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Zlepšenie

kvality služieb

určite zvýši

cestovné v MHD
BRATISLAVA
Dopravný podnik Bratislava nemieni
zvyšovať cestovné v mestskej hromad-
nej doprave až dovtedy, kým nedôjde
k výraznej obmene vozového parku
spoločnosti. Zatiaľ však nie je známe,
kedy sa táto zmena začne a kedy sa
skončí.  
Podľa generálneho riaditeľa DPB, a.s.,
Róberta Kadnára je veľmi ťažké sľubo-
vať do budúcnosti nezvyšovanie cestov-
ného. „Boli by sme radi, aby toto zvyšo-
vanie v budúcnosti bolo v súbehu aj so
skvalitnením služieb. Dosiahnuť sa to dá
výmenou súčasného vozového parku,
aby cestujúci so zvýšením cestovného
pocítil aj zlepšenie kvality služieb,“ uvie-
dol R. Kadnár.
Vedenie dopravného podniku považuje
mestskú hromadnú dopravu za sociálnu
službu, no nechce dávať plané sľuby aj
kvôli nákladom, ktoré z roka na rok stú-
pajú. Pripomenul, že posledná zmena
ceny jazdného bola v roku 2004. „Aj
zamestnanci, vodiči, ostatný personál
požaduje valorizáciu miezd, mzdové
náklady rastú. Môžeme garantovať, že
do času, keď dôjde k prvým zmenám v
úrovni cestovania, k prvým štrukturál-
nym zmenám v rámci vozového parku,
nedôjde k zvyšovaniu cestovného,“ uvie-
dol v tejto súvislosti R. Kadnár. 
Objektívnym faktorom zvýšenia ceny
cestovného bude prechod našej meny na
euro, aj vzhľadom na predaj cestovných
lístkov v mincových automatoch. „V
súčasnosti nám to robí určité problémy,
pretože tento mechanizmus je kompliko-
vaný a budeme sa s ním musieť vyrov-
nať“, dodal R. Kadnár. 
Podľa našich informácií sa ráta s tým, že
po úplnom prechode koruny na euro
bude stáť základný cestovný lístok 50
centov.   
V súčasnosti má dopravný podnik upra-
vených 83 predajných automatov a
náklady s tým súvisiace sú zatiaľ asi 12
miliónov korún. Do konca roka 2008 je
na programe úprava ešte ďalších 55
a1utomatov a na technickú prestavbu
čaká aj 198 automatov typu AVJG, ktoré
slúžia od roku 1998, teda skoro desať
rokov.
Prechod na novú menu sa netýka len prí-
pravy automatov, ale aj mnohých iných
oblastí súvisiacich s chodom dopravného
podniku. Týka sa napríklad predaja pred-
platných cestovných lístkov, cestovných
lístkov na jednu cestu v predajniach
dopravného podniku a v sieti províznych
predajcov, ale aj systému evidencie
dlžôb, zberu a spracovania peňazí a oso-
bitne mincí. Predpokladané náklady pre-
chodu na euro sa pre DPB podľa vyjadre-
nia jeho vedenia odhadujú na asi 25
miliónov korún. (rob)

Podozrivo

nenápadná

záchrana

pamiatky
PETRŽALKA
Od marca tohto roku sa pomerne dosť
hovorí o budove Dámskeho tenisového
klubu aj v médiách aj v odborných
kruhoch, pretože pamiatky na históriu
Bratislavy rýchlo miznú.
Je teda dosť podozrivé, aké ticho sprevá-
dzalo príchod stavbárov do tohto objek-
tu, ktorý má z lokálneho hľadiska o to
väčší význam, že v Petržalke možno
hmotné dôkazy o jej minulosti zrátať na
prstoch. Tiež je prinajmenšom čudné, ak
na tlačovom oddelení Incheby nevedia o
stavbárskych zámeroch v areáli, keď sa
minulý mesiac mali otvoriť obálky so
súťažnými návrhmi architektov.
Snažili sme sa celý piatok zastihnúť šéfa
a spolumajiteľa Incheby Alexandra Ro-
zina staršieho, aby sme odpoveď získali,
bol však stále zaneprázdnený. Pritom
zrejme podrobnosti vie iba on - moskov-
ský rodák, poslanec Bratislavského sa-
mosprávneho kraja a neúspešný kandidát
za Petržalku do mestského zastupiteľstva
Bratislavy. Jeho prítomnosť v mestskom
zastupiteľstve, pokiaľ ide o Inchebu, nie
je nevyhnutná, mesto samo je totiž spolu-
vlastníkom výstavníckeho podniku a pri-
mátor sedí v jeho dozornej rade. Preto
považujeme za pozoruhodné, že na
magistráte nevedeli o žiadnych stavbár-
skych aktivitách v areáli. 
Meno A. Rozina st. sa nedostáva do po-
zornosti verejnosti po prvý raz. Už v
novembri 2006 podali dvaja staromestskí
poslanci Ondrej Dostál a Peter Tatár z
Občianskej demokratickej strany podnet
na neznámeho páchateľa pre podozrenie
zo spáchania trestného činu podvodu. V
médiách sa totiž pretriasala otázka, ako
môže rozinovská rodina vlastniť časť
bratislavských vinohradov, ktoré v minu-
losti patrili vinárskemu výskumnému
ústavu . Tieto pozemky mala údajne rodi-
na Rozinovcov v prenájme, čo znemož-
ňuje nadobudnúť ich vydržaním, a o to v
tomto prípade išlo.
O. Dostál vtedy povedal, že vyjadrenie
vyšetrovateľa o začatí konania nasvedču-
je tomu, že nebolo všetko v poriadku. V
súčasnosti O. Dostál potvrdzuje, že sa
odvtedy nedozvedel nič iné, práve tak,
ako sa mu nedostala informácia, že by
bol súdne stíhaný pre urážku A. Rozina,
ktorý sa obom poslancom vyhrážal
takýmto postupom.
Osud tenisového klubu je teraz zaujímavý
aj z tohto dôvodu. Ak sa osvedčí zanedba-
nosťako dôvod zbúrania pamiatkovej bu-
dovy - tak ju Bratislavčania, ktorých chcel
A. Rozin zastupovať, vnímajú - potom bu-
de ľahké vyklčovať na základe podozrenia
z banálneho škodcu vinohrad so vzácnymi
archívnymi druhmi viniča. Veď ten rodí na
pôde, ktorá je v Bratislave najlukratívnej-
šia pod stavby. GustravBartovic

Dámsky tenisový klub nechalo vedenie Incheby búrať bez vedomia stavebného úradu. FOTO - Oto Limpus

PETRŽALKA
Jeden z posledných dôkazov, že Petr-
žalka bola osídlená kultúrnymi ľuďmi
ešte pred objavením panelákov, sa
napriek svojej historickej hodnote
možno rúti do skazy.
Naši čitatelia nás upozornili v polovici
minulého týždňa na to, že budova Dám-
skeho tenisového klubu v areáli Incheby
prišla o strechu, v nasledujúci deň chýba-
lo už aj druhé nadzemné podlažie. Pokiaľ
ide o legálnosť stavebných prác, hovorca
samosprávy Ľubomír Andrassy nám
odpovedal, že stavebný úrad nedostal
žiadosť o vykonanie stavebných prác v
areáli, a teda ani nevydal žiadne rozhod-
nutie o odstránení stavby. Incheba tiež
neinformovala o búraní spoluvlastníka -
mesto Bratislava, ktoré má záujem na
zachovaní objektu.

Na naše otázky odpovedala Nikol
Kubaská z tlačového oddelenia Incheby:
„Vzhľadom na zistený skutkový stav sta-
vebného objektu, ktorý ohrozoval náv-
števníkov areálu, sme sa rozhodli urobiť
opatrenia na odstránenie nebezpečen-
stva.“ Neodpovedala ale, čo s budovou
bude, napriek tomu, že v apríli mali byť
známe výsledky architektonickej súťaže
o obnove a rozšírení areálu.
V marci sme informovali (BN 09/2007),
že aj táto budova sa má stať chránenou
pamiatkou. Budova bola jedinou pamiat-
kou na druhý z dvoch obytných súborov
postavených v Petržalke na začiatku
dvadsiateho storočia. Koncepciou, pou-
žitými materiálmi i vzhľadom sa veľmi
ponášala na dnes už pamiatkovo chráne-
ný hrazdený žltý domček na začiatku
Kopčianskej ulice.V článku sa vyjadril aj

námestník generálneho riaditeľa Incheby
Jozef Kaliský, že firma má záujem
zachrániť túto pamiatku. Podmienil to
však výsledkami spomínanej architekto-
nickej súťaže.
Riaditeľ mestského ústavu ochrany
pamiatok (MÚOP) Ivo Štassel povedal,
že ešte 14. marca MÚOP podal na
Pamiatkový úrad SR návrh na vyhláse-
nie budovy za chránený objekt. Ako
informoval Ľuboslav Škoviera z Pa-
miatkového úradu, návrh na vyhlásenie
tenisového klubu a objektu prvého bra-
tislavského paneláka na Kmeťovom
námestí sa nedostal medzi priority posu-
dzovania. „Pokúsime sa ešte niečo spra-
viť na záchranu objektu. Dostali sme
informácie, že vlastníci objektu ho vraj
nechcú celkom zbúrať,“ uzatvára Ľ.
Škoviera. Gustav Bartovic

Neistý osud Dámskeho tenisového klubu

Vstupné na letné kúpaliská sa nezvyšuje
O prípravách na nadchádzajúcu letnú
sezónu a o letných kúpaliskách v meste
sme sa pozhovárali s riaditeľom Sprá-
vy rekreačných a telovýchovných
zariadení mesta Bratislavy Ľubomí-
rom KADNÁROM.
- Na všetkých zariadeniach Správy telo-
výchovných a rekreačných zariadení sa v
týchto dňoch vykonávajú práce súvisiace
so splnením hygienických požiadaviek a
predpisov. Na kúpalisku Tehelné pole sa
vykonáva bežná údržba, maliarske a
sadové práce. Na kúpalisku Rosnička
pribudnú nové spevnené plochy okolo
detského a zadného bazéna a nové oplo-
tenie, zavádzame tu nový spôsob eviden-
cie vstupeniek pomocou turniketov. Tur-
nikety budú aj na kúpalisku Delfín. Na
Zlatých pieskoch sa opravuje oplotenie,

bufety a mechanizmy, v prevádzke bude
požičovňa športových potrieb. Na kúpa-
lisku Rača sa vykonáva oprava bazéno-
vého telesa a brodidiel a elektroinštalač-
né práce. Oprava brodidiel sa robí aj na
kúpalisku Krasňany.
Pripravujete v tejto sezóne nejaké
novinky alebo zmeny?
- Napriek zvyšujúcim sa cenám služieb,
energií a vody nezvyšujeme ceny, držíme
ich už tretí rok na tej istej úrovni, a to
vďaka príspevku mesta na prevádzku
kúpalísk. V tejto sezóne nepripravujeme
nič nové, pretože máme aj iné dôležité
úlohy, ako je napríklad nevyhnutná re-
konštrukcia strojovne chladenia na Zim-

