia. Požiar
môžu spôsobiť aj odhodené sklenené
fľaše. Nepriaznivú situáciu môže okrem
pretrvávajúceho sucha komplikovať aj
vietor.
Vlastníci, správcovia alebo užívatelia
lesných pozemkov musia zvýšiť hliadkovú službu a umiestniť protipožiarne
náradie na určené miesta podľa veľkosti plochy lesného porastu. Ďalej majú
zabezpečiť, aby príjazdové cesty do
lesa, ale aj vodné zdroje boli ľahko prístupné pre hasičské autá. V lokalitách
postihnutých kalamitou je potrebné
drevo odstrániť z blízkosti objektov, od
ktorých by sa mohlo vznietiť. V mnohých prípadoch je dôležité vytvárať aj
takzvané rozčleňovacie pásy na zabránenie šírenia požiaru.
(rob)

Obnovy sa dočká už aj Dessewffyho palác,
budú tu kancelárie, kaviareň a vináreň
STARÉ MESTO
Jeden z posledných neopravených
palácov v meste, Dessewffyho palác na
Námestí Ľudovíta Štúra, sa konečne
dočká obnovy, po ktorej sa opäť
zaskvie v celej svojej kráse.
V týchto dňoch sa už v tomto krásnom
historickom objekte vykonávajú čistiace
práce. Na stavbu už bolo vydané aj právoplatné územné rozhodnutie. Investor
obnovy, ktorým je spoločnosť Palace
Office, a.s., predpokladá, že s obnovou
bude možné začať asi v máji alebo v júni,
jej ukončenie sa predpokladá v prvom
kvartáli roku 2009. Podmienkou Krajského pamiatkového úradu Bratislava je,
aby boli rekonštruované historické prie-

story na prvom a druhom nadzemnom
podlaží - sú tam hodvábne tapety, krb,
drevené obklady, okenice a iné prvky,
ktoré bude nutné zreštaurovať.
Časť priestorov bude slúžiť na reprezentačné účely, ďalšia časť ako kancelárske
priestory na bežnú formu prenájmu.
Vzhľadom na povahu časti priestorov je
predpoklad, že by v nich mohla sídliť
banková alebo poisťovacia inštitúcia,
budova v minulosti slúžila aj na podobné
účely. Pri obnove paláca chce investor v
plnej miere zachovať jeho historický
charakter, pri obnove budú jeho historické prvky opätovne zvýraznené. Súčasťou
paláca je aj zadný trakt, ktorý nie je viditeľný z Námestia Ľ. Štúra - ten bol posta-

vený neskôr a je architektonicky riešený
úplne inak ako samotný palác. Zadný
trakt bude zrekonštruovaný moderne a
existujúce átrium (vnútroblok) má byť
zakryté presklenou strechou. Ráta sa, že
v paláci bude aj kaviareň i vináreň, obe
prevádzky majú byť v časti orientovanej
do Námestia Ľ. Štúra.
Parkovanie nie je možné priamo v paláci,
historická budova by nevydržala budovanie podzemnej parkovacej garáže priamo
pod ňou, preto je predpoklad, že budúci
užívatelia priestorov paláca budú využívať garáže priľahlého hotela Carlton alebo
garáž Opera na Jesenského ulici, prípadne
budú parkovať na nábreží.
(juh)
FOTO - Oto Limpus

Zasekli sa vám dvere?

Ochotne vás vybavíme aj
Rači na Gelnickej 2 (15 - 18 )
v Novej tržnici na Trnavskom mýte
v
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00

(1. posch. 1100 - 1700)
Tel.: 0903 766 734

5-TÝŽDŇOVÝ KURZ
CVIČENIA 5 TIBEŤANOV

PAVOL VALENTOVIČ ®
BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY
Otváranie áut, dverí a trezorov
Predaj - montáž - nonstop servis

cvičenie na chrbticu, dýchacie cvičenia,
posilňovanie, relaxácia
Vhodné pre každého!

Začiatok streda 9. 5. 2007 o 17.15 h
KD Prievoz, Kaštielska 30, Bratislava 2

 0905 610 173
Fax: 02/4591 4046

miesto a podrobný program
podujatia nájdete:

0905 448 642 , www.marade.szm.sk

www.nocmuzeiagalerii.sk

public relations: SK-media

Pôvodne kúpila
múzeum od
mesta iná firma
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Bratislava

19. 5. 2007 noc
10.00 – 24.00 h

múzeí a galérií

Pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí sme opäť, už po tretí raz, pre vás pripravili jedinečnú
možnosť navštíviť expozície a výstavy našich múzeí a galérií. Opäť za jednotné, zvýhodnené
vstupné, ktoré zaplatíte v prvom navštívenom múzeu či galérii a do ostatných už máte vstup
zdarma. Opäť všade s bohatým sprievodným programom pre malých, dospelých, ale aj pre
starších.
Tak príďte. Tešíme sa na vás.
GENERÁLNY
REKLAMNÝ PARTNER

HLAVNÝ
REKLAMNÝ PARTNER

REKLAMNÍ
PARTNERI

HLAVNÝ
MEDIÁLNY PARTNER

MEDIÁLNI
PARTNERI

Sociálne služby
v Čunove budú
poskytovať
ČUNOVO
Nová samosprávna garnitúra v Čunove to nemá ľahké, chýbajú jej predovšetkým prostriedky, no projektov
vytýčených pred voľbami sa podľa
novej starostky vzdať nemienia.
Týka sa to predovšetkým sociálnych služieb občanom. „V tejto kapitole volebného programu bola aj sociálna služba, ale
keď sme sa chceli do jej napĺňania pustiť,
zistili sme, že nie sú na ňu prostriedky,“
hovorí nová starostka Gabriela Ferenčáková. Miestny úrad totiž pred voľbami
nepožiadal o pridelenie prostriedkov na
sociálnu službu do konca októbra, čo je
rozhodujúci termín.
„Teraz nám ľudia vyčítajú, vraj sme len
sľubovali,“ pokračuje G. Ferenčáková.
„Nemohli sme vedieť, že úradníci si
nesplnia túto povinnosť.“ Starostka
nechce ľuďom dávať plané nádeje s
tým, že sa táto služba začne poskytovať
neskôr. Otvorene hovorí, že treba počkať na nový fiškálny rok a už na jeseň
tohto roku sa pripraviť. Už sa to vlastne
deje - dnes chodia členky sociálnej
komisie po mestskej časti a zisťujú reálny záujem, a keď bude reálna potreba a
odôvodnené požiadavky, od nového
hospodárskeho roku budú poskytovať
podporu a pomoc.
„Nie sú tu len starší odkázaní ľudia, ale
sú tu aj mladé rodiny, kde musia chodiť
obaja rodičia do práce, a majú trebárs
bezvládnych rodičov. Každému, kto má
nárok, pomôžeme v rámci zákonných
limitov,“ uvádza G. Ferenčáková. Takisto nemieni Čunovo zlikvidovať materskú
školu. Už v tomto roku sa črtá začatie
výstavby nových domov, to znamená
nové rodiny, nové deti.
(gub)

V Rači budú
cez víkend
tradičné hody
RAČA
Vyhlásením výsledkov jubilejnej desiatej Račianskej výstavy a degustácie
vín sa začnú tohtoročné račianske
hody, na ktoré tamojší vinohradníci a
vinári pozývajú všetkých obyvateľov a
návštevníkov mesta.
Výstava a degustácia sa tradične spája s
miestnymi hodmi konanými na počesť
patrónov račianskeho Farského kostola
Svätého Jakuba a Filipa, tento rok pripadne na 5. a 6. mája. Garantom medzinárodnej výstavy a degustácie je Račiansky vinohradnícky spolok.
Slávnostné otvorenie tohtoročných
Račianskych hodov bude v sobotu o
tretej popoludní a od samého začiatku
je poznačené bohatým kultúrnym programom. Značne je zastúpená račianska
tradícia a história, ale aj novšie kultúrne prejavy.
V zozname kapiel majú zastúpenie
všetky populárne prúdy od ľudovky cez
pop až po retro. Bodkou za sobotňajším
programom bude večerná tancovačka
na Detvianskej ulici, kde bude centrum
kultúrneho programu.
Na verejnú degustáciu do Obecného
domu bude môcť prísť každý návštevník
Rače, každý si tiež bude môcť prezrieť
Pamätnú sieň generála Štefánika. Chýbať nebudú ani ľudové umelecké výrobky a suveníry v uličke remesiel a, samozrejme, stánky s občerstvením tekutým i
pod zub. Hody potrvajú do nedeľného
popoludnia.
(gub)
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Aj neporiadok
pri kontajneroch
má svojho pána