nom štadióne O. Nepelu, a naše finančné
možnosti sú obmedzené.
Prečo od roku 1989 nepribudlo v
meste žiadne kúpalisko?
- Je to spôsobené okrem iného aj nízkou
úrovňou vedomia politikov. Svoju úlohu
zohráva aj okolnosť, že v našich klimatic-
kých podmienkach je prevádzka kúpalísk
náročná a nerentabilná. Aj keď počas nie-
koľkých horúcich dní, keď sú kúpaliská
plné, sa občanom môže zdať, že ich pre-
vádzka vynáša, treba si však uvedomiť, že
kúpaliská je potrebné udržiavať a starať sa
o ne celoročne. Pritom za dobré leto mož-
no považovať také, keď sa dá kúpať v
rámci jednej sezóny 60 dní. Ak by pre-
vádzku kúpalísk mesto nedotovalo, vstup-
né by muselo byť nie 50, ale 300 korún, čo
je neúnosné. Zhováral sa Juraj Handzo
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Keby mali
v Ríme dynamit,
Rím by asi nebol
Náš staručký učiteľ dejepisu nám hlboko
za komunizmu tíško v kúte vravel, že svet
sa vyvíja tak ako ide, lebo nižšia kultúra
je vždy odolnejšia a preto vyhráva nad
kultúrou prejemnenou, vyššou.
Za jeden z príkladov nám dal Rím a ilus-
troval svoje tvrdenie poukazom na to, že
víťazi nad Rímom potrebovali ešte tisíc
rokov, aby v renesancii objavili ako novin-
ky to, čo radoví Rimania vnímali ako kaž-
dodennú samozrejmosť. S tým rozdielom,
že v renesancii menej dbali na hygienu.
No... nižšia kultúra.
Som preto rád, že dynamit vynašiel a v
Bratislave začal masovo vyrábať švédsky
podnikateľ Alfréd Nobel až na prelome
dvadsiateho storočia. Keby bol Švéd
Nobel žil v roku 300 po Kristovi v Ríme,
dnes by Rím už nebol.
V centre Večného mesta je napríklad
pekný rovný pľac s dostatočnou rozlohou
pre moderný futbalový štadión. Po Nobe-
lovi a v Bratislave by tam ten štadión stál.
V Ríme tam zavadzia Coloseum. Neďale-
ko je Forum Romanum. Nejaké zvyšky
múrov, na ktoré sa nenašiel dynamit, a čo
najhoršie, po páde Ríma nemali ani bul-
dozéry a pásové traktory. My by sme tam
už mali Supper Bigger Pressburg Istropo-
lis Aupark Avion Tokyo Yokohama Bizňis
Cenťer (nech dáme najavo aj lásku k
ruskému dubisku), najdlhšie bizniscen-
trum na svete, kde by sa požičiavali elek-
tronické motorky.
Zo starej Petržalky sa podarilo zachovať
dve budovy. Jedna je pamiatkovo chráne-
ná, druhá skoro zbúraná. Pokrok výstav-
níctva pokračuje. Dynamit z Bratislavy a
traktory z ruských stepí pripravujú peknú
zelenú plochu ako stavenisko. Na ktoré
položia svoje rovnostranné krabice archi-
tekti, ktorí tiež nepatria k porazenej rím-
skej kultúre, ale len k víťazom. Vybrali ich
rovnakí architekti. Ďalší zbúrajú prome-
nádu aj s budovami, ktoré pre tri generá-
cie Bratislavčanov boli randiacim mies-
tom, enklávou, kam nevtrhli ani štricáci z
neďalekého Cukrmandlu. Museli prísť
architekti a investori. Ďalší zbúrajú starý
Siemens, Kablo, Matador, v Bratislave
predsa nežili pomocní robotníci, ale kvali-
fikovaní remeselní majstri - vyššia kultúra,
treba ju vygumovať.
Zdá sa, že na rozvoji mesta sa podieľajú
len dve spoločnosti, ochotné obetovať
investovaný čas i peniaze pre pamiatku na
mesto, kde žijú - jeden to urobil pri Pred-
staničnom námestí, druhý je ochotný
vzdať sa Könyökiho domu. Ostatní patria
k víťazným, teda nižším, kultúram.

Gustav Bartovic

Protipovodňové 

stavby posilňujú
BRATISLAVA
Na nábreží oproti Redute je tabuľa s
informáciami o stavbe systému proti-
povodňových opatrení, ktoré majú
ochrániť predovšetkým Bratislavu.
„Stavebné práce sa v Bratislave začnú v
októbri tohto roku na Prístavnej ulici a na
petržalskej strane prakticky súčasne,“
informuje technický riaditeľ Povodia
Dunaja Peter Minárik. Očakáva sa, že v
Bratislave nebude problémom stavba
samotná, ale skôr vybavovanie dokladov
vzhľadom na množstvo zainteresova-
ných inštitúcií a tiež komplikovanosť
sietí pod terénom. (gub)

Sezóna 

na kúpaliskách

sa začína v júni
BRATISLAVA
Už 1. júna sa na troch bratislavských
letných kúpaliskách, ktoré spravuje
Správa telovýchovných a rekreačných
zariadení mesta Bratislavy, oficiálne
začne letná sezóna. Ide o kúpaliská
Rosnička, Tehelné pole a Delfín.
Od 1. do 29. júna bude  na týchto troch
kúpaliskách, ktoré budú mať ohrievanú
vodu, otvorené v pondelok až v piatok od
12.00 do 19.00 h, v sobotu a v nedeľu od
10.00 do 19.00 h. V období od 30. júna do
2. septembra budú každý deň otvorené od
10.00 do 19.00 h. Kúpalisko Zlaté piesky
bude od 2. do 24. júna otvorené iba v
sobotu a v nedeľu, a to od 9.00 do 18.00
h. Od 25. júna do 26. augusta bude otvo-
rené každý deň od 9.00 do 18.00 h (do
areálu je možné vstúpiť aj neskôr). 
Kúpalisko Krasňany bude mať od 23. do
29. júna otvorené v pondelok až v piatok
od 13.00 do 19.00 h, v sobotu a v nedeľu
od 10.00 do 19.00 h. V letnom období,
od 30. júna do 19. augusta, bude v prevá-
dzke každý deň od 10.00 do 19.00 h.
Kúpalisko Rača bude od 23. do 29. júna
otvorené v pondelok až v piatok od 13.00
do 19.00 h, cez víkend od 10.00 do 19.00
h. Od 30. júna do 19. augusta bude každý
deň v prevádzke od 10.00 do 19.00 h.
Správa telovýchovných a rekreačných
zariadení si vyhradzuje právo v súvislos-
ti s počasím upraviť - skrátiť alebo pre-
dĺžiť - prevádzku letných kúpalísk. (juh)

Električkovú trať

na Vazovovej

ulici opravujú 
STARÉ MESTO
Oprava koľajovej trate na Vazovovej
ulici si od 14. mája vyžiadala vylúčenie
električkovej dopravy. Rekonštrukcia
má trvať 5 týždňov a električky budú
zatiaľ jazdiť po náhradných trasách. 
Linka číslo 9 pôjde obojsmerne z Ruži-
nova cez Trnavské mýto, Krížnu ulicu,
Špitálsku ulicu a Námestie SNP. Odtiaľ
na Kapucínsku ulicu cez tunel na  nábre-
žie a do Karlovej Vsi. 
Linka číslo 10 je smerovaná zo Zlatých
pieskov cez Jurajov dvor, Vajnorskú uli-
cu, Trnavské mýto a ďalej cez ulice Kríž-
na a Špitálska na Námestie SNP. Ďalej
cez Kapucínsku ulicu a tunel späť po
nábreží po uliciach Mostová, Jesenské-
ho, Špitálska a Krížna až po Trnavské
mýto. Odtiaľ pokračuje po Vajnorskej
ulici cez Jurajov dvor na Zlaté piesky.
Linka číslo 10 kapacitne nahrádza linku
číslo 2, ktorá počas opráv nepremáva.
Spoj číslo 14 ide z Ružinova cez Trnavs-
ké mýto, ulice Krížna, Špitálska a Jesen-
ského. Ďalej cez Námestie Ľ. Štúra na
Šafárikovo námestie a cez ulice Štúrova,
Špitálska, Krížna až na Trnavské mýto a
do Ružinova. Linka číslo 14 so zahuste-
nými intervalmi medzi spojmi kapacitne
nahradí počas výluky nepremávajúcu
linku číslo 8.
Dopravný podnik Bratislava odporúča pri
cestách na Hlavnú stanicu prestupovanie
na Krížnej ulici s využitím trolejbusov
linky číslo 210.  Prestúpiť môžu cestujúci
aj na Trnavskom mýte, na linky číslo 61,
74 a 201.
Opravu robí priamo DPB. Celkové
náklady opravy by mali dosiahnuť 18
miliónov korún. Rekonštrukcia sa týka
výmeny koľajového podložia, koľajníc,
ako aj koľajovej konštrukcie. Premávka
má byť obnovená 17. júna. (rob)

NOVÉ MESTO
Zámer vybudovať za plavárňou
Pasienky areál, ktorého súčasťou by
bol aj odkrytý rekreačný bazén, zatiaľ
naráža na problém s majetkovopráv-
nymi vzťahmi na  pozemkoch, na kto-
rých by mal areál stáť.
„Pri prebraní Pasienkov do majetku
mesta od Slovenského zväzu telesnej
kultúry sme zistili, že nie sú majetkovo
vysporiadané vzťahy k pozemkom,“
povedal nám riaditeľ Správy rekreač-
ných a telovýchovných zariadení mesta
Bratislava Ľubomír Kadnár. „Sloven-
ský zväz telesnej kultúry si v riadnom
čase neuplatnil nárok na pozemky, ako
mu to umožňoval zákon. Ďalší osud
výstavby vonkajších zariadení na

Pasienkoch záleží na vôli štátu predať
alebo darovať toto rekreačné územie
mestu.“
Na území za plavárňou Pasienky sa v
súčasnosti nachádza torzo rozostavané-
ho bazéna, ktorý začal stavať ešte Slo-
venský zväz telesnej kultúry a je v
nevyužiteľnom stavebno-technickom
stave. Podľa Ľ. Kadnára nároky na toto
územie si uplatňujú aj ďalšie subjekty.
„Pôjde o to, do akej miery bude zohľad-
nený verejný záujem,“ konštatoval.
Ako sme písali už vlani v novembri, exi-
stuje architektonický návrh areálu, ktoré-
ho vypracovanie si  Správa rekreačných
a telovýchovných zariadení objednala u
architektky Kataríny Šinákovej.
Rekreačný bazén má byť vybavený rôz-

nymi atrakciami, doskou na skákanie,
vodnými atrakciami, vodopádovou ste-
nou, lezeckou stenou a hydromasážnymi
tryskami. Vybavenie bude orientované
tak, aby uspokojilo záujmy návštevníkov
rôznych vekových kategórií. Bazén bude
voľného organického tvaru a dopĺňať ho
má stredový ostrovček so zeleňou, prí-
stupný cez drevené lávky.
Spevnené plochy slúžiace na slnenie
majú byť doplnené ležadlami a slnečník-
mi, ich súčasťou bude aj bufet s vonkaj-
ším posedením. Areál doplnia lavičky,
vodná fontána a pitné fontánky. Pre naj-
menších bude slúžiť detské ihrisko situo-
vané v časti zelených plôch. Na športové
vyžitie je navrhnuté ihrisko pre plážový
volejbal. (juh)

Zámer vybudovať na Pasienkoch vonkajší

bazén komplikujú majetkové nejasnosti

LAMAČ
Na dokončenie rekonštrukcie kúpalis-
ka v Lamači, ktoré pustlo viac ako
desať rokov, s nádejou čakajú obyva-
telia tejto mestskej časti. Letná sezóna
sa už blíži, no oficiálne otvorenie je
plánované až na august tohto roka.   
Mesto opravuje kúpalisko druhý rok a
celkové náklady boli stanovené na 32
miliónov korún. V minulom roku sa zre-
konštruovalo za viac ako 16 miliónov
korún, v tomto roku bolo zatiaľ preinves-
tovaných necelých 5 miliónov korún. 
Podľa starostky Lamača Oľgy Keltošo-
vej k časovému sklzu v opravách došlo
až v decembri minulého roku. Už vtedy
bolo podľa nej jasné, že sľub primátora,
že budú spoločne strihať pásku v júni,
najneskôr v júli, už asi nebude možné
splniť. „Neviem, prečo došlo k zníženiu,
resp. zastaveniu financovania. Faktom je,
že na kúpalisko čakáme už dva roky a

podľa prvých informácií malo byť otvo-
rené v lete 2006,“ uviedla starostka.
Podľa nej však budú Lamačania radi
otvoreniu kúpaliska aj v augustovom ter-
míne, a ten jeden mesiac sklzu nebudú až
tak veľmi kritizovať. 
Ak by sa opravilo len puknuté dno
pôvodného bazéna, čo by bola lacnejšia
a rýchlejšia verzia projektu, kúpalisko
už mohlo fungovať. No tým, že bolo
zatvorené už dlhé roky, bolo veľmi zde-
vastované. „Som rada, že sa rekonštruu-
je celé kúpalisko. Budem sa snažiť pre-
svedčiť členov mestskej rady a zastupi-
teľstva, aby zvyšné peniaze (chýba pri-
bližne desať miliónov korún) poskytli v
záujme otvorenia na začiatku letnej
sezóny,“ povedala O. Keltošová. Lamač
spolu s Devínskou Novou Vsou,
Dúbravkou a Karlovou Vsou (spolu asi
91-tisíc obyvateľov), majú v podstate k
dispozícii jediné kúpalisko - Rosnička v