Námestie
M. Benku má
chybičky krásy

BRATISLAVA
Magistrát začína vyvíjať tlak na zlepšenie pomerov, pokiaľ ide o čistotu a
poriadok v meste, je to dlhodobý proces, na ktorého začiatku stojí označenie problémov, javov a vzťahov.
Základom je určenie a rešpektovanie
zodpovednosti za čistotu.Za komunikácie síce zodpovedá samospráva, nemožno ju však viniť z toho, že je na nich
neporiadok. Už len preto, lebo často ten
neporiadok pramení z toho, že si obyvatelia neplnia povinnosti, ktoré pre nich
plynú zo zákona. Ide konkrétne o kontajnerové stojiská a všetko, čo s tým
súvisí.
Občania sa dožadujú toho, aby stojiská
dočisťovali pracovníci odvážajúci odpad. Pravdou však je, že posádky vozidiel majú upratať len špinu, ktorú narobili pri vyprázdňovaní odpadových nádob.
Inak je čistota stojísk odpadových nádob
či kontajnerov vecou majiteľa, prípadne
správcu, ktorého si majiteľ najal na správu budovy. A majiteľ je - zväčša - občan,
prípadne spoločenstvo vlastníkov.
Tu treba vidieť, že majitelia domov v
snahe ušetriť poddimenzujú potrebu
odpadových nádob. „Norma jasne hovorí, že jeden kontajner s obsahom 1000
litrov treba rátať na 25 obyvateľov, jednu
110-litrovú nádobu na 5 obyvateľov pri
vyprázdňovaní raz za týždeň,“ vysvetľuje vedúca oddelenia životného prostredia
magistrátu Zlatica Hudecová. „Takisto je
vlastník objektu zodpovedný za čistotu
stojiska, alebo tým poverí správcu, alebo
si nájme inú osobu,“ pokračuje.
Námestník primátora Milan Cílek konštatuje, že je to sídlištný problém. Teda
celomestský všade tam, kde sú kontajnerové stojiská medzi blokmi bytových
domov voľne prístupné. „Viem, že ideálna situácia, aká bola za prvej republiky,
keď mal každý dom domovníka a ten sa
o všetko staral, sa už nevráti, ale aj dnes
by mali vlastníci bytov kontrolovať
správcov objektov,“ mieni M. Cílek. Do
tohto vzťahu vstupovať je pre mesto
neprístojné. Navyše obyvatelia sami
vedia, kto je najväčším znečisťovateľom,
stačí naň poukázať. Pripravované všeobecne záväzné nariadenie prinesie aj do
týchto vzťahov jasnejšie vzťahy. (gub)

STARÉ MESTO
Na parkovanie áut priamo na Námestí Martina Benku, ale aj na ďalšie
nedostatky tohto nie tak dávno zrekonštruovaného námestia, sa sťažujú
niektorí naši čitatelia.
Napríklad Peter Kertys upozorňuje, že
ignorovanie zákazu parkovania vozidiel
na námestí môže viesť postupne k tomu,
že si na tento stav zvyknú aj ostatní vodiči a autá vytlačia chodcov. Ďalší čitateľ
sa sťažoval na zlú údržbu zelene, ale aj
na nefungujúcu fontánu.
Hovorca mestskej polície Peter Pleva nás
informoval, že dopravný režim na
Námestí Martina Benku nie je stanovený. „Existujú tam dokonca nájazdové
rampy. Ak by tu bolo osadené dopravné
značenie zakazujúce vjazd motorových
vozidiel, príslušníci mestskej polície by
mohli priestupcov parkujúcich na námestí riešiť v zmysle zákona,“ uviedol P.
Pleva. Vzhľadom na to, že neexistuje,
konali by nad rámec zákona. O vyznačenie dopravného režimu sa musí postarať
správca, prípadne vlastník priestoru,
dodal hovorca mestskej polície.
Pokiaľ ide o fontánu, podľa hovorkyne
Starého Mesta Aleny Kopřivovej ju
spravuje mestská organizácia Paming.
Jej riaditeľ Cyril Vaňo tvrdí, že bola zle
skonštruovaná - ak vypadne elektrina,
voda z fontány vytečie priamo do podzemných garáží. S fontánou sú problémy od začiatku a predpokladá sa, že
tento rok nebude v prevádzke kvôli chýbajúcim peniazom. Chyba je v poškodenom vodovodnom a kanalizačnom
potrubí.
Na problémy s námestím upozorňovali
Bratislavské noviny už v minulosti. Začali sa po vybudovaní polyfunkčného domu
a podzemných garáží v roku 2000. Keďže
plocha námestia je zle zaizolovaná a voda
zateká do podzemia, nesmie sa tam polievať. Priamo pod ním sú totiž podzemné
garáže so 145 miestami. Stromy na
námestí sa podľa našich informácií vysádzali už niekoľkokrát, pretože vyschli. Na
jar sú síce svieže a zelené, ale postupne
im vlaha nestačí a mnohé odumierajú.
Pozemok námestia vlastní magistrát a
spravuje ho mestská časť.
(rob)

Petržalka chce
rušiť ihriská
PETRŽALKA
Petržalská samospráva plánuje zlikvidovať a zatrávniť niektoré prebytočné ihriská. S týmto návrhom prišla poslankyňa petržalského miestneho zastupiteľstva Iveta Plšeková z
SDKÚ-DS.
„Mnohé zo 150 detských ihrísk v mestskej časti nevyhovujú hygienickým a
bezpečnostným normám. Preto je potrebné ich obnoviť, lenže Petržalka nemá
dostatok peňazí na rekonštrukciu všetkých ihrísk. Mali by sme preto čo najskôr
rozhodnúť, ktoré ponecháme a ktoré
zlikvidujeme," tvrdí Plšeková.
Podľa nej je nutné riešiť tento problém
komplexne, keďže obnova ihrísk bola
dlhý čas zanedbávaná. Poslankyňa zároveň navrhuje zapojiť do revitalizácie detských ihrísk aj samotných rodičov detí.
Petržalský starosta Milan Ftáčnik iniciatívu privítal. Podľa neho sa ešte nedá
povedať presný počet ihrísk, ktoré mestská časť zruší, mohlo by však ísť o 30 až
50 percent.
(brn, sita)

Stav Blumentálskej ulice je alarmujúci,
o zanedbané dvory a zeleň sa nikto nestará
STARÉ MESTO
Blumentálska ulica je v zlom stave nielen v okolí samotnej komunikácie. Aj
jej dvory a priestory medzi blokmi
svedčia o tom, že starostlivosť o túto
lokalitu Starého Mesta je zrejme dlhodobo zanedbávaná.
Sťažnosť obyvateľov Starého Mesta z
Blumentálskej ulice 16 sa týka situácie vo
dvore medzi blokmi, kam je situovaný aj
vchod do domu. Obyvatelia sa sťažujú na
to, že z pôvodného parčíka a ihriska pre
deti zostalo dnes už len torzo. Sú tu polámané a opotrebované lavičky, roztrhané
pletivo, zničený asfalt a zanedbaná zeleň.
V okolí odpadkových košov je neporiadok, smeti a špina. Navyše na chodníkoch
parkuje denne množstvo áut, pomedzi
ktoré sa musia obyvatelia domu predierať. V ohradenej časti dvora má ihrisko
materská škola, ktorej pomerne vysoký
plot je ešte vyvýšený ostnatým drôtom.
Na budove školy je tabuľa s textom, ktorý
zakazuje preskakovať plot, robiť neporiadok a lámať kríčky. Aj takto sa toto škols-

ké zariadenie bráni proti vandalom. V
prostredí tohto dvora je aj vchod a okná
do jedného z detských centier. Vlastné
ihrisko má, našťastie, situované do druhého bloku.
Zanedbaná je aj celá Blumentálska ulica
najmä od Floriánskeho námestia až po
Vazovovu ulicu. Je tu niekoľko zničených
lavičiek, poškodené obrubníky pri ceste,
či špina medzi nahusto parkujúcimi autami. Ulica je pritom výnimočná množstvom stromov, ktoré ju lemujú. Niektoré
z nich už vyschli, iné vysychajú. Zrejme
kvôli zlej starostlivosti a v mnohých prípadoch aj minimálnemu kúsku zeme,
ktorý majú pre seba na absorbovanie
vlahy ku koreňom.
Aj z pohľadu staromestskej samosprávy
je ulica problémová, veľa zla si však spôsobujú tamojší obyvatelia sami. Podľa
hovorkyne Aleny Kopřivovej je napríklad
vlastníkom domu číslo 1 súkromná
osoba, ktorú úrad viackrát vyzval, aby
spravila poriadok pred svojou nehnuteľnosťou. „Niekedy reagovala, inokedy nie,

situáciu v súčasnosti už rieši priestupkové
oddelenie Obvodného úradu Bratislava,“
uviedla. O chodníky na Blumentálskej sa
musia starať podľa nej vlastníci a správcovia domov a pozemkov. Jedným z
vlastníkov je aj cirkev, ktorá dlho ignorovala výzvy mestskej časti na upratanie,
napokon dala chodník do poriadku.
Podľa A. Kopřivovej stromoradie a priestor pod ním má na starosti miestny podnik verejnoprospešných služieb VEPOS.
Jeho riaditeľ prisľúbil, že dá opraviť zničené lavičky. Kontajnerové státia sú však
záležitosťou správcov. Skúsenosti staromestského úradu sú podľa A. Kopřivovej
zlé: „Ledva OLO odvezie veľkorozmerný odpad, vždy v pondelok, vzápätí sa pri
kontajneroch objavia ďalšie rárohy. Keď
naša inšpektorka poriadku upozorní, že
treba vyčkať a vynosiť tie veci až tesne
pred pondelkom, aby tam nestrašili celý
týždeň, dočká sa iba ak odmietnutia ľudí,
ktorí to tam vynášajú,“ dodala A. Kopřivová.
(rob)
FOTO - Oto Limpus

 drevené rolety - Esslingerové
- montáž a servis
 bambusové žalúzie,
lamela 25 mm, 50 mm
 drevené sekcionálne brány
 interiérové žalúzie, hliníkové
 exteriérové žalúzie, hliníkové
 siete proti hmyzu
Peter Korenačka
Klimkovičová 4, 841 01 Bratislava
mobil: 0903 349 274 fax: 6446 2448
e-mail: info@drevenerolety.sk
www.drevenerolety.sk
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Pedagogická
prevencia je
v meste bežná
BRATISLAVA
Začiatkom februára sme uverejnili
informáciu o aktivite pedagogickopsychologickej poradne v Starom
Meste s tým, že prichádzajú s ojedinelou novinkou.
Na článok zareagovala psychologička
Daniela Kmeťová z Pedagogicko-psychologickej poradne s Centrom výchovnej a psychologickej prevencie na Hubeného ulici v treťom Bratislavskom okrese. Upozorňuje, že na Hubeného už 36
rokov každoročne posúdia stovky predškolákov v ich domovskom prostredí - na
pôde materských škôl a že teda ani nie je
nutné, ako v Starom Meste, aby sa rodičia kontaktovali s pracovníkmi poradne
telefonicky. Tiež pozývajú v odôvodnených prípadoch deti na detailnejšie vyšetrenie a poskytujú im v spolupráci s rodičmi ďalšiu starostlivosť na skvalitnenie
školskej spôsobilosti. „Podobný prístup
volíme aj u deviatakov v prípade voľby
povolania, respektíve stredoškolského
štúdia,“ uviedla D. Kmeťová.
Vieme, že podobné aktivity vyvíjajú aj v
iných bratislavských okresoch, v článku
o Starom Meste sme však asi dostatočne
nezdôraznili, v čom je ich tohtoročná
aktivita nová. „Staromestskí detskí psychológovia neposudzujú deti v materskej
škole, kde sa cítia isto, ale už v novom
prostredí, ktoré ich čaká, v škole,“ pridáva do diskusie riaditeľ staromestskej
poradne Pavol Vančo. Dodáva, že týmto
krokom sledujú aj to, aby ich rodičia
poznali, aby vedeli o poradni, ktorá
ponúka kompletný servis zadarmo, pretože v školách sa objavujú súkromní
podnikatelia, ktorí deti lanária do svojej,
draho platiacej, klientely. „Netvrdili sme,
že jediní ponúkame budúcim žiakom
tento servis plošne, robí sa to v celom
meste, ale že to robíme zatiaľ jediní
týmto spôsobom.“
(gub)
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Problémy okolo výstavby obytného domu
v Slávičom údolí sa ťahajú už desať rokov
STARÉ MESTO
Spoločné základy nemusia znamenať
aj spoločný cieľ, spor medzi staviteľmi
domov na Lubinskej ulici a v Slávičom
údolí, o ktorom sme informovali v 14.
čísle, je toho dôkazom.
Tieto dve stavby totiž vznikli na spoločnom základe, v územnom rozhodnutí
vydanom 25. septembra 1997, je podmienka vyriešiť hranice pozemkov tak,
„...aby vznikla rovná hranica medzi stavebnými parcelami, na ktorej sa stavby
dotýkajú.“ Toto vyrovnanie malo aj
finančné plnenie a podľa predsedu predstavenstva International investments and
securities holding (IISH) Juraja Pekaroviča, vtedajší vlastník stavby v Slávičom
údolí všetko splnil. Naopak staviteľ na
Lubinskej zámenu neuskutočnil a stavebné povolenie dostal. Dom v Slávičom až o
rok neskôr. J. Pekarovič udáva, že v celom
konaní vtedajšieho stavebného úradu sa
vyskytlo mnoho závažných chýb.
Nie je tu priestor na popisovanie kompli-

kovaných vzťahov, fakty sú v skratke
takéto: V roku 1999 stavebný úrad na
základe podnetu zo strany susedov zrušil
predchodcovi IISH stavebné povolenie
bez akéhokoľvek zavinenia stavebníka,
formálnu chybu, ktorá sa v skutočnosti
nestala, pripisovali stavebnému úradu. Na
Lubinského vydáva kolaudačné rozhodnutie, ale budúcim susedom upiera možnosť sa odvolať. Krajský úrad nariaďuje
vydať na dom v Slávičom nové stavebné
povolenie, ale stavebný úrad ho nevydal.
Kauza sa stále viac stáva aj osobnou záležitosťou. Z viacerých dôvodov prichádza
k zmene majiteľa, rozostavaný dom získava IISH, čím sa ho podarilo zachrániť
pred dražbou, to sa však už straty na úrokoch a investíciách hrnú do vysokej výšky
Po šiestich rokoch dostávajú nové dodatočné stavebné povolenie a tu spor nadobúda nový rozmer. Majú stavať podľa 10
rokov starých projektov, v ktorých je
predpísané horné podlažie ako prázdny a
nevyužitý priestor, IISH sa preto rozhodol

urobiť zmeny stavby počas výstavby. Aj o
to požiadal stavebný úrad. Jednak odstúpil
od budovy na Lubinskej, čím dostala viac
svetla, a jednak sa rozhodol priestory
postaviť podľa predstáv modernejších o
desať rokov. Chcel najmä zväčšiť predajné plochy, aby sa aspoň čiastočne kompenzovali straty zo zrušeného stavebného
povolenia, a preto aj premeniť neobývateľné podkrovie na obytný priestor.
J. Pekarovič priznáva, že zmenu stavby
realizovali skôr, ako bola schválená ich žiadosť a preto aj musia platiť pokuty. Uvádza
tiež, že dom netieni ani domu na Lubinskej,
lebo ten je o tri poschodia vyšší a navyše na
juh od Slávičieho, ani inej stavbe v okolí.
Faktom však je, že novostavba IISH je vyššia o dva a pol metra proti stavebnému
povoleniu, čo je predmetom žiadosti o
zmenu stavby. Starosta Andrej Petrek 28.
marca stavbu pozastavil - IISH však podľa
J. Pekaroviča dosiaľ toto rozhodnutie
nedostala.
Gustav Bartovic
FOTO - Oto Limpus

Európa príde
do Bratislavy
v autobuse
www.peugeot.sk

Akcia platí do vypredania zásob a nie je moÏné ju kombinovaÈ s in˘mi ‰peciálnymi ponukami.

SÉRIA V¯HOD POKRAâUJE!

Ilustraãné foto

BRATISLAVA
V stredu 9. mája dorazí na Námestie
SNP Euroautobus, čo je viac ako symbolické, pretože práve z tohto miesta
moderné Slovensko začalo svoju cestu
do Európy.
Tým vyvrcholí slávnostné turné po
desiatich slovenských mestách, v ktorých sa občania bližšie oboznamujú so
Slovenskom v Európe a európskymi
inštitúciami na Slovensku, ale i s históriou európskeho spoločenstva, novými
možnosťami, ktoré členstvo Slovenska
ponúka našim občanom od voľnosti
pohybu, cez štúdiá až po nové miesta pre
zamestnanie a život.
Európske spoločenstvo vznikalo dlho a
jeho predzvesťou bolo vytvorenie Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, takzvanej Montánnej únie, v roku 1951. Prelomom sa stalo podpísanie tzv. Rímskych
zmlúv v roku 1957, ktorými založili
Európske hospodárske spoločenstvo,
faktického predchodcu Európskej únie, a
Európske spoločenstvo pre atómovú
energiu. Práve Rímske zmluvy deklarovali odhodlanie signatárov užšie zjednocovať národy v Európe v snahe o hospodársky a sociálny pokrok.
Turné vyvrcholí neformálnou oslavou,
na ktorej nebudú chýbať ani najobľúbenejší súčasní hudobní interpreti. (gub)

PEUGEOT. VYVINUT¯ PRE VA·E POTE·ENIE.
* V sérii len pri osobnej verzii. Kombin. spotreba 206 Mistral 4,3 – 6,4 l/100 km, CO2 112 – 152 g/km. Kombin. spotreba Partner Totem 5,4 – 7,4 l/100 km; CO2 143 –175 g/km

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

Botanickú ulicu
rozšíria o jeden
jazdný pruh
KARLOVA VES
Dopravná situácia na Botanickej ulici,
ktorá je najmä v ranných špičkách
kritická, by sa mala zlepšiť.
V úseku od výjazdu od Karloveského ramena po čerpaciu stanicu OMV by mala
byť rozšírená o jeden jazdný pruh.
Nový jazdný pruh by sa mal ďalej plynule napájať na pruh, ktorý je výjazdom na
Most Lafranconi. Ako nám povedal
hovorca spoločnosti J&T Real Estate
Maroš Sýkora, práce by sa mali začať v
júni tohto roka.
Spoločnosť J&T Real Estate postavila v
blízkosti Karloveského ramena rovnomenný polyfunkčný komplex a rozhodnutie vybudovať spomenutý jazdný pruh
je výsledkom jej diskusií s bratislavským
magistrátom.
(juh)