Dúbravke, ktoré býva počas sezóny pre-
plnené.
Podľa informácií magistrátu do augusta
je potrebné ukončiť stavebné práce,
sadové úpravy, vybaviť prevádzkovú
budovu, skolaudovať a vydať užívacie
povolenie na prevádzku kúpaliska v
Lamači. To, podobne ako dúbravské
kúpalisko, prevádzkuje mestská organi-
zácia Správa telovýchovných a rekreač-
ných zariadení. Ako nám povedal jej ria-
diteľ Ľubomír Kadnár, práce budú ukon-
čené možno aj skôr ako v auguste, po
nich však ešte budú nasledovať sadové
úpravy a celý proces kolaudačného kona-
nia. „Nebolo by vhodné vpúšťať ľudí do
areálu, ktorý ešte nie je zazelenený a
skultúrnený,“ povedal nám Ľ. Kadnár.
Ako dodal, o termíne otvorenia kúpalis-
ka sa rozhodne podľa momentálnej situá-
cie, isté však je, že to bude ešte v tomto
roku. (rob, juh)

Lamačania očakávajú kúpalisko čo najskôr,

otvorené však bude až začiatkom augusta

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

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

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

KÚPIM STAROŽITNOSTIPAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

� 0905 610 173
Fax: 02/4591 4046

Zabuchli ste si auto? AUTOŠKOLA PROFIT 
Výuka všetkých skupín

www.auta.szm.sk
Pekná cesta 15, Ba 3
Radlinského 27, Ba 1

Tel.: 4488 5003 - nonstop
Mobil: 0905 514 953

Rekonštrukcia kúpaliska v Lamači by mala byť ukončená v auguste, tempo prác však tomu nenasvedčovalo - v čase našej
návštevy staveniska sme na ňom nezaznamenali žiadnu aktivitu. FOTO - Oto Limpus
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Míľu pre mamu 

prešlo takmer 

tisíc ľudí
BRATISLAVA
Na celoslovenské podujatie Míľa pre
mamu, ktoré sa konalo v predvečer
Dňa matiek, prišlo najviac rodičov s
deťmi v Bratislave - takmer tisíc.
Akcia sa uskutočnila v 23 mestách a
spolu sa na nej zúčastnilo približne
5300 ľudí. 
Míľa pre mamu nadviazala na minulo-
ročný Guinnessov rekord v kočíkovej
míli, ktorú absolvovalo viac ako dvetisíc
kočíkov. Tento rok však ale nešlo o
vytvorenie žiadneho rekordu. 
„Sme šťastní, že ľudia prijali myšlienku
Míle pre mamu tak pozitívne. Napriek
tomu, že sme neprekonávali žiadny
rekord, v Bratislave sme mali na štarte
takmer dvakrát viac ľudí ako vlani,“
hovorí Elena Bakošová, hlavná organizá-
torka podujatia.
Trasa „maminej míle” merala 1609
metrov a v Bratislave sa začínala na
Hlavnom námestí. Z námestia pokračo-
vala cez Panskú ulicu, Michalskú a
Námestie SNP k Manderláku a po Lau-
rinskej späť na Hlavné námestie. 
„Míľu pre mamu sme chceli otvoriť nie-
len kočíkujúcim rodičom, ale aj všetkým,
ktorí ju po označenej trase chceli prejsť aj
bez kočíka. V centre Bratislavy sa prizera-
lo takmer 5000 divákov, prišlo 903 účast-
níkov, z toho zhruba 500 kočíkov a veľa
spokojných mamín,” povedala Saskia
Repčíková z Únie materských centier.
Súčasťou Míle pre mamu boli aj sprie-
vodné programy, v rámci ktorých sa
talentované deti predviedli v kreslení
alebo v iných činnostiach. Počas celoslo-
venskej verejnej zbierky pod názvom
Vychutnávame si materstvo plnými
dúškami - materina dúška pre materské
centrá, mohli záujemcovia prispieť
kúpou pohľadnice s poďakovaním
mame. (brn) 

Začína sa hovoriť o trase novej diaľnice,

ktorá by mala viesť popod Malé Karpaty
BRATISLAVA
Zatiaľ šesť variantov má vedenie
novej diaľnice D4, ktorá by mala byť
aj súčasťou tzv. nultého okruhu okolo
Bratislavy. Diaľnica sa má spojiť s exi-
stujúcou diaľnicou D2 a tunelom cez
Karpaty sa napojiť na diaľnicu D1. 
Investor novej diaľnice - Národná diaľ-
ničná spoločnosť (NDS), vybudovala
pred dvoma rokmi prvú časť diaľnice D4
pri Jarovciach, ktorá mala viesť v ďalšej
etape po Bernolákovo. Po dohode s mes-
tom a rakúskymi partnermi sa napokon
dohodol variant tzv. nultého okruhu.
Okrem dobudovania obchvatu okolo
hlavného mesta bude diaľnica D4 napo-
jená aj na rakúsku diaľnicu A6 pri Kitsee.  
V súčasnosti sa najviac začína diskuto-
vať o trase tunela cez Karpaty zo Záho-
ria.  S vyústením tunela sa ráta pri Rači,
alebo pri Vajnoroch. Snahou investora je
jeho dĺžku, ktorá má byť asi 9 kilome-
trov, čo najviac skrátiť. NDS poverila
výberom najkratšej možnosti  českú spo-
ločnosť HBH projekt Brno. V súčasnosti
sa uvažuje o dvoch hlavných riešeniach. 
Jedným z nich sú dva krátke borinské

tunely (trasa cez obec Borinka) alebo
dlhý Mariansky tunel. Podľa zástupcov
českej spoločnosti je borinský variant z
hľadiska tunelov o 40 percent kratší ako
dlhý tunel. Ide o lacnejšiu možnosť, no
trasa je dlhšia. Otvorená diaľnica by
viedla tesne nad obcou Borinka. Je tam
viac estakád, vodné zdroje a blízke
domy. Plánovanou trasou vedie v súčas-
nosti vysokonapäťové elektrické vede-
nie, vysokotlakové plynové vedenie a
diaľkový vodovod. V prípade výstavby
by bola asi nutná ich prekládka. Trasa by
prechádzala aj blízko chránených prírod-
ných rezervácií.
Pôvodný tzv. Mariansky tunel ráta  s na-
pojením nad Mariankou a ide o dlhý
tunel. Rozdiel vstupu do tunela pri Stu-
pave tvorí len 50 metrov, teda portál
dlhého tunela je o 50 metrov bližšie k
Marianke ako portál navrhovaný pre
krátky tunel smerom do Borinky. 
Financovanie celého projektu zatiaľ nie
je jasné. Celý projekt diaľnice D4 - nul-
tého okruhu, má stáť 30-40 miliárd
korún. Vládny kabinet do roku 2013 s
touto diaľnicou neráta, pretože nemá

peniaze. Podľa našich informácií sa bude
Slovensko snažiť o získanie financií pro-
stredníctvom zapojenia sa do severojuž-
ného európskeho ťahu diaľnic v smere zo
Švédska. V prípade, že by sa Slovenská
republika stala súčasťou tohto ťahu,
mohla by získať prostredníctvom progra-
mu Centrálny európsky dopravný kori-
dor (CETC) desiatky miliárd korún.
Značná časť peňazí by sa potom použila
práve na výstavbu diaľnice D4. 
Národná diaľničná spoločnosť chce prísť
na jeseň alebo koncom roka s definitív-
nym zámerom celej stavby a predložiť
ho aj na posúdenie vplyvov na životné
prostredie EIA. Spoločnosť HBH je pri-
pravená vypracovať nultý scenár, ktorý
uvedie riziká v prípade, že by sa obchvat
neuskutočnil. Štúdia firmy Alfa 04 hovo-
rí o tom, že v takom prípade sa Prístavný
most upchá už v roku 2013 a v roku 2035
sa upchá okolie Ivanky pri Dunaji.
Miestne samosprávy dotknutých obcí
(Borinka, Marianka, Stupava, Záhorská
Bystrica) nie sú proti výstavbe diaľnice
D4 s tunelom, ale pripravili vlastné
návrhy riešení. (rob)

Obce chcú zmeny výstavby diaľnice D4
ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Na zámer vybudovať trasu diaľnice
D4 s tunelom v okolí záhorských obcí
Stupava, Marianka, Záhorská Bystri-
ca a Borinka reagujú zastupiteľstvá
týchto obcí v spoločnom stanovisku. 
So zapustením tunela do pohoria Malých
Karpát sa podľa predbežných variantov
ráta nad Stupavou, Mariankou a Záhor-
skou Bystricou. Podľa samospráv štyroch
obcí je táto oblasť jednou z najzachova-
lejších z hľadiska životného prostredia a
prírody v okolí Bratislavy. Výstavba diaľ-
nice zhorší vzhľad obcí a okolia.
Vo variantoch, kde diaľnica D4 prechá-
dza Borinkou, je vedená na 6-metrovom
násype širokým 24 metrov vo vzdiale-
nosti len 100 – 150 metrov od obývaných
miest.  Samosprávy obcí, mesta a mest-
skej časti pracujú v súčasnosti na projek-
te Zelené pľúca Bratislavy - oddychovej
zóny pre turistov z Bratislavy, ale aj z
Rakúska s využitím prírodného potenciá-
lu krajiny. Projekt chce čerpať peniaze z
fondov Európskej únie, no technické rie-

šenia budovania diaľnice D4 jeho reali-
zovanie ohrozia. 
V oblasti sa nachádzajú CHKO Malé
Karpaty, Prírodné rezervácie Pod Pajštú-
nom a Strmina, ale aj lokality európskej
sústavy chránených území Natura 2000 -
Chránené vtáčie územie Malé Karpaty a
Územie európskeho významu Homolské
Karpaty. 
Zástupcovia samosprávy chápu potrebu
dopravného odbremenenia Bratislavy od
tranzitnej dopravy a diaľničného prepo-
jenia. Je to však potrebné robiť v súlade
so schválenými dokumentmi priestoro-
vého rozvoja Bratislavského samospráv-
neho kraja. Preto žiadajú, aby bol projekt
doplnený o alternatívu tunela Lamač-
Rača, ktorá umožní napojenie na diaľni-
cu Bratislava - Trnava. Ďalej žiadajú
vypustenie variantu, ktorým sa diaľnica
vedie cez územie Borinky. Dopravné
využitie tunela bližšie k Bratislave je
podľa obcí výrazne vyššie. Alternatíva
tunela Lamač – Rača by bola vhodná aj
na obslúženie dopravy z Devínskej

Novej Vsi, Dúbravky a z Lamača a autá
by nemuseli jazdiť stredom mesta.
Zástupcovia konštatujú, že dopravné
zaťaženie diaľnice D2 do Českej republi-
ky je po rozdelení Česko-Slovenska
nízke a zo strany Rakúska cez Marchegg
nie je jasné. Investor by mal preto porov-
nať štúdie intenzity a využiteľnosti
navrhovaných trás. 
V prípade akceptácie návrhov samospráv
dotknutých obcí by boli dosahy na život-
né prostredie minimálne. Nedošlo by k
zásahu do chránených území. Minimali-
zoval by sa aj vplyv na významnú bota-
nickú lokalitu Vrchná hora so vzácnymi a
ohrozenými druhmi voľne žijúcich rastlín
v blízkosti plánovaného osadenia začiat-
ku tunela pri Marianke. 
Samosprávy žiadajú k projektu aj verej-
nú diskusiu s predstaviteľmi samospráv
na obidvoch stranách Karpát (Rača, Vaj-
nory, Svätý Jur) a s predstaviteľmi podu-
najských obcí, pretože ide o záležitosť
celého Bratislavského samosprávneho
kraja a Bratislavy. (rob)