Betonárku
majú postaviť
nad diaľnicou
DÚBRAVKA
Mobilnú betonárku plánuje postaviť
spoločnosť TBG Doprastav v priestore
medzi diaľnicou D2 a ulicou Na vrátkach v Dúbravke. Mala by byť umiestnená v existujúcom areáli Doprastavu.
Súčasťou areálu má byť aj administratívna budova. Technologické objekty betonárky a zásobníky kameniva majú byť
situované bližšie k diaľnici D2. V prípade
výstavby chce investor staré budovy zbúrať a postaviť nové, zanedbané plochy
zrekultivovať a nasadiť zeleň. Areál bude
priamo napojený na komunikáciu Na
vrátkach. Stavať by sa malo začať už v
novembri tohto roka a dokončenie stavby
je plánované na január 2008.
K betonárke, ale aj k úmyslu postaviť
paroplynovú elektráreň na Poliankach,
chce podľa našich informácií zvolať starosta Dúbravky Ján Sandtner verejné
zhromaždenie občanov. V okolí oboch
plánovaných stavieb sú totiž záhradky,
územie pod možnou elektrárňou je určené na rekreáciu. Blízke športoviská
využíva mládež z Dúbravky, ale aj z blízkeho okolia. Neďaleko plánovanej betonárky sú obytné domy a výjazdová stanica rýchlej zdravotníckej pomoci.
Podľa architekta Dúbravky Jozefa Supeka sa má betón z betonárky voziť po Agátovej ulici, na výstavbu v severnej časti
Dúbravky a v lokalite Lamačská brána.
„Betonárka je mobilná a v prípade ukončenia výstavby v uvedených lokalitách sa
predpokladá jej premiestnenie na iné
vhodné miesto,“ uviedol J. Supek.
Návrh územného plánu podľa neho predpokladá využitie tejto lokality na obchod,
výrobné a nevýrobné služby.
(rob)
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Na mieste zbúraného kostola stojí dom
PODUNAJSKÉ BISKUPICE
NA SLOVNAFTSKEJ ULICI traja mladíci z Bratislavy lúpežne prepadli 22-ročného muža z okresu Bardejov. Ten kráčal
po ulici, zastavilo pri ňom osobné motorové vozidlo, z ktorého vystúpil mladý muž a
bezdôvodne ho udrel päsťou do tváre. K
fyzickému útoku sa pridali aj ďalší dvaja
mladíci, ktorí sedeli v aute. Potom mu odcudzili peňaženku s 500 korunami, osobné
doklady a mobilný telefón. Zo zranení sa
bude liečiť asi týždeň. Vyšetrovateľ trojicu
páchateľov obvinil zo zločinu lúpeže formou spolupáchateľstva. Všetci traja útočníci boli umiestnení do policajnej cely a vyšetrovateľ dal podnet na ich vzatie do väzby.
Vyšetrovaním prípadu sa zaoberá úrad justičnej a kriminálnej polície v druhom bratislavskom okrese. Za lúpež im hrozí trest
odňatia slobody na tri až osem rokov.
NA KAZANSKEJ ULICI sa 28-ročný
Bratislavčan pokúsil odcudziť z vozidla
VW Golf detskú autosedačku. Stíhaný je
na slobode. Hrozí mu trest odňatia slobody
až na dva roky.
RUŽINOV
NA SKLENÁROVEJ ULICI 21-ročný
vodič vozidla VW Golf riešil svoj konflikt
s 29-ročným vodičom vozidla Opel Vectra
so zbraňou v ruke. Vyhrážal sa mu, že
zbraň proti nemu použije a na aute mu so
zbraňou rozbil sklo na predných dverách
zo strany vodiča. Privolaní policajti krátku
plynovú zbraň i s nábojmi zaistili a 21-ročného Vladimíra J. z Ivanky pri Dunaji
predviedli na policajné oddelenie v Ružinove, kde ho neminulo obvinenie z prečinu nebezpečného vyhrážania. Stíhaný je
na slobode, za uvedený skutok mu hrozí
trest odňatia slobody až na tri roky.
NA SÚŤAŽNEJ ULICI v byte 24-ročný
Vladimír H. z Bratislavy napadol zakročujúcich policajtov, ktorých sa snažil udierať
päsťami po tele. Po vznesení obvinenia z
útoku na verejného činiteľa ho vyšetrovateľ stíha na slobode.
NA TREBIŠOVSKEJ ULICI policajti
kontrolovali 33-ročného vodiča vozidla
Olcit. Zistili, že viedol vozidlo nielen napriek zákazu činnosti, ktorý mu bol uložený od decembra 2005, ale i ako osoba, na
ktorú Okresný súd v Bratislave I vydal
rozkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody, na ktorý mal nastúpiť ešte vo
februári tohto roku. Meno Vladimíra D. z
Bratislavy orgány činné v trestnom konaní
už v nedávnej minulosti spájali s trestnou
činnosťou proti poriadku vo veciach verejných, tentoraz ho opäť neminulo obvinenie z prečinu marenia výkonu úradného
rozhodnutia. Momentálne už je vo výkone
trestu odňatia slobody.
PETRŽALKA
NA GERCENOVEJ ULICI 58-ročný
Jozef G. z Bratislavy fyzicky zaútočil na
policajta. Vyšetrovateľ ho obvinil z prečinu útoku na verejného činiteľa. Obvinený
je stíhaný na slobode, policajt, našťastie,
zranenia neutrpel.
(ver)

V bitke pri Moháči v roku 1526 Turci
zvíťazili a mali otvorenú cestu na ďalšie územia uhorského kráľovstva.
Mesto Prešporok bolo síce na západnej hranici kráľovstva, ale aj tu sa
obávali, že Turci prídu.
Preto čo najlepšie opevnili vnútorné
mesto, a všetky kamenné kostoly, ktoré
stáli pred jeho hradbami, radšej zbúrali,
aby ich nepriateľ nemohol pri prípadnom
obsadení použiť ako opevnené body voči
mestu.
Predmestia ostali skoro na dve storočia
bez kostolov. Pritom tu žilo viac obyvateľstva než vo vnútornom meste. Boli to
najmä remeselníci, vinohradníci, nádenní
robotníci. Žilo tam aj veľa chudoby. Na
predmestiach stáli od nepamäti aj špitály
a chudobince. O tie sa obyčajne starali
cirkevné inštitúcie, predovšetkým charitatívne rády. Na konci 17. storočia sa tu
usadili, najmä na pozvania arcibiskupov,
viaceré rády, ktoré sa starali o chorých a
o siroty. Patrili k ním alžbetínky, trinitári,
križovníci.
Križovníci s červenou hviezdou, ktorí
prišli z Prahy na pozvanie ostrihomského arcibiskupa Christiana Augusta von
Sachsen-Zeitz, sa usadili na Špitálskej
ulici, len pár krokov od alžbetíniek,
ktoré v meste pôsobia aj dnes. Špitál a

komenda križovníkov s červenou hviezdou však zanikli bez stopy. Arcibiskup
Christian August pochádzal z evanjelickej saskej panovníckej rodiny, katolíkom sa stal, keď mal 17 rokov. Počas liečebných pobytov v Karlových Varoch,
ktoré boli už vtedy svetoznáme, sa v
rokoch 1707 a 1709 dostal do styku s
križovníkmi, ktorým kúpele v Karlových Varoch patrili. Špitál pre obete
tureckých vojen v Prešporku založil už v
1692 predchádzajúci ostrihomský arcibiskup Georg Szelepchényi. Umiestnili
ho v dome na pozemku bývalej záhrady
grófa Wesselényiho, ktorá zaberala široké územie medzi Dunajskou, Rajskou,
Špitálskou a Lazaretskou ulicou. Pri Špitálskej ulici postavili komendu rytierov
križovníkov a špitál so sirotincom a chudobincom. Objekt stál ešte v 60. rokoch
20. storočia. Bratislavčania ho poznali
ako „Svätoplukovu kasáreň”. Križovníci
s červenou hviezdou museli Prešporok
opustiť po roku 1786, keď Jozef II. aj ich
rád zrušil.
V budove špitála a komendy bol síce
malý kostolík (možno len kaplnka)
zasvätený svätcom Martinovi a Leopol-

Straty a nálezy
www.BratislavskeNoviny.sk

Akcie firmy MOTOR PARTNER pokračujú!
Citroën C4 Líder
už od 425.000 Sk*

dovi, ale arcibiskup Emmerich Esterházy
sa rozhodol vybudovať nový reprezentačný kostol. Základný kameň položili v
roku 1744. Už roku 1745 však arcibiskup
zomrel a stavba kostola pokračovala len
veľmi pomalým tempom. Zasvätili ho
svätému Jozefovi, ale pravdepodobne ho
nikdy ani úplne nedokončili, a nakoniec
v roku 1797 stavbu zbúrali.
Kostol podľa projektu viedenského
architekta Franza Antona Pilgrama mal
priečelie veľmi podobné neďalekému
priečeliu kostola alžbetíniek. Len veža
nestála nad hlavným portálom, ale za
kostolom, v jeho osi. Plány kostola,
zachované v Budapešti, publikovala už v
roku 1924 bratislavská historička Gisela
Weyde, iné plánové a písomné materiály
nedávno objavil v pražskom archíve rádu
križovníkov s červenou hviezdou člen
rádu Marek Pučalík.
Na mieste bez výskumu, bez dokumentácie a bez vzťahu k historickým pamiatkam zbytočne zbúraného barokového
špitálu a komendy stojí od 70. rokov
komplex troch vežiakov ministerstiev.
Na mieste zbúraného kostola svätého
Jozefa dal postaviť už v 30. rokoch obytný dom stavebný podnikateľ a majiteľ
tehelní pán Machota.
Štefan Holčík
FOTO - archív a Oto Limpus

Citroën C3 Líder
už od 290.000 Sk*

Detské hry
v Hubertovej
kolónii
Treba povedať, že v „Huberthause“
bývalo asi 100 rodín. Z toho bolo asi 80
rodín klasických „prešpurákov“ - bratislavských Nemcov, asi 10 rodín „požoňákov“ bratislavských Maďarov a
10 slovenských a českých rodín.
Touto skladbou bol aj určený spoločný
jazyk. Bola to „prešpuráčtina - prespuegeriš“, akýsi nemecko-rakúsky dialekt,
prekladaný slovenskými a maďarskými
výrazmi. Rozumeli sme si.
Keď som prišiel zo školy, moja o dva
roky staršia sestra už nebola doma. O
sedem rokov mladšia sestrička, mala
ledva tri roky, doma spala. Nenápadne
som sa vytratil aj ja. Na dvore sa už schádzali kamaráti, zväčša rovesníci. Mali
sme svoje plány.
Písal sa rok 1939 a schyľovalo sa k druhej svetovej vojne. To ovplyvňovalo aj
naše hry. Do spomínanej divočiny zarastenej krovinami a stromami smeroval
náš bojový plán. Berti Schreiber, syn
miestneho obchodníka so zmiešaným
tovarom, bol náš kapitán. Vlastnil z
dreva vysústružené pušky, ktoré prideľoval členom svojej jednotky. Zvyčajne
sme hrali tzv. „rabasuli“. Bolo to v
nemeckej prešpuráckej hantýrke. V spisovnej nemčine by to znelo „Die Rauber
und Soldaten“, čiže „raba“- zbojníci a
„suli“- vojaci.
Náš kapitán rozdal pušky a vydal povel
na odchod. V tom sa ozval prenikavý
hlas mojej mamy: „Milan, máš na starosti Alenku, poď si ju zobrať.“ Čo s
trojročným dievčaťom. Nešťastný som
sa obrátil na kamarátov s otázkou „Vos
soli mochn“, čiže „Wass soll ich
machen?“ - teda „Čo mám robiť?“ Po
krátkej porade sme sa dohodli, že nevypadnem z hry, ale moju sestru nejako
do hry zapojíme .Mali sme v pláne
dobíjať brloh zbojníkov a vziať im
korisť. Rozhodli sme sa, že sestru
umiestnime do tohto brlohu ako unesenú obeť. Tak sa aj stalo. Nikto však
nechcel robiť zbojníkov. Žrebovali
sme. Mne sa ušlo byť medzi vojakmi.
Sestre sa to veľmi nepozdávalo, ale
nedalo sa nič robiť.
Plazili sme sa k brlohu zbojníkov. Z
neho sa najskôr ozývali ojedinelé výkriky „obete“, ktoré prešli do plaču a nakoniec do veľkého revu. Hra sa musela
dohrať a brloh dobyť. Po dobytí som
musel sestru najskôr upokojiť, pohroziť,
aby nežalovala a potom dopraviť
domov. V budúcnosti sa veľmi bránila,
aby bola zverená do mojej starostlivosti.
Milan Ružička
(Pokračovanie nabudúce.)