Ani dobrý zámer

neospravedlňuje

nezákonnosť
STARÉ MESTO
Po prvých informáciách, ktoré sme
uverejnili o prípravách na vybudova-
nie turistickej destinácie Michalská
brána (BN 18/2007), sme dostali varo-
vanie o nelegálnosti prestavby. 
Spor sa začal vyostrovať ešte koncom
apríla. Majiteľka susedného objektu
Vanda Švajlenová, ktorá je už dlhší čas v
súdnom spore so staviteľom, hovorila o
čiernej stavbe a nelegálnych demolač-
ných prácach. Ukázalo sa, že jej hodno-
tenie situácie nie je presné, čo skonštato-
val aj stavebný úrad. 
Firma City Pressburg ohlásila 21. marca
začatie čistiacich prác a terénnych úprav
v priekope. Podľa stavebného úradu však
nejde len o bežné čistiace práce, preto
stavebníka vyzval, aby požiadal o sta-
vebné povolenie. Stavebník a spolumaji-
teľ objektu Peter Kurhajec následne  na
staromestský stavebný úrad ohlásil
zmenu účelu využitia objektu na Michal-
skej 25. Opísal rozsah zmien a uviedol,
že ich ústne predrokoval s Krajským pa-
miatkovým úradom, pričom získal súhlas
pamiatkárov. Podľa stavebného úradu
bolo jeho oznámenie „zmätočné a nedo-
statočné“, pričom obsahovalo len zámer
stavebníka. Preto nebolo úradníkom
jasné, či ide o ohlásenie zmien alebo žia-
dosť o zmenu využívania objektu.
„Aj pri realizácii altruistického projektu
treba rešpektovať zákony,“ uviedol v tejto
súvislosti staromestský starosta Andrej
Petrek. Ten sa neskôr bol pozrieť aj na
parcele, o ktorú v tomto prípade ide, a
skonštatoval, že práce firmy City Pre-
ssburg zatiaľ nejdú nad rámec povolení.
To isté v tom čase zistil pri kontrole aj sta-
vebný úrad, ktorý konal na ďalší podnet V.
Švajlenovej. Stavebný úrad sa však rozho-
dol práce v priekope priebežne sledovať.
V prípade, že si stavebník nesplní povin-
nosti vyplývajúce zo zákona, stavebný
úrad ho vyzve k zastaveniu prác.
Úradu sa príležitosť na rozhodnejší krok
naskytla, keď mu V. Švajlenová tento týž-
deň doručila fotografiu miešačky v
Michalskej priekope a údajne v tejto veci
zaregistrovali aj niekoľko telefonických
oznámení. Stanovisko úradu nám tlmočila
hovorkyňa mestskej časti Alena Kopřivo-
vá: „Overujeme to, pretože skutočne ne-
môžeme považovať miešačku za súčasť
čistiacich prác.“ Do uzávierky tohto vyda-
nia novín nebol ešte známy záver kontro-
ly stavebného úradu v priekope.
Riaditeľ City Pressburg Milan Čas v tejto
súvislosti odmietol obvinenia z nezákon-
nej  stavebnej činnosti na spomenutej par-
cele. Nepopiera, že tu odstránili jednu
klenbu, popiera však, že by zasiahli do
steny barbakanu či inej chránenej budovy.
„Pri likvidácii náletových stromov sa
skutočne zrútil jeden z pilierov bývalej
klenby na parcele, presnejšie pod ňou.
Stromy boli vrastené do muriva a to drža-
lo spolu len vďaka koreňom. Ale napo-
kon nejde o poškodenie historickej stav-
by, pretože dom, ktorý tam stál, nie je v
katastri. Ako nehnuteľnosť tam je len par-
cela.“ Gustav Bartovic

Celkovo existuje šesť variantov vedenia diaľnice D4 popod Malé Karpaty. Z nich najvážnejšími kandidátmi sú dva -
VARIANT 0 s tunelom vedúcim z obce Marianka do Rače a VARIANT 5, ktorý počíta s dvoma kratšími tunelmi v blízkos-
ti obce Borinka. Ostatné varianty sú len obmenou týchto dvoch trás. MAPA - NDS, HBH Projekt

O všetkých článkoch
v novinách môžete
diskutovať na webe

www.BratislavskeNoviny.sk

.sk
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Oprava dlažby

v centre mesta

má byť priorita
LIST ČITATELA
Pracujem ako turistický sprievodca a
chcel by som poukázať na hrozný stav
dlažby v historickom centre Bratislavy.
Stav je skutočne alarmujúci. Podľa
môjho názoru budú musieť radniční
páni nájsť lepšie riešenie ako tých 600
tisíc korún, ktoré na to majú vyčlenené.
V tom istom vydaní Bratislavských no-
vín som sa však dočítal, že primátorovi
idú zvyšovať plat. Je samozrejmé, že pán
primátor si bude môcť dovoliť tú naj-
lepšiu horskú obuv, za tie peniaze, takže
nebezpečné výmole, ktoré sa v pešej
zóne pomaly tvoria, preňho nebudú pred-
stavovať ani najmenší problém.
V tom istom čísle Bratislavských novín
sa tiež píše, že pri technickej univerzite
na Námestí slobody pribudnú parkovacie
miesta. Moja otázka znie, nebolo by lep-
šie sa najprv zamerať na opravu dlažby v
centre? Dlažba je aj vizitkou nášho mesta
a návštevníci si potom často odnášajú
trošku zlé spomienky. Malo by byť pri-
oritou starať sa o výzor  pešej zóny. 

Erik Zolcer, Petržalka

Na námestí

vyschlo presne

18 stromov
LIST ČITATEĽA
V článku Námestie M. Benku má chy-
bičky krásy (BN 17/2007) je nepravdi-
vý údaj. Bývam v tesnej blízkosti. Po
obetovaní parku v prospech zabetóno-
vaných plôch a vjazdov do podzem-
ných garáží sa uskutočnila výsadba
nových stromčekov.
Presne som spočítal vyschnuté pôvodné i
nové stromy. Vyschlo ich 18 a odvtedy
nikto nevysadil nové. To viem bezpečne.
Otázka je, prečo majiteľ stavby neopraví
izoláciu podzemných garáží, prečo má
pre jeho chybu trpieť verejná zeleň?
Prečo mu to trpí magistrát mesta? Je to
dosť nepochopiteľné. A čo keby prišli
výdatné lejaky? Je to naozaj len zateka-
nie, alebo neochota vysadiť novú zeleň?
Mimochodom, mnohí sa pozastavujú aj
nad príšernou sklenou kockou, ktorá sa
objavila na Kollárovom námestí. Mohol
by sa k tomu vyjadriť niektorý kompe-
tentný funkcionár mesta? Kto to schvá-
lil? Ing. Milan Polášek, Staré Mesto

Diskotéka a

betonárka rušia

nočný pokoj
LIST ČITATELA
Bývam na Martinčekovej ulici v obyt-
nom dome oproti Dopleru a výrobe
betónu hneď vedľa. Je to náročné pro-
stredie, ale pokiaľ človek nemá inú
možnosť, musí si zvyknúť. V dnešnej
dobe sa jeden môže sťažovať akurát
tak na lampárni, ale niekedy zaberie aj
tlak verejnej mienky.
Dopler je deklarovaný ako najväčší disko-
tékový klub v Bratislave a chápem, že kde
sa robí zábava, vždy bude hluk a bordel.
Neviem, či to niekto kontroluje, no určite
nie v sobotu, nedeľu a v pondelok doobe-
da. Na parkovisku pred klubom, na pred-
elovacom páse trávy medzi cestami, na
trávniku pred a za naším domom ostáva
ten humus až tri dni.
A to nehovorím ešte o alkoholom, či
inými dopovacími látkami potúžených
neandertálcoch, čo si nahromadené testo-
steróny vypúšťajú v hlučných súbojoch
medzi sebou, či prevracaním smetných
kontajnerov alebo v detskom parku až do
rána bieleho. Za nich, samozrejme, klub
nemôže byť zodpovedný, nám zostáva len
volať políciu, no ten bordel by naozaj
mohli odstrániť počas soboty.
Navyše nedávno namontovali veľmi silno
svietiaci prázdny panel, ktorý je obrátený
k našim bytom, bez nejakého tienidla, aby
to aspoň trocha stlmili. No je to veľmi
výhodné - ušetríme si v noci elektrinu -
veď kto by už na spánok potreboval tmu,
však... Len sa pridali k reflektoru zo
vzdialenejšej Stavebnej sporiteľne, ktorá
ho má tiež obrátený smerom k domom a
je neskutočne silný, aby sme náhodou v
noci neprehliadli ich budovu.
A teraz k betonárke. Tomu, kto schválil
túto prevádzku, by som z celého srdca
dopriala bývať v jej blízkosti. Či je deň, či
noc, pokojne si tam vytrubujú, búchajú,
nezaujíma ich, aký treskot  v noci vydáva
buldozér nakladajúci kadejaké materiály
do nákladných áut, či vypúšťanie betónu z
toho obrovského bubna.
Je im absolútne ukradnutý čas pokoja od
22. hodiny. Majú vôbec povolenie na ne-
pretržitú prevádzku? Viem, že  majiteľom
hlučných firiem je všetko, čo sa netýka ich
majetku, úplne jedno. No prečo musí byť
takáto znečisťujúca a hlučná firma
umiestnená v bezprostrednej blízkosti síd-
liska? Keď sme sa konečne zbavili uhoľ-
ných skladov, máme zas toto.

Magdaléna Virgovičová, Ružinov

Liviano patrí medzi absolútnu špičku
Aj uprostred petržalských panelákov
možno nájsť záblesk svetovosti, snahu
o výnimočnosť, originalitu a kvalitu.
Dôkazom je podnik sídliaci na Kutlíko-
vej ulici v budove Technopolu - reštau-
rácia LIVIANO.
Interiér, v ktorom prevažuje tmavohnedá
farba, je pozoruhodnou symbiózou
moderného a rustikálneho, architekt ho
zariaďoval s vkusom a zmyslom pre
detail. Pomerne rozľahlý priestor pôsobí
vľúdnym, útulným dojmom. Hneď pri
vstupe návštevníka upúta socha koňa v
životnej veľkosti s lampou na hlave,
nechýba starodávny kľukový gramofón
či rovnako starodávny telefónny prístroj.
Lampy a skrine pri stenách sú vyhotove-
né v historizujúcom štýle. Pod oknami sú
vystavené plodiny požívané v kuchyni -
debničky s cukinami, rajčinami i kokoso-
vými orechmi, črepníky s pomarančov-
níkmi a zeleninou. Nechýba ani imitácia
krbu s polienkami na podkúrenie. 
Ďalšou pozoruhodnosťou je, že hosť má
možnosť sledovať v priamom prenose
dianie v kuchyni, ktoré sníma kamera a
premieta na veľké plátno. V kuchyni je tak
možné vidieť priamo v akcii aj Marcela
Ihnačáka, ktorý okrem iného zbieral
odborné skúsenosti u svetoznámeho
anglického kuchára Jamieho Olivera a
pracoval ako šéfkuchár v londýnskej reš-
taurácii Fifteen.
Jedálny lístok je postavený na starých
toskánskych receptúrach. Stojí za zmien-
ku, že nie je konštantný, ale sa každý deň
mierne obmieňa. Aj to bolo dôvodom,
prečo sme Liviano navštívili dvakrát.
Už polievky nám naznačili, že kuchyňa je

silnou stránkou Liviana. Originálna a chu-
ťovo lahodná bola nielen Sicílska poliev-
ka zo slávok, rýb a šafranu (100 Sk), ale aj
Toskánska polievka z mangoldu, šošovice
Padina s parmezánom (100 Sk). Rovnako
výborné boli predjedlá - Rustic paté z
kuracích pečienok podávané na crostino
so salsou z červenej repy, radicchia a
funky šalátom (260 Sk), Blanžírovaná
zelená špargľa podávaná s ančovičkovým
maslom, strateným vajcom, Pecorinom
Toscana  a čili-olivovým olejom (280 Sk),
ale aj Podomácky pácovaný nórsky losos,
podávaný so zrnkovo-horčicovým dres-
singom a sicílskym šalátom z feniklu,
pomarančov, píniových orieškov a mäty
(260 Sk), boli kulinárskym zážitkom. 
Uznanie za originalitu si zaslúžia aj nami
otestované rizotá, či už ide o Risotto s čer-
stvou špargľou, bylinkami, Martini extra
dry a parmezánom (280 Sk), Risotto Alla
Toscana s hovädzou sviečkovicou, kurací-
mi pečienkami, červeným vínom, rajčiak-
mi a pecorínom (280 Sk). Rovnako
možno hodnotiť aj zvolené cestoviny -
Capellaci plnené bravčovým stehnom,
sušenými marhuľami a mascarpone,
podávané v jemnej maslovej omáčke s
rozmarínom (260 Sk) a Mezze maniche
rigate s hovädzou sviečkovicou, restova-
ným baklažánom, rajčiakmi, bazalkou a
parmezánom (260 Sk). Pri dvoch návšte-
vách sme mohli ochutnať aj jemné varian-
ty toho istého hlavného jedla - raz bolo
Gazdovské kurča Al Mattone podávané s
glazovanou karotkou, sezamom, duseným

mladým špenátom a restovanou omáčkou
z panvice, druhý raz bolo podávané s
peperonattou z červených paprík, duse-
ným mladým špenátom a najlepšou omáč-
kou z čiernych olív, v oboch prípadoch
bolo jedlo výborné a cena bola rovnaká
(360 Sk). Skvelé boli aj jedlá z rýb - Na
panvici restované filety z morského pstru-
ha s dusenými fazuľkami Marconi z čili,
cesnakom a mätou, podávané s marinova-
ným baklažánom a salmorigliou z tymiá-
nu (580 Sk) i Na panvici restovaný mor-
ský čert, podávaný s restovanými cherry
rajčiakmi, bazalkou, Florence  feniklom,
citrónom a creme fraiche (580 Sk). Vyni-
kajúcim gastronomickým zážitkom bolo
aj Dusené bravčové stehno so šalviou,
citrónom a bielym vínom, podávané s ma-
rinovaným mangoldom, grilovaným bak-
lažánom a restovanou omáčkou z panvice
(360 Sk). Nesklamali nás ani dezerty, z
ktorých sme otestovali štyri - Pavlova s
jemným vanilkovým krémom a čerstvými
jahodami s 8-ročným balsamikom, Naj-
lepšie Creme Brulle s malinami, Čokolá-
dové Brownies s créme fraiche a Citróno-
vo-jablkový koláč podávaný s domácou
vanilkovou zmrzlinou (všetky po 120 Sk). 
Pozorný a vľúdny personál sa nedopustil
ani najmenšej chybičky, v prostredí re-
štaurácie Liviano sme sa cítili veľmi
dobre. Bez akýchkoľvek pochybností ju
preto môžeme zaradiť medzi najlepšie v
meste.
Naše hodnotenie:�����

Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzumá-
ciu si redakcia platila sama.