Za nový Citroën zaplatíte stále neuveriteľne málo:
Citroën C1
Citroën Xsara Picasso Líder
Citroën C4 Picasso
Citroën Grand C4 Picasso
Citroën Berlingo

už od 203.000 Sk*
už od 490.000 Sk*
už od 563.900 Sk*
už od 594.900 Sk*
už od 410.120 Sk*

MOTOR PARTNER s.r.o.
Panónska cesta 22, 851 04 Bratislava
Tel. predaj: 02/ 6353 4444-5, Tel. servis: 02/ 6353 7777-8
Tel. klampiarske práce: 02/ 6353 5555
Tel. náhr. diely: 02/ 6353 5556
predaj@motorpartner.sk, servis@motorpartner.sk
www.motorpartner.sk
Akcia prebieha aj v salóne na Račianskej ul. 184/A.
*Pri kúpe cez OTP Leasing.
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Kropáč sa vracia,
črtá sa hokejová
liga majstrov
HOKEJ
Čo týždeň, to posila! Podľa tohto scenára pokračujú funkcionári hokejového
Slovana Bratislava v budovaní kádra
na budúcu sezónu.
Poslednou avizovanou posilou je bývalý
útočník Slovana Rado Kropáč, ktorý sa
na Slovensko vracia po štyroch rokoch.
Tridsaťdvaročný Kropáč hrá najvyššie
súťaže už trinástu sezónu, vystriedal slovenskú, českú, ruskú a fínsku ligu, naposledy pôsobil v moravských Vítkoviciach. Ako mladíka ho dokonca draftoval
aj New York Rangers, ale do NHL nikdy
nezamieril.
Okrem tvorby kádra však zaujíma slovanistov, ako čerstvých slovenských šampiónov, aj medzinárodná scéna. Keďže hokejisti už dávno túžia po niečom, ako je futbalová Liga majstrov, je zaujímavá informácia, ktorá sa objavila na slovanistickej
internetovej stránke. Podľa nej sa pripravuje projekt s pracovným názvom hokejová liga majstrov a mal by sa začať od
sezóny 2008/2009. Jej účastníkmi by mali
byť šiesti majstri z najlepších európskych
krajín, šiesti víťazi základných častí týchto
líg a 12 klubov z iných európskych federácií. Hrať by sa malo o 16 miliónov švajčiarskych frankov, víťaz zinkasuje rovný
milión. V tejto chvíli je ťažké predpovedať
úspešnosť projektu.
Isté je teda zatiaľ len to, že v novom ročníku sa bude ešte stále hrať Pohár európskych majstrov a že sa v ňom predstaví aj
Slovan!
(mm)

Finále pohára
bude opäť bez
Bratislavčanov
FUTBAL
História sa opakuje. Vo vlaňajšom
finále Slovenského pohára vo futbale
na Pasienkoch hrali Ružomberok s
Trnavou a Bratislavčania zostali doma.
Tento rok obstarajú finále Zlaté Moravce
so Sencom a Bratislavčania sa môžu ísť
zase opaľovať. Zatiaľ čo púť Interu a Slovana sa skončili už dávno pred vyvrcholením, Artmedii nevyšiel predposledný krok.
Finále tak bude záležitosťou mimobratislavských klubov a fanúšikovia Slovana,
Interu a Artmedie, ktorí zavítajú na Pasienky, sa môžu pri lúskaní jadierok rozhodnúť, komu budú držať palce...
(mm)

Organizujete v Bratislave
športové podujatie?
Dajte o ňom vedieť
všetkým Bratislavčanom
kam@banoviny.sk
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Slávistky znovu nepreskočili Senicu,
druhí v lige skončili aj volejbalisti z VKP
VOLEJBAL
Už je to na porazenie! Dá sa s jedným
súperom prehrať trikrát po sebe, päťkrát, možno desaťkrát, ale prehrať v
jednom rade devätnásť stretnutí, by
nahnevalo každý jeden kolektív.
Niečo podobné zažívali nedávno volejbalistky Slávie UK, ktoré vo finálovej
sérii play-off podľahli Senici 0:3 na
zápasy a tretí raz po sebe nedočiahli na
zlaté medaily. Rovnaký osud s ligovým
striebrom čakal aj volejbalistov VKP,
ktorí vo finálovej sérii nestačili na Nové
Mesto.
Bratislavské dievčatá boli Záhoračkám
vyrovnanými súperkami len čiastočne.
Hoci vydali zo seba všetko, dokázali ich
obrať iba o jediný set. „Možno to tak
nevyzerá, ale oproti minulej sezóne
vidieť v našej hre veľký posun. Dievčatá
bojovali, nevzdali ani jeden duel a aj ony
sa zaslúžili o vydarenú úroveň finálovej
série. V niektorých momentoch to možno
vyzeralo jednoznačne, ale určite to nebolo také jasné ako pred rokom. Hráčkam
skutočne nemám čo vyčítať a verím, že v
budúcej sezóne to bude ešte lepšie,“ prezradil tréner slávistiek Martin Hančík.
Pochvalu jeho zverenkám zložil aj senický tréner Vladimír Sirvoň: „Podľa mňa
ukázali vo finále najlepšie výkony sezóny. Záver bol vyrovnanejší ako vlani a aj
preto nás titul veľmi teší. Slávistkám blahoželám, že získali set.“
Sklamanie, ktoré kričalo až na Machnáč
či Bôrik. Tak vyzerala nálada medzi
hráčmi, funkcionármi a fanúšikmi VKP
po piatom zápase finálovej série o volej-

balového kráľa Slovenska. Nové Mesto
bolo tentoraz nad sily bratislavského
tímu a po dvoch víťazstvách v PKO sa
tešilo z titulu. Deväťnásobný majster
Slovenska nepridal jubilejnú desiatu
hviezdičku, naopak, Nové Mesto zažíva
premiéru a je piatym klubom, ktorý sa
dočkal takéhoto triumfu. Finálový súboj
mal dva rozhodujúce momenty. Najskôr
domácu prehru VKP v úvodnom dvojzá-

pase a potom spomínaný piaty duel,
ktorý definitívne rozhodol. „Myslím si,
že za celú sezónu sme si titul zaslúžili,“
tvrdil tréner Peter Kalný, ktorý sa tešil z
prvenstva aj ako kormidelník VKP. „Prehrali sme si to v Novom Meste, kde sme
dvakrát podľahli 0:3. Posledný duel bol
už vabank, vyšli nám však len dva sety a
to na výhru nestačilo,“ priznal tréner
VKP Jaroslav Nosek.
(mm)

Volejbalistky Slávie UK ani na devätnásty pokus nedokázali poraziť Seničanky.
V boji o titul im zobrali iba jeden set.
FOTO - TASR

Slovan zdolal lídra zo Žiliny, Artmedia
prehrala v pohári so Zlatými Moravcami
FUTBAL
Bratislavský futbal zažil v priebehu
pár dní tri nepríjemné udalosti. Zhodou okolností, rozdelili si ich všetky tri
kluby.
Začali to fanúšikovia Slovana, ktorí počas
nedávneho zápasu v Senci vyvesili transparent blahoželajúci bývalému nacistickému vodcovi Adolfovi Hitlerovi k narodeninám. Od toho momentu sa začala
tichá vojna medzi fanúšikmi a médiami.
Zástupcovia fanúšikov tvrdili, že išlo o
blahoželanie ich kamarátovi a že to s
nacizmom nemalo nič spoločné. Médiá,
najmä televízie, ich však v pohode usvedčovali z opaku. Škoda preto, že fanúšikovia neprezradili aj totožnosť spomínaného kamaráta, aby si verejnosť mohla
pozrieť, či sa naozaj podobá na smajlíka s
fúzikmi pod nosom... Kto však videl
zábery v televízii, ten si asi urobí úsudok
sám. Pár slovanistov však treba ospravedlniť. Keďže sa objavila aj kritika na

hráčov, prečo po takom niečom idú ďakovať fanúšikom za podporu, na ich obranu
treba uviesť, že ťažko si v priebehu zápasu všímať, čo sa deje na tribúne a hráči už
vôbec nemôžu mať čas rozmýšľať, či je
na fotke starý nacista alebo niekto iný.
Hráči však fanúšikmi pošramotenú povesť klubu dokonale napravili v nedeľnom ligovom stretnutí so Žilinou, keď po
jednom z najlepších výkonov v sezóne
zdolali lídra tabuľky 3:2. A to ich nezlomilo ani prvopolčasových 0:2.
Keď sa kedysi rozhodlo, že semifinále
Slovenského pohára sa bude hrať na dva
zápasy, bolo to kvôli jedinému. Aby sa
mužstvám z najvyššej súťaže nestávalo,
že náhodne prehrajú s tímami z nižších líg
a aby do záverečných bojov prechádzali
naozaj len tí najlepší. Semifinále tohtoročného pohára však ukázalo, že sú mužstvá, ktorým nestačia ani dve stretnutia,
aby ukázali, že sú lepší, než tímy hrajúce
o stupienok nižšie. Žiaľ, čerstvým príkla-

dom je Artmedia, ktorá vypadla so Zlatými Moravcami a trénerovi Štefanovi Hornému nezostalo nič iné, len skonštatovať:
„Som sklamaný, také niečo som nečakal.
Najmä druhý polčas bol pre mňa nepochopiteľný. Máme síce veľa zranených
hráčov, ďalší sú po chorobách či operáciách, ale vyradenie nás veľmi mrzí. Ukazuje sa, že mužstvo nehrá v dobrej forme,
niektorí hráči sú už za svojím zenitom,
ďalším stačí to, kam sa dostali. Počas leta
musí prísť k zmenám v kádri,“ skonštatoval smutný kormidelník Artmedie.
Vyradenie Artmedie či extempore slovanistov je však naozaj len smiešnou príhodou oproti tomu, čo sa stalo hráčovi Interu Radovi Pišovi. Po nehode ho odviezli
v kritickom stave do novozámockej
nemocnice, kde najskôr bojoval o život a
teraz aj o zdravie. Fanúšikovia, a nielen
Interu, však veria, že tento svoj zápas
vyhrá a že ho možno ešte uvidia aj na
zelenom trávniku!
(mm)

Slovenská realitná akadémia
otvára kurz akreditovaný MŠ SR

OBCHODOVANIE
S NEHNUTEĽNOSŤAMI
- realitný maklér
predmet školenia (10 lekcii):
 postup pri realizácii realitného obchodu 
„triky“ realitných maklérov  psychológia predaja  realitný marketing  základy realitného práva + zmluvy  realitné podvody (ako sa
im vyhnúť)  ako funguje kataster nehnuteľností  fungovanie realitnej kancelárie  dane a
nehnuteľnosti  financovanie nehnuteľností
polointenzívny - 2 x týždenne / večer
intenzívny - 4 x v sobotu
Úspešní absolventi získajú akreditované osvedčenie o
získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou


02/ 547 911 27, 0915 143 164

www.sora.sk

laminátové a drevené parkety

Množstvo tovaru na sklade ihneč k odberu s možnosőou nákupu na splátky - Quatro

Vyberáme z oddelenia obývaĀiek

veĴa dekorov, ihneč k obderu
Vyberáme akciovú ponuku
na laminátové parkety hr. 7 mm, 31W3

Vyberáme z oddelenia spální

Obývacia stena

rovná zostava
3+1+1

š. 160 cm a 180 cm
160 cm

AKCIA
farba wenge 160 cm

43.081,-

Sedacia súprava

5.990,-

celokožená sedacia súprava,
možnoső objednania v látke a v ekokoži

sklenený stolík
kovové nohy

2.970,-

BASKETBAL
Streda 2. mája bola tým dňom, keď sa
definitívne rozhodlo o finalistoch najvyššej domácej basketbalovej súťaže
mužov.
Ani jednému družstvu nestačili na postup
štyri zápasy, a preto sa rozhodovalo až v
piatom. Basketbalisti bratislavského Interu cestovali na štvrtý duel do Lučenca s
vedením 2:1, no v Gemeri podľahli o 21
bodov a všetko sa tak vyjasnilo až v stredu podvečer na Pasienkoch (stretnutie sa
skončilo po uzávierke tohto vydania).
Druhý finalista vzišiel z dvojice Košice Sp. Nová Ves, aj tam bol po štvrtom stretnutí stav 2:2.
(mm)

Vyberáme z oddelenia kuchýļ
odstenová doska
jedálenské stoly
rohové lavice
stoliĀky

prac. doska hr. 38 mm

Plynové piesty
zdarma do 31.5. 2007

1.920,5.130,-

slovenský výrobok

58.056,prevedenie kalvados
bez doplnkov a spotrebiĀov
moderná rohová zostava
50 farebných prevedení
možnoső úpravy na mieru

Matrace
veĴký výber, krátke dodacie lehoty

80x200
kokosový
zimná/letná strana
tovar na sklade

Hodonínska 1 - pôvodný OD LamaĀ, tel.: 02/645 30 086, Po-Pia: 10.00-19.00, So: 9.00-13.00
OC Danubia - Petržalka, info-tel (9-16 h.): 02/6381 4801, Po-Ne: 9.00-21.00

Inter naťahuje
semifinálovú
sériu

11.990,- 12.674,-

približne 1/3 života
strávite v posteli

48.900,-

FUTBAL/HOKEJ
Ošúchaná pesnička, ktorá už prestáva
každého baviť: Nové stánky pre futbal a hokej. Obidva sa už mali stavať,
o oboch sa rozpráva už dlhé mesiace,
ale stále sa nič nedeje.
Hokejisti akoby boli bližšie, tí aspoň
naznačujú, že sa blíži definitívny termín
vyrovnania sa s majiteľmi pozemkov a o
pár týždňov by sa malo začať stavať, ale
futbalisti stále iba tápu.
Čo je teda jasné: Hokejisti budú mať
svoj stánok pri Moste Apollo - teda
aspoň tak hovoria. Proti sú niektorí
architekti, proti hovoria argumenty
ohľadom kapacity parkovísk. Celkove
sa však zdá, že v lete by sa výstavba
mohla začať. Minimálne jej najjednoduchšia časť - výkopové práce.
Čo sa týka peňazí, tam je to horšie. Oficiálne sú na tom hokejisti síce lepšie ako
futbalisti, ale tiež nie je celkom jasné,
odkiaľ zobrať tie 3-4 miliardy a neprerobiť... A to už nehovoríme o tom, čo bude
s halou po dokončení. Aspoň slovanisti
sa vôbec netvária, že by sa do novej haly
hrnuli s nadšením! A mať halu na to, aby
tam raz za rok zavítala nejaká popová
hviezda by bolo asi nerentabilné!
Futbalový štadión je ešte ťažší oriešok.
Tehelné pole, Pasienky alebo iná lokalita? Kto vie, ten odpovie, ale kde bude
nový stánok stáť, definitívne nevie zatiaľ nikto. Nevie sa ani to, koľko bude
presne stáť, kto ho postaví a kto bude na
ňom hrať po postavení.
Najbližšie tri mesiace by mali rozhodnúť
o oboch stavbách. Teoreticky je možné,
že sa nerozhodne, ale v takom prípade je
jasné, že termíny na ich dokončenie s
najväčšou pravdepodobnosťou nestihneme... Budík je nastavený, o pár sekúnd
zazvoní!
(mm)

Masívna postel
12.674,-

moderný sektorový nábytok Teraz do 31.5. 2007
rôzne farebné prevedenia zĴava 7% na obývaciu
prijateĴné ceny
zostavu RESET
rohové sedenie

249 Sk

Divadlo už
máme, štadióny
sú v nedohľadne

7.607,-

80x200
kombinácia latex/kokos
výška 17 cm
7 záőažových zón

UVEDENÁ PONUKA PLATÍ DO 31.5. 2007

m
0c
29

190 cm
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Legendárny
Zucchero vystúpi
v Sibamac Aréne

Ignác Bizmayer
vystavuje
keramiku v SNM

HUDBA
V NTC Sibamac Aréna na Príkopovej
ulici privítajú diváci 11. mája o 20.00 h.
muzikantskú hviezdu, ktorá sa okrem
sólovej kariéry môže popýšiť spoluprácou s hviezdnymi menami muzikantského neba. Do Bratislavy príde
hudobník Zucchero.
Zucchero, vlastným menom Adelmo Fornaciari, sa narodil 25. septembra 1955 v
Roncocesi (Taliansko). Muzikantskú
kariéru začal v roku 1970 založením skupiny I Duca a Le Nuove Luci. V roku
1983 vydal svoj prvý album s názvom Un
po´ di Zucchero.
V roku 1984 odišiel do Kalifornie. Počas
svojej kariéry spolupracoval s rôznymi
hudobnými osobnosťami - Ericom Claptonom, Davidom Sanciousom, Brianom
Augerom, Paulom Youngom a Stingom.
Vydal sedemnásť albumov, každý z nich
mal veľký úspech. Medzi jeho najznámejšie hity patria Dunes Of Mercy, Wonderful World, Senza Una Donna (duet s
Paulom Youngom).
(dš)

VÝSTAVA
Priestory Slovenského národného
múzea na Vajanského nábreží budú až
do konca júna zdobiť keramické diela
majstra Ignáca Bizmayera. Výstavu
Ignác Bizmayer: Čarovný svet (z)
hliny, sprístupnili pri príležitosti životného jubilea žijúcej legendy. Mapuje umelcovu tvorbu od začiatku 40.
rokov 20. storočia po súčasnosť - teda
66 rokov života.
Výnimočná výstava majstra figurálnej
keramickej tvorby je členená na štrnásť
tematických častí. Okrem úžitkovodekoratívnych predmetov sú vystavené
zoomorfné plastiky, za ktoré si I. Bizmayer vyslúžil medzinárodné uznanie.
Samostatnú skupinu exponátov tvorí
kresťanská tematika. Majstra Bizmayera
zaujala najmä biblická téma Adama a
Evy. Veľmi blízky mu bol i kristologický
cyklus, mariánsky kult a kult svätých.
Výnimočné miesto v majstrovej tvorbe
reprezentuje rodinná tematika. Deti v
rôznych podobách a situáciách, ale
najmä matka s dieťaťom v náručí, znázornená aj ako vajnorská či slovenská
madona. Najväčšiu tematickú skupinu
reprezentujú keramické plastiky a reliéfne taniere mladomanželov odetých do
ľudových krojov. Pomerne veľký priestor je venovaný pracovnej tematike.
Ľudoví muzikanti predstavujú na výstave
osobitnú skupinu. Vynikajú medzi nimi
predovšetkým Detvanci s tradičnými
fujarami, ale aj muzikanti z Terchovej, z
Myjavy a goralskí hudci zo Suchej Hory.
Medzi netradičné exponáty nepochybne
patrí legendárna prešporská postavička
Schöne Náciho. Okrem vystavených
exponátov priblíži život a tvorbu majstra
Bizmayera aj dokumentárny film Jar
Ignáca Bizmayera.
(dš)