Dávajte si pozor na to, čo podpisujete
Niekedy sa mi zdá, že žijem na Marse.
Nie je predsa možné, aby sa niekto
nepoučil inak, ako na vlastnej chybe - a
škode! Ešte poriadne súd neuzavrel
kauzu nebankových subjektov, kde o
svoje peniaze prišli tisícky ľudí, a už je
tu opäť niekoľko sto poškodených
inou nebankovkou.
A do tretice sa k nám doplazila ďalšia
pochybná organizácia, sľubujúca pečené
holuby lietajúce do huby bez vyvinutia
akéhokoľvek úsilia. Začína mi ísť na
nervy písať každú chvíľu na tému: Dajte
si pozor, zadarmo vám nikto nič nedá!
Zaujímavé pritom je, že najčastejšie nale-
tia na takého „sľubotechny“ občania,
ktorí zväčša nariekajú, že im dôchodok
sotva stačí na zaplatenie bývania. Svoje
ťažko našetrené peniaze (na pohreb) sú
ochotní zveriť neznámej spoločnosti v
nádeji, že sa im zázračne rozmnožia. A
ony sa naozaj rozmnožia - ale, samozrej-
me, nie im, ale tým „chytrolínom“, čo si
vymysleli novú pyramídovú hru! Darmo
potom postihnutí žiadajú náhradu od
štátu. Pustili sa do riskantného podnika-
nia zo slobodnej vôle, a preto musia zná-

šať dôsledky sami. Je mi síce zo srdca
ľúto každého podvedeného občana, ale
odškodnenie poškodených z daní celej
spoločnosti sa mi zdá zvrhlé a nespravod-
livé. 
Voľakedy sa hovorilo, že iba smrť je za-
darmo, dnes to už nie je pravda, ceny za
pohreb vyvolávajú zimomriavky - ale na
upokojenie skôr narodených hovorím: ne-
bojte sa, nikoho nenechajú bez pohrebu.
Ak sa nenájdu príbuzní (a dedičia bytov),
v najhoršom prípade to musí urobiť obec.
No dosť už takej morbídnej témy. Vonku
je krásne, konečne napršalo, zmrznutí
svätí sa nekonali a začíname sa chystať na
dovolenky. A dovolenky sú biznis ako
hrom. To, prirodzene, vedia podnikavci
riadne využiť. Ľúbezný hlas v telefóne
vám oznámi, že ste vyhrali dovolenku
dakde v raji. V tom momente by ste mali
počuť poplašnú sirénu - namiesto toho sa
začnete radovať. Že ste sa nezúčastnili na
žiadnej súťaži? No a čo! Veď aj na vás sa
raz v živote môže usmiať šťastie, no nie?

Tá jediná požiadavka zúčastniť sa na pre-
zentácii firmy je predsa lapália! Prezentá-
cia je príjemná, podávajú sa nealkonápo-
je, ticho hrá hudba a vy si ani nevšimne-
te, že dobre vyškolený sympaťák či sym-
paťáčka vám vymýva mozog. A než sa
nazdáte, podpisujete (bez prečítania) nie-
koľkostránkovú zmluvu. Ba čo viac,
zaplatíte hneď aj poplatok do 30-tisíc
korún. Že u seba toľko nemáte? Nič to:
sympaťák privolá taxík a na náklady
firmy sa ide do banky. Problém nastane,
keď si doma v pokoji prečítate, čo ste
vlastne podpísali.
Surová skutočnosť je totiž taká, že vás
čakajú náklady spojené s cestou do toho
raja plus rôzne poplatky. A tak sa upoko-
jujete klauzulou o možnosti storna. Ibaže
tieto zmluvy sú pomerne dobre právne
sformulované. Zo zaplatenej sumy si
firma ponechá ako manipulačný poplatok
skoro všetko. Vám v najlepšom prípade
vráti zlomok ceny. A aj tak sa môže stať,
že budete potrebovať právnu pomoc. A tá
je drahá. Takže priatelia: dvakrát merajte,
než podpíšete!

Marta Černá, Fórum spotrebiteľov

Dnes už neplatia striktné rozdelenia na triedy. FordFusion X-PLUS je veľké malé 
auto, ktoré dokonale spája vlastnosti mestského vozidla a mini SUV. Získate si 
rešpekt a objavíte novú radosť z jazdy s najspoľahlivejším vozidlom v jeho triede.*

FordFusion X-PLUS s parádnou výbavou už od 449 000 Sk

ABS | 4 airbagy | manuálna klimatizácia | elektricky ovládané predné okná | elektricky ovládané a vyhrie-
vané spätné zrkadlá | centrálne zamykanie dverí s diaľkovým ovládaním | palubný počítač | tónované sklá 
a tmavé zadné okná | autorádio s CD prehrávačom | športový zadný spojler | 16˝ zliatinové disky kolies

FordFusion FLAIR X v komfortnej verzii už od 419 000 Sk
*  Celkovo druhé najspoľahlivejšie vozidlo podľa rebríčka  spoľahlivosti osobných automobilov TÜV Report 2007.

FordFusion FLAIR X 1.4 za 419 000 Sk: POLOVICE? 
Pred prevzatím zaplatíte 213 690 Sk po 12 mesiacoch 215 115 Sk

Koeficient  zvýšenia 1,01, RPMN 5,22 %. Poistenie v garantovanej výške až do vyplatenia.

Spotreba paliva v kombinovanom cykle 4,5 – 6,6 l/100 km emisie, CO
2
 vo výfukových plynoch 119 – 157 g/km.

Získajte v meste rešpekt!

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

O všetkých článkoch
môžete diskutovať na

www.BratislavskeNoviny.sk
.sk

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

0905 234 615 � 4363 8184
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Dopravných

obmedzení v

uliciach je veľa
BRATISLAVA
S príchodom teplého počasia sa začalo
pracovať na mestských komuniká-
ciách. Pribúdajú dopravné obmedze-
nia najmä kvôli rôznym rozkopáv-
kam, alebo aj oprave a výstavbe nie-
ktorých ciest. 
Od 1.  mája do 30. júna je čiastočne uza-
tvorená Prístavná ulica v Ružinove. Ide o
približne 50-metrový úsek a dôvodom je
rozširovanie ulice.
Od  9. mája je čiastočne uzatvorená aj
Tomášikova ulica v Novom Meste. Zača-
la sa tu výstavba odbočovacieho pruhu,
smerovacích ostrovčekov a predĺženie
stredného deliaceho pásu v novej križo-
vatke. Ide o stavbu v rámci stavby poly-
funkčných a bytových domov Tomášiko-
va. Čiastočná uzávierka bude v dvoch
etapách. Prvá od stredy 9. mája do utor-
ka 22. mája - uzatvorený je pravý jazdný
pruh v smere k Trnavskej ceste v dĺžke
55 metrov. V druhej etape - od stredy 23.
mája do nedele 10. júna - zatvoria ľavý
jazdný pruh v smere k Trnavskej ceste v
dĺžke 150 metrov a ľavý jazdný pruh pre
smer k Vajnorskej ulici v dĺžke 55
metrov.
Do 11. augusta  je čiastočne uzatvorená
aj Vajnorská ulica v úseku ulíc Turbíno-
vá, Magnetová a Pri dvore v Novom
Meste. Využívať sa nedá jeden jazdný
pruh v smere do mesta v celkovej dĺžke
750 metrov. Príčinou je  rekonštrukcia
plynovodu, ktorá sa robí v dvoch eta-
pách. Prvá je od 14. apríla do 16. júna v
dĺžke 350 metrov a druhá od 9. júna do
11. augusta v dĺžke 400 metrov.
Od 1. apríla je úplne uzatvorená komuni-
kácia druhej triedy na ulici Pri Mlyne vo
Vajnoroch. Ide o úsek dlhý 760 metrov a
obmedzenie má trvať až do 15. júla. Na
ulici stavajú vákuovú kanalizáciu. Trasu
je možné obísť cez ulice Príjazdná, Čier-
ny chodník a Roľnícka. 
Do 20. mája je čiastočne uzavretá Tren-
čianska ulica v Ružinove. Kvôli rekon-
štrukcii plynovodu je neprejazdný jeden
jazdný pruh v dĺžke 125 metrov. Ide o
úsek od Ružovej doliny po Priemyselnú
ulicu. Obmedzenie trvá od 26. marca.  
Od soboty 12. mája do pondelka 28.
mája je čiastočne uzatvorená Bosákova
ulica v Petržalke. Dôvodom je rekon-
štrukcia chodníka pre peších a vybudo-
vanie priechodu pre peších vrátane
ostrovčeka a vodorovného dopravného
značenia. Komunikácia bude uzatvorená
v dĺžke asi 175 metrov.
Ako sme už informovali, od štvrtka 26.
apríla je uzatvorená Pribinova ulica v
dĺžke približne 250 metrov (od budovy
ministerstva vnútra po budovu Doprav-
ného podniku Bratislava na Olejkárskej
ulici). Dôvodom je budovanie telesa
kolektora, určeného na vedenie technic-
kej infraštruktúry. Pribinova ulica by
mala byť opäť sprístupnená najneskôr v
januári 2008. (rob)

Statické radary

v meste nie sú,

neplnili účel
BRATISLAVA
Dopravná polícia v súčasnosti už
nepoužíva na meranie rýchlosti moto-
rových vozidiel na území mesta nijaké
statické radary. Podľa Tatiany Kuru-
covej z bratislavského krajského poli-
cajného riaditeľstva neplnili účel.
Ako nám povedala T. Kurucová, doprav-
ná polícia na území Bratislavy zabezpe-
čuje meranie rýchlosti jednak prostred-
níctvom stojacich motorových vozidiel,
alebo využíva na tento účel idúce moto-
rové vozidlá. Zariadenie na meranie
rýchlosti je umiestnené jednak vo vozid-
lách s označením Polícia, ale i v civil-
ných vozidlách,“ konštatovala. (ver) 

Prístavnú ulicu

rozšíria do

konca júna
RUŽINOV
Rozširovanie asi 750 metrov dlhého
úseku Prístavnej ulice o dva jazdné
pruhy bude dokončené do konca júna
tohto roka. Momentálne je ulica v
úseku pri areáli spoločnosti Ryba čias-
točne uzatvorená.
Ako nám povedal Ladislav Csáder zo
spoločnosti Metro Bratislava, ktorá je
investorom tejto stavby, dosiaľ boli pre-
ložené káblové oznamovacie,  energetic-
ké vedenia a plynové vedenie, ktoré boli
v kolízii s vozovkou budúcej rozšírenej
komunikácie. „Ukončujú sa práce na
novej dažďovej kanalizácii a na novo
budovanom vodovode, ktorý je investí-
ciou Bratislavskej vodárenskej spoloč-
nosti,“ uviedol. „Dažďovú kanalizáciu a
vodovod ostáva dokončiť na konci
úseku pri križovatke s Plynárenskou uli-
cou. Tieto práce, vrátane priečnych
vodovodných prípojok cez existujúcu
komunikáciu, by mali byť hotové do
konca mája.“ 
Ako dodal, do konca apríla sa podarilo
uskutočniť náročnú výmenu podložia
budúcej rozšírenej komunikácie. V celej
dĺžke trasy tvorili podložie nevhodné
neúnosné materiály, jednak ílovité usade-
niny Dunaja, jednak  mohutné navážky
veľmi heterogénneho zloženia, ktoré
vznikli v minulosti navážaním odpado-
vého materiálu z blízkych priemyselných
závodov. Podľa L. Csádera bolo nevy-
hnuté odstrániť navážky rôznej stavebnej
sute, škvary, rašeliny a veľké množstvo
pochovaných zvyškov železobetónových
skeletov. 
„Teraz sa budujú konštrukčné vrstvy
novej vozovky a koncom mája sa má
začať kladenie živičných vrstiev,“ kon-
štatoval. „V trase budúceho deliaceho
pásu vozovky sú už osadené stĺpy nové-
ho verejného osvetlenia. Do polovice
júna majú byť vybudované dve nové
autobusové zastávky MHD. Stavebné
práce na Prístavnej ulici by mali byť
hotové do konca júna. Dovtedy treba
stihnúť dokončenie verejného osvetlenia,
inštaláciu cestnej svetelnej signalizácie
na križovatke s Plynárenskou ulicou,
položenie všetkých živičných vrstiev,
osadenie zvislého dopravného značenia a
vyznačenie vodorovného dopravného
značenia.“ 
Podľa L. Csádera by komunikácia mala
byť skolaudovaná a daná do užívania
začiatkom júla. Po presmerovaní dopra-
vy na novú vozovku plánuje bratislavský
magistrát začať opravu existujúcej
vozovky. (juh)

Projekt výstavby objektu Vista Tower je

predmetom diskusií, sú hlasy za aj proti
PETRŽALKA
Zamýšľaná výstavba objektu Vista
Tower na Šrobárovom námestí v Petr-
žalke sa stala predmetom diskusií,
objavila sa petícia občanov proti
výstavbe, investor argumentuje, že
stavba je v súlade s územným plánom.
Polyfunkčný objekt Vista Tower má
mať tri podzemné podlažia s 291 parko-
vacími státiami, na prvom nadzemnom
podlaží majú byť obchody, na druhom
okrem iného reštaurácia a zasadačka, na
treťom fitnes- a wellnesscentrum so
zázemím. Na štvrtom až deviatom pod-
laží by mal byť štvorhviezdičkový
hotel, na desiatom až osemnástom byty
rôznych veľkostí. Na najvyšších podla-
žiach sú navrhnuté veľkoplošné apart-
mány. 
Proti výstavbe spísali občania petíciu, v
ktorej vyslovujú nesúhlas s tým, že na
Šrobárovom námestí má vyrásť hotel a
kongresové centrum. Prekáža im aj hus-
tota zástavby v tejto lokalite, investor
podľa nich plánuje postaviť veľa objek-
tov na malej ploche. Taktiež by prijali,
keby sa tu radšej postavilo športové
zariadenie, ktoré by mohli využívať aj
oni. Nesúhlasia ani s plánovanou výškou

veže Vista Tower, ktorá má mať 84
metrov. Prekáža im aj zvýšenie koncen-
trácie ľudí a dopravy, ako aj hluk či praš-
nosť.
Investor stavby, spoločnosť Vista Tower,
a.s., ktorá v týchto dňoch čaká na záväz-
né stanovisko magistrátu k stavbe, nám
zaslal stanovisko, v ktorom okrem iného
poukazuje na to, že občanom neboli pre-
zentované pravdivé informácie o pripra-
vovanej výstavbe. V objekte Vista
Tower sa podľa neho vôbec neráta s kon-
gresovým centrom a hotelová časť zabe-
rá len 14 percent z celkovej plochy
objektu.
„Navrhované využitie objektu je plne v
súlade s platným územným plánom
mesta Bratislavy, podľa ktorého je úze-
mie určené na funkciu viacpodlažnej
bytovej výstavby s účelovo viazanou
funkciou zelene, občianskej, dopravnej a
technickej vybavenosti,“ uvádza sa vo
vyjadrení. „Požiadavky občanov žiada-
júcich športové zariadenie budú splnené,
pretože v navrhovanom objekte bude fit-
nescentrum s bazénom, ktoré bude ve-
rejne prístupné.“
Ako sa ďalej uvádza vo vyjadrení,
objekt nespôsobí prekročenie prípust-

ných intenzív dopravy na Macharovej
ulici, ani na odbočkách na Panónsku a
Rusovskú cestu, čo potvrdzujú nezávislí
experti a súhlasné stanoviská všetkých
zainteresovaných inštitúcií. Ako sa ďalej
uvádza v stanovisku, v niektorých polo-
hách Vista Tower výrazne zníži hluk
najmä od diaľnice a železnice, pretože
vytvorí prirodzenú hlukovú bariéru.
Pokiaľ ide o výšku objektu, spoločnosť
Vista Tower argumentuje, že podľa
vypracovaného urbanisticko-architekto-
nického 3D modelu by bol pre lokalitu
prínosom.
„V prípade, že by sa Vista Tower realizo-
vala vo výške 22 podlaží (76 m), bola by
v Bratislave na 37. mieste, čo sa týka
výšky, pričom najvyššie už zrealizované
budovy sú o viac ako 50 % vyššie, a už
odsúhlasené budovy v štádiu prípravy sú
viaceré dvojnásobne vyššie ako Vista
Tower pri maimálnom variante,“ argu-
mentuje spoločnosť Vista Tower, a.s.
Ako pripomína, mestskej časti Petržalka
ponúkla reálnu spoluprácu pri formova-
ní priestoru Šrobárovho námestia, pri-
čom vybuduje park, detské ihrisko, špor-
tové a vodné plochy (fontány) a vykoná
aj sadové úpravy. (juh)

Obnova televízneho dohľadu križovatiek

v meste sa dostáva do záverečnej etapy
BRATISLAVA
Magistrát pokračuje s rozmiestňova-
ním kamier na frekventované križo-
vatky a komunikácie na území mesta,
v súčasnosti sa vykonávajú práce na
druhej etape a pripravuje sa tretia,
posledná etapa.
Cieľom stavby, ktorá sa oficiálne nazýva
Obnova televízneho dohľadu križova-
tiek, je poskytovať aktuálne informácie o
stave dopravy na komunikáciách a na
vybraných križovatkách zahrnutých do
systému centrálneho riadenia. Má umož-
niť operatívne aktualizovať podmienky
riadenia na území jednotlivých mest-
ských častí.
Kamery sú prepojené s ústredňou Kraj-
ského dopravného inšpektorátu Policaj-
ného zboru na Špitáskej ulici a Diaľnič-
nou ústredňou Národnej diaľničnej spo-
ločnosti na Domkárskej ulici, pripravuje
sa prepojenie s pracoviskom magistrátu
na Laurinskej ulici číslo 7. Systém

zahŕňa mestské časti: Staré Mesto, Nové
Mesto, Ružinov, Vrakuňa, Petržalka,
Karlova Ves, Lamač a Dúbravka.
V prvej etape, ktorá sa uskutočnila v
rokoch 2005-2006, sa osadili kamery na
križovatkách Mlynské nivy - Košická,
Košická -Prístavná, Rožňavská - Vaj-
norská, Gagarinova - diaľnica D1,
Račianska - Jarošova, Dolnozemská -
Einsteinova. ako aj na Moste Apollo (na
oboch stranách), na Novom moste -
nábreží a na Račianskom mýte. Súčasne
sa vybudovalo prepojenie medzi Národ-
nou diaľničnou spoločnosťou a krajským
dopravným inšpektorátom. Práce si
vyžiadali investície 24,5 milióna korún.
V druhej etape, ktorá sa začala v marci
toto roka a jej ukončenie sa predpokladá
do konca augusta tohto roka, sa osadzujú
kamery na ďalších križovatkách. Ide o
križovatky Trnavská - Bajkalská, Rož-
ňavská - Galvaniho, Karadžičova -
Mlynské nivy, Vajnorská - Bajkalská,

Záhradnícka - Miletičova, Ružinovská -
Tomášikova, Harmincova - M. Sch.
Trnavského, Tomášikova - Gagarinova,
ako aj Trnavské mýto a Šafárikovo
námestie. Štyri z nich (Trnavská - Baj-
kalská, Rožňavská - Galvaniho, Trnavské
mýto a Karadžičova - Mlynské nivy)  už
boli dokončené. Financie sú zatiaľ vyčle-
nené na sedem z týchto križovatiek a na
rozšírenie centrály Krajského dopravné-
ho inšpektorátu na Špitálskej ulici.
Generálny investor Bratislavy už pri-
pravuje aj tretiu etapu stavby. Kamery by
mali pribudnúť na Americkom námestí,
Hodžovom námestí, ako aj na križovat-
kách Lamačská - Mlynská dolina, Kara-
džičova - Záhradnícka, Bajkalská - Prie-
vozská a Vajnorská - Tomášikova. V
súčasnosti pokračuje stavebné konanie a
predpokladá sa, že do konca mája bude
tretia etapa stavby legislatívne priprave-
ná. (juh)
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Gymnázium

začalo stavať

areál na čierno
PETRŽALKA
Zhrozenie nad tým, že vedenie gymná-
zia namiesto toho, aby predkladalo
študentom pozitívny vzor, koná nele-
gálne, vyjadrujú naši čitatelia z okolia
petržalského Súkromného gymnázia
Mercury.
„Pedagógovia majú budúcich maturan-
tov nielen učiť, ale aj vychovávať a viesť
ich k sociálnemu správaniu. Deti v gym-
náziu Mercury však môžu vidieť len to,
že zákon netreba rešpektovať,“ povedala
čitateľka V. K., ktorá si neželá byť
menovaná. Rodičov tiež poburuje, že
vedenie gymnázia sa odvoláva na pod-
poru miestneho starostu Milana Ftáčnika
a premiéra Roberta Fica. Pravdou je, že
stavebné aktivity sa začali krátko po
inštalovaní starostu Ftáčnika za pod-
predsedu školskej rady, faktom však je,
že ten istý Ftáčnik veľmi rigorózne
odmieta protiprávne konanie a hrozí
škole pokutami.
Bezprostrední susedia dotknutého po-
zemku tvrdia, že stavebný úrad neregi-
struje ani oznámenie drobnej stavby, ani
stavebné povolenie a že ako účastníci
konania sa nemohli k zámeru vyjadriť.
Poukazujú na to, že práce pokračujú sil-
nejúcim tempom napriek tomu, že ich
stavebný úrad zastavil. Občania sa až k
starostovi nedostali, hoci upozornili na
časovú tieseň, obrátili sa teda na políciu,
ale ani tá nereagovala. Až po sťažnosti na
policajnej inšpekcii policajti kontaktova-
li konateľku Helenu Barnovú, výsled-
kom tejto diskusie však bolo - ako uvá-
dza čitateľ Peter Hurínsky - pokračova-
nie prác, pretože polícia sťažovateľom
vysvetlila, že stavba sa koná pod záštitou
starostu, primátora a premiéra. 
Hovorca petržalskej samosprávy Ľubo-
mír Andrassy informoval, že úrad vyzval
na zastavenie stavby a pohrozil päťmi-
liónovou pokutou. Pri opätovnej kontro-
le zistil pokračovanie prác na ploche sto
krát sto metrov a pohrozil ďalšou poku-
tou. Hovorca vysvetľuje, že úrad  sta-
vebné rozhodnutie nevydal, lebo gym-
názium nie je schopné preukázať vzťah
k časti pozemku, kde chce vybudovať
golfové ihrisko, a poukázal tiež na
výhrady občanov. Starosta Ftáčnik v
školskej rade vraj vyzval vedenie školy,
aby nepodnikalo žiadne kroky v rozpore
so zákonom. V závere L. Andrassy ozna-
čuje akékoľvek informácie o tichom
tolerovaní či patronátom nad stavbou za
zavádzanie.
Konateľka Súkromného gymnázia Mer-
cury Helena Barnová k problému vyhla-
suje, že už od roku 2003 gymnázium
rokuje so samosprávou Bratislavy i Petr-
žalky a že „obe inštitúcie vyjadrili pozi-
tívne stanovisko k výstavbe športového
areálu“. Podľa jej slov však „následne
mestská časť porušila práva gymnázia
tým, že v limite nevydala stavebné povo-
lenie, a potom prišlo nekvalifikované
odstúpenie magistrátu od nájomnej
zmluvy,“ lebo Mercury nevybudovalo
cyklistický chodník, ktorý bol súčasťou
projektu. H. Barnová dodáva, že o všet-
kých okolnostiach prípadu majú k dispo-
zícii a k nahliadnutiu kompletnú doku-
mentáciu. Gustav Bartovic