Richard Rikkon
a hostia v hale
na Pasienkoch
HUDBA
Posledný CD album Richarda Rikkona obsahuje jedenásť slovenských a
českých piesní v špeciálnych úpravách pre klavír a sláčikový orchester.
Ohlasy na nahraté skladby sú pozitívne a tak sa organizátori rozhodli
usporiadať koncert Richarda Rikkona so spevákmi, ktorí spievajú aj na
CD.
Na koncerte okrem známeho klaviristu
vystúpia aj Kuly, Katarína Hasprová,
Zuzana Smatanová, Ivan Tásler, Marián
Čekovský, Barbara Haščáková, Maťo
Ďurinda. Richarda Rikkona a spevákov
bude sprevádzať 40-členný orchester s
rockovou rytmikou.
Každý z hostí zaspieva tri alebo štyri
špeciálne upravené pesničky. Koncert
zostavený nielen z romantických balád,
ktoré vo veľkom počte obsahuje CD,
odohrajú v Športovej hale Pasienky 20.
mája o 19.00 h. Každý návštevník koncertu dostane pri vstupe CD Richarda
Rikkona.
(dš)

Organizujete v Bratislave
kultúrne podujatie?
Dajte o ňom vedieť
všetkým Bratislavčanom
kam@banoviny.sk

V Čapkovej R.U.R. herecky zaujmú Jozef Vajda ako Harry a Ivana Kuxová ako Helena.

FOTO - Filip Vančo

R.U.R na scéne SND - aj dnes aktuálne
DIVADLO
Z trojice aprílových premiér v novej
budove SND patrilo uvedenie svetoznámej hry Karla Čapka R.U.R v Sále
činohry k najaktuálnejšiemu posolstvu súčasnosti. A to i napriek tomu, že
hra vznikla v roku 1920 .
Dobré úmysly nemusia mať vždy dobré
dôsledky, navyše, keď zabudneme na
mravnú zodpovednosť za svoje činy.
Zbaviť ľudstvo driny a starostí, aby sa
mohlo venovať iba svojim záľubám,
vytvoriť raj na zemi pre nového človeka
- to je vízia riaditeľa Harryho Domina a
jeho spolupracovníkov, ktorí v ostrovnej
továrni R.U.R. - Rossums Universal
Robots - vyrábajú inteligentné stroje s
ľudskou podobou - robotov. Lenže svet
čoraz viac túži po robotoch zabijakoch,

nie robotníkoch. Harryho manželka
Helena sa idealisticky snaží, aby stroje
boli skutočne ako ľudia a prispeje k sérii
katastrofických udalostí. Človek, ktorý
chcel byť Bohom, stráca kontrolu nad
svojím vynálezom i prírodou. Ženy prestávajú rodiť, muži sa bijú o nadvládu a
roboti, ktorí získali schopnosť nenávidieť, sa vzbúria. Ľudský rod zaniká. Je tu
však nádej, že sa stane zázrak a upravení
roboti, Helena a Primus, v sebe objavia
ľudskosť, lásku a stanú sa novodobou
Evou a Adamom...
R.U.R. uviedlo bratislavské SND už v
rokoch 1921 a 1935. Do tretice sa k
nemu vrátil hosťujúci režisér Ondrej Spišák na scéne Františka Liptáka s pôsobivou hudbou Michala Novického. Herecky asi najviac zaujme Jozef Vajda ako

Harry Domin, Marián Geišberg ako staviteľ Alquist, ale aj Ivana Kuxová ako
Helena a neskôr jej robotický klon.
Do umelého sveta vnáša dávku divácky
vďačnej „človečiny“ na malom priestore
Zuzana Kocúriková ako pestúnka Nana,
ale aj Dušan Tarageľ v postave konzula
Bushmana, ktorý verí, že všetko sa dá
vybaviť peniazmi.
Čapkova utopická hra, ktorá dala svetu
slovo „robot“ a s úspechom oslovila
všetky národy sveta, dnes až tak utopicky nepôsobí. Vo svete hrozivých ideológií a technológií, v ktorom sú samozrejmosťou počítače, umelé oplodnenie,
transplantácie i výskumy s klonmi, kde je
však čoraz menej miesta na etiku, je až
príliš aktuálna, ak nie varujúca.
Elena Ťapajová

Bratislavská Doba noblesy v Starej radnici
VÝSTAVA
V období po vzniku Československej
republiky nastali zmeny v štruktúre
mestskej spoločnosti, začala sa formovať skupina domácej buržoázie a inteligencie. Napriek všeobecne silne zakorenenému konzervativizmu mali títo
ľudia záujem o moderné výdobytky
vedy a techniky.
Výstava Doba noblesy, 20. a 30. roky v
Bratislave, ktorú otvorili v Múzeu mesta
Bratislavy na Radničnej 1, predstavuje
návštevníkom spôsob, akým v tých
časoch žila vyššia a stredná vrstva mestskej spoločnosti.
Nositeľmi pokrokových myšlienok
modernizmu sa stali architekti. V duchu
funkcionalizmu vytvárali obytné priestory

plné vzduchu a svetla s využitím technických vymožeností. Ich stavby začali
meniť tvár Bratislavy.
V 20. a 30. rokoch v zariadení interiéru
existovali vedľa seba dva štýly. Art deco,
elegantný sloh hľadajúci inšpiráciu v štýloch 18. storočia, a moderný smer funkcionalizmus, oslobodený od zdobnosti, priznávajúci konštrukciu a materiál. Moderná
doba skrátila ženám vlasy i sukne, spoločnosť začala chodiť na výlety, módni
návrhári vedľa elegantných odevov do
spoločnosti vytvárali aj oblečenie vhodné
na trávenie voľného času. Výstava je ukážkou životného štýlu vyššej strednej vrstvy.
Približuje v širokom zábere dvoch desaťročí zariadenie a vybavenie bytu. V prechodnom priestore chodby sa pokúša o

atmosféru každodennosti v uliciach a na
námestiach. Záverečný výstavný priestor
je venovaný prezentácii trávenia voľného
času. Cieľom výstavy je prostredníctvom
predmetov, výtvarných diel a fotografií
predstaviť obdobie, o ktorom sa hovorí aj
ako o dobe noblesy a elegancie.
Exponáty pochádzajú zo zbierok Múzea
mesta Bratislavy, Galérie mesta Bratislavy a zo súkromného majetku. Spolu s
výstavou Doba noblesy, ktorá potrvá do
septembra, otvorili v Mestskom múzeu aj
výstavu Na husličkách maľované. Sú na
nej diela renomovaných slovenských
výtvarníkov, ktorí výtvarne spracovali
korpusy nepoužívaných huslí a doplnili
ich originálnymi maľbami. Môžete ju
vidieť do 20. mája.
(dš)

Na polceste
do Japonska
VÝSTAVA
V priestoroch spoločností tvoriacich
skupinu APPEL Group na Štefánikovej 47 otvorili fotografickú výstavu Na
polceste do Japonska autora Martina
Buznu s cieľom poukázať na aktivity
telesne postihnutých.
Martin Buzna sa minulý rok stal víťazom
8. ročníka slovenskej Abilympiády v kategórii reportážna fotografia. Výstava
potrvá do 15. mája a jej cieľom je okrem
iného podporiť myšlienku abilympiády,
čo je olympiáda zručností a pracovných
aktivít hendikepovaných, ktorá sa tento
rok uskutoční v Japonsku. Vystavené
fotografie zobrazujú atmosféru poslednej
celoslovenskej abilympiády.
(dš)

Neprehliadnite, nový model Seat Altea XL už v predaji!
• 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

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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PIATOK 4. mája
Barón Prášil, alebo farebný,
širokouhlý sen penzistu Jozefa Prášila,
Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
 17.00 - Ružinovská tančiareň: Majáles,
DK Ružinov, Ružinovská 28
 18.00 - Bluegrass Fest, 2. ročník bluegrassu a akustickej hudby, Klub Za Zrkadlom,
Rovniankova 3
 19.00 - L. Andrejev: Katarína, Štúdio
SND, Pribinova ulica
 19.00 - Počuť srdcom, benefičný koncert,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
 19.00 - I. Bukovčan: Slučka pre dvoch
alebo Domáca šibenica, Divadlo a.ha,
Školská 14
 19.00 - J. G. Tajovský: Ženský zákon,
Činohra SND, Pribinova ulica
 19.00 - Big Band Gustava Broma, dirigent: Peter Breiner, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Reduta
 19.00 - V. Haim: Valčík náhody, Štúdio
SND, Pribinova ul.
 19.00 - V. Dyk: Krysiar, predstavenie študentov 3. ročníka VŠMU, Divadlo a.ha,
Školská 14
 19.00 - Traja mušketieri, muzikál, Divadlo Nová scéna, Živnostenská ulica
 10.00 -