Tvrdá bitka  

o Napoleonský 

vŕšok pokračuje
STARÉ MESTO
Napriek rigoróznemu stanovisku, kto-
ré nám za staromestský miestny úrad
tlmočila jeho hovorkyňa, obyvatelia
hradného kopca pokračujú v aktivi-
tách proti polyfunkčnému domu.
V tejto veci poslali niekoľko listov na
miestny stavebný úrad s tým, že ich dali
na vedomie aj starostovi Andrejovi
Petrekovi, aj primátorovi Andrejovi Ďur-
kovskému. Zdá sa, že ani tvrdenie samo-
správy Starého Mesta o súlade územné-
ho rozhodnutia s aktualizovaným územ-
ným plánom zóny obyvateľov okolitých
ulíc nepresvedčilo. Aj oni sa odvolávajú
na urbanistov, ktorí hovoria, že do lokali-
ty rodinných domov nemožno zasadzo-
vať jediný šesťpodlažný objekt. Okrem
veľkosti domu vraj územný plán hovorí o
občianskej vybavenosti, tá má iný obsah
ako polyfunkčný dom. Občianska vyba-
venosť má slúžiť lokalite. Ďalším váž-
nym argumentom je zaťaženie pomerne
úzkych ulíc na krátkom úseku ďalšími
400 automobilmi a ďalšie pripomienky
sa týkajú ochrany zelene.
Občania vyčítajú miestnemu úradu, že
im neoznámil termín staveného konania
24. apríla tohto roku a tak im znemožnil
sa zúčastniť. Hovorkyňa Starého Mesta
Alena Kopřivová toto tvrdenie odmieta s
tým, že oznam bol vyvesený a aj v okolí
boli vyvesené letáky. Uvádza, že v roku
2004 sa na územnom konaní zúčastnili
aj zástupcovia Občianskeho združenia
Fialkové údolie, ktorí neboli účastníkmi
stavebného konania. Mohli však o to
požiadať. Z jej ďalšieho vyjadrenia
vyplýva, že stavebný úrad vyhodnotí len
námietky, ktoré zazneli v  stavebnom
konaní.
Obyvatelia sa však nevzdávajú - poslali
námietky ex post a zároveň avizovali
rozhodnutie nepoľaviť v úsilí o zmierne-
nie dosahu výstavby na lokalitu. (gub)

O Twin City 

môžu občania

ešte diskutovať
RUŽINOV
O plánovanej prestavbe bratislavskej
autobusovej stanice na Mlynských
nivách a rozsiahlej výstavbe v jej okolí
budú občania diskutovať ešte na jed-
nom verejnom zhromaždení.
Občania sa budú môcť k výstavbe vyja-
driť 23. mája o 17.00 h v sále Spoločen-
ského domu Nivy na Súťažnej ulici. Ich
pripomienkami k výstavbe, ktoré zazne-
jú počas zhromaždenia, sa budú ruži-
novskí poslanci zaoberať na zasadnutí
miestneho zastupiteľstva koncom mája.
O opätovnej diskusii rozhodli poslanci v
apríli, keď rokovali o urbanistickej štúdii
plánovaného polyfunkčného územia.
Zhodli sa na tom, že je potrebné ďalšie
zhromaždenie a o štúdií budú rokovať až
po ňom. Občania mali možnosť štúdiu
pripomienkovať v apríli, na zhromažde-
nie však prišlo iba približne 30 ľudí. Plá-
novaná výstavba by sa mala dotknúť nie-
koľkých desiatok tisíc obyvateľov tohto
územia. (brn, sita)
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Vo viniciach nad Kadnárovou ulicou

začnú v lete stavať nový obytný komplex
RAČA
V zmysle schváleného územného plánu
zóny vinice nad Račou začnú v lete
tohto roku stavať nad Kadnárovou uli-
cou prvých päť bytových domov.
Komplex ponesie príznačný názov
Vinice.
Zaberať bude plochu približne 1,7 hektá-
ra z celkovo 22 hektárov vyčlenených na
novú obytnú zástavbu. Tá má obsahovať
okrem bytových domov aj niekoľko ulíc
s rodinnými domami a v strede jej spod-
nej časti vyrastie niekoľko objektov
občianskej vybavenosti. Autori projektu
architektka Jarmila Kusá a Jozef Koštial
svahovitý terén bývalých viníc, v ktorom
bolo treba najprv prekonať výškový roz-
diel, vyriešili osadením domov v troch
terasách a rozdiel výšok vyrovnali dvoma
objektmi parkovacích domov. 
Na terasách vyrastú potom dva menšie 6-
podlažné bytové domy, tri výškové 9-
podlažné objekty, umiestnené tak, aby si
vzájomne netienili a ani domom, ktoré

pribudnú severovýchodným smerom
orientované na hrebeň Karpát. V gará-
žach, parkovacích domoch a na parkovi-
skách bude miesto pre takmer 240 áut.
Nosná konštrukcia domov bude z mono-
litického liateho betónu, priečky sú len
výplňové. Tým sa vnútorná dispozícia
stáva voľná na usporiadanie priečok v
jednotlivých bytoch podla priania budú-
ceho uživatela bytu. Je možné aj vzájom-
né spájanie vybraných bytov do väčších
bytových jednotiek. Formálne má byť
teda v komplexe 171 bytov, ich počet sa
však môže zmeniť. 
Vonkajšie architektonické riešenie je
také, že domy nebudú ani pri väčšej
pôdorysnej ploche pôsobiť masívne,
okrem tvarového a priestorového člene-
nia hmoty to zabezpečí aj farebné rieše-
nie, ale aj balkóny a presklené zábradlia.
V ponuke budú jedno-, dvoj- a trojizbové
byty v oboch typoch objektov, plus mezo-
netové byty v posledných dvoch podla-
ziach vyšších bytových domov a tiež

„penthousy“ - strešné byty s terasou na
poslednom podlaží nižších domov. Aj
menšie byty sú pomerne rozľahlé - plo-
cha jednoizbového bytu je napríklad 42
štvorcových metrov. Každý dom bude
mať vlastnú kotolňu, väčšie byty v
posledných podlažiach budú mať nezá-
vislé vykurovanie, v oboch typoch do-
mov sa pamätá aj na možnosť zriadenia
klimatizácie pre každý byt zvlášť. V
domoch sú projektované aj menšie neby-
tové priestory na malé služby. 
Podľa Alexandry Zimániovej, marketin-
govej manažérky developera, Vencorp,
s.r.o., v súčasnosti sa dokončujú formali-
ty okolo stavebných povolení a investor
výberá generálneho dodávateľa. So
samotnými stavebnými prácami by sa
malo začať v lete. Vtedy sa začne aj s pre-
dajom bytov. Projekt by sa mal stať sku-
točnosťou o 20 mesiacov, čiže prví vlast-
níci by sa mohli sťahovať pred letom
2009. Gustav Bartovic

VIZUALIZÁCIA - Vencorp

BRATISLAVA
Na problém šikanovania v školách sa
rozhodli v tomto období intenzívnej-
šie upozorňovať členovia Mestského
detského parlamentu v Bratislave.
Reklamnou kampaňou a podujatiami
chcú upozorniť na tento jav najmä
rodičov.
Mladí ľudia z detského parlamentu dúfa-
jú, že sa im problém šikanovania v základ-
ných a v stredných školách podarí aspoň
zjemniť a dostať ho do povedomia rodi-
čov a pedagógov. Veková hranica šikano-
vaných detí sa podľa nich znižuje a dnes
sú ňou postihované najmä deti vo veku od
11 do 14 rokov. Učitelia na šikanovanie
často nereagujú, aby nepoškodili dobré
meno školy. Ľudia by sa však mali zobu-
diť a problém neignorovať, myslia si čle-

novia detského parlamentu. Pomôcť by
mala práve kampaň, ktorá trvá od prvého
do 27. mája, no pokračovať bude rôznymi
formami aj v nasledujúcich mesiacoch.
Zapojili sa do nej samospráva hlavného
mesta, Asociácia sociálnych pracovníkov
na Slovensku, Slovenský výbor UNICEF,
Rada mládeže a súkromná reklamná
agentúra. Kampaň je viditeľná najmä pro-
stredníctvom plagátov v meste, ktoré
budú umiestnené aj v prostriedkoch mest-
skej hromadnej dopravy. Na plagátoch je
tento text: „Aj vy posielate každé ráno
svoje dieťa do pekla? Šikanovanie môže
spraviť vášmu dieťaťu zo školy peklo.
Neriskujte, že ho poznačí na celý život.
Všímajte si ho a hovorte s ním o tom, čo
ho trápi.“ 
Na Slovensku podľa odhadov odborníkov

asi 20 až 25 percent detí zažije v škole
aspoň raz šikanovanie od svojich spolu-
žiakov. 
Podľa psychologičky  Evy Jaššovej môžu
byť obeťami šikanovania najmä izolované
deti, výnimočne nadané, také, ktoré pestu-
jú ušľachtilé koníčky, alebo aj deti obľúbe-
né u učiteľov. Šikanovanie sa okrem slov-
nej a fyzickej formy prejavuje už aj pro-
stredníctvom mobilných správ a internetu.
Podľa nej by pomohlo, ak by v školách
pôsobilo viac psychológov. Na šikanova-
nie prostredníctvom Linky detskej istoty
UNICEF, sa minulý rok sťažovalo 80 detí. 
Mestský detský parlament začal v hlav-
nom meste pôsobiť 25. apríla 2006. Tvorí
ho 28 detí vo veku 12 - 16 rokov zo škôl a
v školských zariadení všetkých piatich
bratislavských okresov. (rob) 

Kampaň upozorňuje na šikanovanie detí

CINDERELLA FAMILY SERVIS, s.r.o.

HĽADÁ SPOĽAHLIVÉ
GAZDINKY NA UPRATOVANIE DOMÁCNOSTÍ, 
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A JEDNORAZOVÉ UPRATOVANIE
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TEL.Č.: 6542 2119, 0915 774 136, 0905 389 268

www.cindarella.sk          info@cindarella.sk

Hľadáme spoľahlivých pracovníkov
do trvalého pracovného pomeru, 

aj brigádnikov a SZČO 
ženy aj mužov, na pomocné práce v stravovacom
zariadení v lokalite Avion Shopping Park (Ivanská
cesta) do dvojzmennej prevádzky, za výhodných
platových podmienok.