24
 10.00 - O kozliatkach, rozprávka pre deti,
DK Dúbravka, Saratovská 2/A
 10.30 - Artmedia - Ružomberok, Corgoň
liga, o titul, Petržalka
 10.30 - Organový koncert pod Pyramídou, Veľké koncertné štúdio SRo, Mýtna
ulica
 10.30 - Nedeľné matiné: J. Slávik (violončelo), Ch. Soldan (klavír/SRN), GMB, Mirbachov palác, Františkánske nám. 11
 10.30 - Rozprávky v Gullfosse: Žabí
princ, reštaurácia Gullfoss, Čulenova 5
 10. 30 - Nedeľné rozprávkové dopoludnie, Divadielko Dunajka, DK Ružinov, Ružinovská 28
 14.00 - Gospelový koncert Blumentálskeho speváckeho zboru a Trinity Group
Kapucínsky kostol
 15.00 - J. Krasula: Tri prasiatka, rozprávka, Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
 16.00 - Prišla jar, Bibiana, Panská 41

PONDELOK 7. mája
19.00 - J. Barč Ivan: Matka, slovenské
divadlo Vertigo z Budapešti, Divadlo a.ha,
Školská 14
 19.00 - Agent Krowiak zasahuje, Nová
scéna, Živnostenská ulica


SOBOTA 5. mája

NEDEĽA 6. mája
 9.00 - Majstrovstvá Slovenska v terénnych dostihoch chrtov, Medzinárodný šampionát, Závodisko.
 9.30 - Čas pre Božie slovo, stretnutie kresťanov, Spoločenský dom Nivy, Súťažná 18,
 10.00 a 14.30 - Barón Prášil, alebo farebný, širokouhlý sen penzistu Jozefa Prášila,
Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36

X
6 -ročný servis v cene auta


od prvého prihlásenia
X
Záruka MOBILITY
X
24-hodinový servis
X
MercedesCard – systém

výhod a zliav
X
Bezplatné zapožičanie

vozidla na požiadanie
počas servisu (počas
jednej pracovnej smeny)

Zavolajte svojmu
predajcovi
a dohodnite si
termín testovacej
jazdy.

ŠTVRTOK 10. mája
 10.00 a 19.00 - H. Naglik: Jurgova Hana,

 14.00 - Bluegrass Fest, 2. ročník bluegras-

su a akustickej hudby, Klub Za Zrkadlom,
Rovniankova 3
 14.30 - Barón Prášil, alebo farebný, širokouhlý sen penzistu Jozefa Prášila, Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
 15.00 a 19.00 - Traja mušketieri, muzikál,
Divadlo Nová scéna, Živnostenská ulica
 16.00 - Dobové tance v 18. storočí, Slovenský komorný orchester B. Warchala, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Reduta
 16.30 - Inter - Šaľa, Corgoň liga, prelínačka, Pasienky
 18.00 - G. Apollinaire: Casanova, Divadlo Gong Bratislava, Štúdio 12, Jakubovo
námestie 12
 19.00 - P. I. Čajkovskij: Labutie jazero,
Sála Opery a baletu SND, Pribinova ulica
 20.00 - Art of Livin, 11. ročník multimediálneho podujatia, SD Nivy, Súťažná 18
 20.00 - M. Walczak: Pieskovisko, divadelné predstavenie, A4 Nultý priestor,
Námestie SNP 12

kouhlý sen penzistu Jozefa Prášila, Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
 10.00 a 14.00 - Prišla jar, Bibiana, Panská
ulica 41
 11.00 - E. Kory: Warhol, baletné predstavenie, Nová budova SND, Pribinova ulica
 19.00 - Na skle maľované, muzikál, Nová
scéna, Živnostenská ulica
 19.00 - P. Weiss: Priateľky, Divadlo
Astorka, Námestie SNP 33
 19.00 - História buddhizmu a línia odkazu, prednáška M. Sommerauera, festival
Buddhovia v Charliese, FK Charlie centrum
 19.00 - Na skle maľované, muzikál, Nová
scéna, Živnostenská ulica
 19.00 - Od 1. Tanga po Ro(c)k 1963 - III.
časť, slovenská populárna hudba v spomienkach a ukážkach, Zichyho palác, Ventúrska 9
 19.00 - A. Veteranyi: Prečo nie som anjel,
účinkuje Divadlo na rázcestí, A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12
 19.00 - A. Dvořák: Rusalka, Historická
budova SND, Gorkého ul.
 20.00 - Tajná cesta do východného Tibetu, film, festival Buddhovia v Charliese, FK
Charlie centrum

 19.00 - W. A. Mozart: Don Giovanni,
Historická budova SND, Gorkého ul.
 19.00 - H. Naglik: Jurgova Hana, Divadlo Kaplnka VŠMU, Ventúrska 3
 19.30 - Bluesový pondelok, Music Club,
Hlava XXII, Bazová 9
 19.30 - K. Vosátko: Telenovela, Divadlo
F7, Františkánske nám. 7
 20.00 - Umri, skap a zdochni...!!!, Divadlo Skrat, A4 Nultý priestor, Nám. SNP 12
 20.00 - Samsára, film, festival Buddhovia
v Charliese, FK Charlie centrum

UTOROK 8. mája
- Zl. Moravce - Senec, finále Slovenského pohára vo futbale, Pasienky
 19.00 - Gejza Dusík: Pod cudzou vlajkou, opereta, Divadlo Aréna, Viedenská
cesta 10
 19.30 - K. Vosátko: Telenovela, Divadlo
F7, Františkánske nám. 7
 20.00 - Cesta Bhutánom, filmový dokument, festival Buddhovia v Charliese, FK
Charlie centrum
 17.00

STREDA 9. mája
 9.00 - Barón Prášil, alebo farebný, širo-

Divadlo Kaplnka VŠMU, Ventúrska 3
 16.00 a 20.00 - J. Meinholmové: Citová
výchova hadej ženy, Bábkové divadlo na
Rázcestí (Banská Bystrica), A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12
 19.00 - T. Vinterberg a M. Rukov:
Rodinná slávnosť, Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
 19.00 - Koncert modrého gombíka, charitatívny koncert na podporu osirelých detí v
Ugande, účinkujú Tina, Zuzana Smatanová,
Zdenka Predná, Ivan Štroffek, Tomáš Bezdeda a AYA..., Hlavné námestie
 19.00 - B. Smetana: Má vlast, cyklus
symfonických básní, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Reduta
 19.00 - Na skle maľované, muzikál, Nová
scéna, Živnostenská ulica
 19.00 - J. Suchý: Faust, Margaréta a
slúžka a ja, Divadlo Ívery, MKC Školská 14
 19.00 - G. Puccini: Bohéma, Nová budova SND, Pribinova ul.
 20.00 - K. Horák: Dom z plastelíny,
Divadlo Alexandra Duchnoviča, Prešov, Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
PIATOK 11. mája
 10.00 - Čin - Čin, divadelné predstavenie,

účinkujú handicapované deti a dospelí,
MKC, Školská 14
 17.00 - Ružinovská tančiareň, zábavné
tanečné stretnutie staršej a strednej generácie,
DK Ružinov, Ružinovská 28
 18.00 - M. Karásek: Život na mieru,
Divadlo A. Duchnoviča Prešov, Divadlo
Astorka, Námestie SNP 33



19.00 - Večer autentického folklóru:
obec Čierny Balog, Dom kultúry Zrkadlový
háj, Rovniankova 3
 19.00 - Dr. Gustáv Husák, Divadlo
Aréna, Viedenská cesta 10
 19.00 - Smutný život Ivana T., Divadlo
SkRAT, A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12
 19.00 - G. Puccini: Turandot, Nová
budova SND, Pribinova ul.
 19.00 - Na skle maľované, muzikál, Nová
scéna, Živnostenská ul.
 19.00 - B. Smetana: Má vlast, cyklus
symfonických básní, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Reduta
 19.00 - V. Dyk: Krysiar, predstavenie študentov 3. ročníka VŠMU, Divadlo a.ha,
Školská 14
SOBOTA 12. mája
 16.00 - Míľa pre mamu, štart pochodu v

predvečer Dňa matiek, Hlavné námestie
 17.00 - Všetky mamičky sú naše, detské

baletné štúdio, Divadlo Aréna, Viedenská
cesta 10
 17.30 - Klub priateľov a sympatizantov
kubánskej a latinsko-americkej kultúry
na Slovensku, účinkuje Tanečná skupina
Miguela Méndeza a bývalí sólisti SĽUK-u,
Dom kultúry Zrkadlový háj, Rovniankova 3
 19.00 - Randevú v Gullfosse, reštaurácia
Gullfoss, Čulenova 5
 19.00 - Galavečer Gejzu Dusíka, Divadlo Nová scéna, Živnostenská ul.
 19.00 - P. I. Čajkovskij: Spiaca krásavica, Historická budova SND, Gorkého ul.
 20.00 - G. Cărbunariu: Mady-baby.edu,
divadlo Teatrul Mic (Bukurešť, Rumunsko),
A4 Nultý priestor, Nám. SNP 12
NEDEĽA 13. mája
10.30 - Nedeľné matiné: D. Kardošová
(klavír), T. Lenková (klavír), F. Pergler (klavír), GMB, Mirbachov palác, Františkánske
námestie 11
 10.30 - Nedeľné rozprávkové dopoludnie: Ako vodníkovi vyschol rybník, Divadlo Piraňa, DK Ružinov, Ružinovská 28
 10.30 - Rozprávky v Gullfosse: Slncový
kôň, reštaurácia Gullfoss, Čulenova 5
 15.00 - Cely, divadlo PAT Prievidza, A4
Nultý priestor, Námestie SNP 12
 15.00 - Neberte nám princeznú, muzikál,
Nová scéna, Živnostenská ulica
 16.00 a 19.00 - M.O´Rowe: Howie ARookie, Divadlo Kontra, Divadelný klub Trezor,
Námestie SNP 33
 19.00 - M. L. - Philippsen a kol.: Novinka chudoba, divadelné predstavenie, Štúdio
12, Jakubovo námestie 12
 19.00 - M. Hvorecký: Plyš, Divadlo
Aréna, Viedenská cesta 10


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