Info: 0905 389 268, 6542 2119, 0915 774 136
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Burzu kníh chcú

zorganizovať

aj o rok 
STARÉ MESTO
Burza kníh, ktorá bola v rámci podu-
jatia Bratislava pre všetkých na ná-
dvorí Mestskej knižnice na Klariskej
16  od 21. do 27. apríla, bude mať po-
kračovanie aj na budúci rok. 
Pokusný ročník, do ktorého vložilo knihy
vyradené z fondov päť verejných knižníc
(Staromestská knižnica, Knižnica Ruži-
nov, Knižnica Nové Mesto, Miestna kniž-
nica Petržalka a Mestská knižnica v Bra-
tislave), sa stretol s nečakaným záujmom
verejnosti.
Zámerom knižníc bolo toho roku predo-
všetkým stabilizovať celé podujatie,  v
budúcnosti však očakávajú, že sa pomer
individuálnych predajcov a knižníc obrá-
ti. Burzu navštívilo 10-tisíc návštevní-
kov, z toho polovica v rámci magistrátom
iniciovaného víkendu Bratislava pre
všetkých. V ponuke bolo okolo 8000
kníh - individuálni darcovia prichádzali
nie na začiatku, ale priebežne počas
podujatia. Predalo sa dovedna 7230 kníh,
z toho 5500 knižničných a 1730 kníh
darovaných Mestskej knižnici.  Individu-
álni predajcovia predali približne 2000
kníh, presné údaje organizátori nemajú.
Charitatívnu akciu podporili knižným
darom vydavateľstvo Rak, prestížna
Revue svetovej literatúry, Divadelný
ústav, Hudobné centrum a Knižná revue.
Z individuálnych darcov treba spomenúť
pani Máriu Žitnú a pána Dada Nagya.
Medzi stolmi individuálnych predajcov
bol po celý týždeň denne inovovaný stôl
s peknými knihami z pozostalosti básnika
Štefana Žáryho, ako i stôl lacných anglic-
kých kníh, svedčiaci o tom, že podobné
iniciatívy sú vo svete rozšírené. 
Výťažok z predaja kníh, symbolického
nájmu stolov a dobrovoľných príspevkov
návštevníkov je 36 150 korún. Peniaze sa
použijú na vytvorenie a nákup zvukových
kníh pre nevidiacich a slabozrakých.
Z kníh, ktoré zostali po skončení burzy,

232 titulov Mestská knižnica odovzdá
knižnici Základnej školy v Plaveckom
Štvrtku, kde je integrovaná aj početná
rómska komunita. Keďže o zvyšné knihy
sa hlásili len školy, tie knihy, ktoré sú z
obsahového hľadiska pre školy nevhod-
né, knižnica odkladá do budúcoročnej
burzy. (juh) 

Začali stavať 

bytový komplex 

Jégého alej
RUŽINOV
Minulý štvrtok sa v areáli bývalej
cvernovka na Jégého ulici začala vý-
stavba rozsiahleho polyfunkčného ob-
jektu Jégého alej.
V novom polyfunkčnom komplexe bude
485 bytov, od jednoizbových až po
päťizbové. V parteri majú byť obchodné
a reštauračné priestory. Projekt architek-
tonicky členitej stavby s dvanástimi,
resp. pätnástimi podlažiami, zakončenej
21–podlažnou vežou, pochádza z projek-
tantskej dielne spoločnosti Helika. 
Ukončenie výstavby sa  predpokladá na
prelome augusta a septembra 2009. Sta-
vebné práce si vyžiadajú náklady približ-
ne 0,9 miliardy korún. 
Ako sme informovali, historický priemy-
selný objekt v areáli bývalej cvernovky,
ktorá bola prvou továrňou na výrobu nití
v Uhorsku (otvorili ju v roku 1902), osta-
ne zachovaný a s najväčšou pravdepo-
dobnosťou bude zrekonštruovaný. (juh)

Štát dlhy nededí

a občan na to

dopláca
BRATISLAVA
Parlament v marci schválil zákon, kto-
rým o osemnásť mesiacov odtlačil ťa-
živý dosah reštitučných problémov,
ktoré sa touto spoločnosťou ťahajú už
osemnásť rokov a hrozia výbuchom.
Koniec éry regulovaného nájomného v
reštituovaných domoch sa totiž prekladá
z 1. júla 2007 na  31. december 2008.
Vlastníci už nebudú mať žiadne limity na
stanovenie ceny. Z niekoľkých desiatok
tisícov ľudí sa v noci zo Silvestra 2008 na
Nový rok 2009 môžu stať bezdomovci.
Len v Bratislave sa ich počty odhadujú na
desaťtisíce. Niektorí ľudia zainteresovaní
do problému hovoria, že celoslovenský
počet je 60-tisíc, ale - minimálne. Ide o
ľudí, ktorí legálne získali byt, platia účty
a pohľadávky a starajú sa o zverené byty
v reštituovaných domoch.
Odsunutie ich problému pomohli presa-
diť poslankyne Katarína Tóthová a Ľud-
mila Mušková. Aj na základe rozhovorov
s občanmi, ktorých sa to týka ako nájom-
níkov, a napriek ostrej kritike zo strany
niektorých vlastníkov získali osemnásť-
mesačný odklad. No nie je to principiálne
riešenie.
Vie to poslankyňa Katarína Tóthová aj
Adriana Györkiová z Občianskeho zdru-
ženia Právo Staromešťanov na bývanie.
Obe tiež vedia, že súčasný stav protirečí
ústavným právam jednotlivca - aj vlast-
níka nehnuteľnosti, aj nájomcu. No ústa-
va sa z toho vyvlieka ako ozajstný para-
graf: Odvoláva sa na potrebu vo verej-
nom záujme na základe zákona a za pri-
meranú náhradu obmedziť vlastnícke
práva. Problém je v tom, že štát sa mal
dávno postarať o to, aby dostali primera-
nú náhradu aj nájomcovia, aj reštituenti,
aj vlastníci bytov, ktoré neskôr spadli do
reštitúcií.
Adriana Györkiová aj Kristián Straka,
predseda spomínaného združenia, sa na
základe tohto domnievajú, že reštituenti a
nájomcovia nemôžu stáť proti sebe.
Vlastníkom patrí, čo je ich. Zároveň však
nájomcovia musia byť chránení pred špe-
kulantmi, ktorí sa tu vynorili. Bolo by
napríklad potrebné zastaviť predaj domov
s podielom samosprávy tretím osobám,
zmapovať celý problém, vytvoriť prija-
teľný a účinný legislatívny rámec, verej-
ná správa zároveň musí vytvoriť hmotné
podmienky na uspokojenie ústavných
práv nájomcov.
„Obracajú sa na nás z iných mestských
častí i z iných miest,“ hovorí Kristián Stra-
ka, „a to je dobré, keď pre nič iné, aspoň
pre vytvorenie databázy.“ A odporúča
všetkým záujemcom o problém otvoriť si
webovú www.staromestan-ba.sk (gub)

Na ulici Pri Šajbách čoskoro postavia

rozsiahly polyfunkčný komplex Triangel
RAČA
V bezprostrednej blízkosti areálu
Akadémie Policajného zboru, na ulici
Pri Šajbách, by sa ešte v tomto roku
mala začať výstavba rozsiahleho poly-
funkčného komplexu Triangel.
Názov komplexu je evidentne odvode-
ný od toho, že jeho pôdorys má troj-
uholníkový tvar. Rovinatá, trávnatá plo-
cha, na ktorej má súbor novostavieb
vyrásť, je v súčasnosti nevyužívaná a
prázdna. Polyfunkčný komplex Triangel
je architektonicky riešený ako sústava
štyroch samostatne stojacich objektov
so štyrmi až šiestimi nadzemnými pod-
lažiami a štyroch zvýšených častí s

ôsmimi až deviatimi nadzemnými pod-
lažiami. V komplexe by malo byť vybu-
dovaných 161 bytov rôznych veľkostí
na trvalé obývanie a ďalších 164 bytov
má slúžiť na pohotovostné a prechodné
ubytovanie. 
V parteri sú navrhnuté obchody a gas-
tronomické zariadenia. Pod komplexom
je navrhnutý spoločný jednopodlažný
suterén, ktorý by mal slúžiť ako pod-
zemná parkovacia garáž s 266 parkova-
cími státiami, ďalších 134 parkovacích
státí je navrhnutých na povrchu pri
komplexe, takže celkový počet miest na
parkovanie má byť 400. Dopravné rie-
šenie ráta s vybudovaním dvoch obsluž-

ných komunikácií, ktoré by mali jednak
sprístupňovať štyri povrchové parkovis-
ká a jednak by z nich mali vyúsťovať
vstupy rampami do podzemných parko-
vacích garáží.
Špecifikom sú dva verejné priestory,
námestíčka, ktoré tvoria nástupy do vnú-
torných uličiek - obchodných pasáží.
Ráta sa aj so sadovými úpravami vrátane
výsadby nových stromov, ako aj s vybu-
dovaním detského ihriska a športovísk. 
Výstavba polyfunkčného komplexu
Triangel by sa mala začať ešte v tomto
roku, jej ukončenie sa predpokladá v
roku 2009. (juh)

VIZUALIZÁCIA - Alexy & Alexy

O ústavnosti regulácie nájomného
BRATISLAVA
Národná rada SR v marci schválila
novelu zákona o cenách, ktorou sa regu-
lácia nájomného predlžuje do 31. de-
cembra 2008. Tento návrh sme sa roz-
hodli s poslankyňou Ľudmilou Muško-
vou predložiť na základe stretnutí s
občanmi, ktorí by sa po 1. 7. 2007 dosta-
li do nezávideniahodnej situácie.
Po predložení návrhu sme dostali množ-
stvo podporných ohlasov. Boli však aj sta-
noviská vlastníkov bytových domov, ktorí
náš návrh považovali za protiústavný a
diskriminačný. Podobne ako vlastníci
domov aj nájomníci bytov s regulovaným
nájomným sa cítili byť diskriminovaní. A
oprávnene. Veď ich susedia a známi si
mohli obecné byty odkúpiť za vyhláškovú
cenu, a oni nie. Dokonca mnohí nájomníci
priestranných bytov si ich nemôžu dodnes
vymeniť za menšie, lebo vlastníci domov s
výmenou nesúhlasia.
Nájomníkom asi z 30 domov v bratislav-
skom Starom Meste hrozilo, že prídu o
strechu nad hlavou, pretože v týchto do-
moch sa mesto delí o vlastníctvo s majiteľ-
mi, reštituentmi či firmami, ktoré si uplat-

ňujú predkupné právo na byty a terajším
nájomníkom ponúkajú nedostatočnú, čas-
to až smiešnu finančnú náhradu za byty.
Otázku diskriminácie preto treba vnímať
ako mincu, ktorá má dve strany. V podsta-
te tu ide o konflikt dvoch celospoločen-
ských záujmov, pričom oba majú nárok na
určitý stupeň ochrany. Konštatoval to aj
Ústavný súd SR, keď v náleze zo 4. 4.
2002 uviedol: „Riešenie bytových potrieb
občanov je záujmom súkromným, ale aj
verejným, a v tomto štádiu (prechod na
trhové prostredie) ich bez rizika sociálnych
otrasov nemožno ponechať živelnému
pôsobeniu trhu. Preto musí byť trh s bytmi
aspoň do vybudovania fungujúceho trho-
vého prostredia štátom usmerňovaný.“
Upozorňujem na termín „musí“, ktorý
ústavný súd použil a nie termín „môže“.
Z uvedeného je zrejmé, že názory, podľa
ktorých nález Ústavného súdu SR s regu-
láciou nájomného nesúvisí, sú nepravdivé.
Taktiež nemožno súhlasiť s tým, že súčas-
ná regulácia nájomného je v rozpore s
ústavou, lebo porušuje práva majiteľov
bytov. Takéto konštatovanie môže vyriek-
nuť iba ústavný súd, čo sa nestalo.

Z nálezu ústavného súdu je zrejmé, že
záujmy nájomníkov sú aj verejnými záuj-
mami, t. j. všeobecnými záujmami chráne-
nými zákonmi. Navyše ústava v čl. 20,
ods. 4 dovoľuje obmedzenie vlastníckeho
práva v nevyhnutnej miere a vo verejnom
záujme na základe zákona a za primeranú
náhradu. Regulácia nájomného je teda
obmedzenie vlastníctva, aké ústava pred-
pokladá a pripúšťa. Predložený legislatív-
ny návrh na odklad účinnosti deregulácie
nájomného má teda ústavný základ. 
Diskusia o ústavnosti môže byť v otázke
naplnenia požiadavky „primeranej náhra-
dy“. Problém by však nemal byť ani v tom,
keďže vláda prijala uznesenie, že výnos
ministerstva výstavby a regionálneho roz-
voja o regulácii cien nájmu bytov bude no-
velizovaný tak, aby sa splnila ústavná pod-
mienka primeranej náhrady. Navyše vláda
urobí opatrenia, ktoré podporia trhové pro-
stredie aj s lacnejšími bytmi, aby bolo
možné bez sociálnych otrasov uskutočniť
v stanovenej lehote aj dereguláciu nájom-
ného. Katarína Tóthová (ĽS-HZDS),

podpredsedníčka Ústavnoprávneho
výboru NR SR

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

PRIJMEM
pracovníkov do strážnej služby 

- stráženie budovy ministerstva BA.
Preukaz OS nutný!

Tel.: 0907 981 386
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Brigády už

vyšli z módy,

módna je špina
RUSOVCE
Pre súčasnú Bratislavu je asi tento
stav typický - stále viac zdrojov znečis-
tenia. Od súkromných majiteľov jed-
noizbových bytov či chatiek po
súkromných priemyselníkov.
Narážajú na to aj ľudia, ktorí sa z centra
mesta práve s víziou intimity, dostatku
zelene a prírodného pokoja sťahujú do
nových rodinných domov v okrajových
mestských častiach. S touto predstavou
sa prisťahovala aj rodina Janečkova do
Rusoviec a domáca pani dnes okrem
iného píše: „Za Gaštanovou alejou je
lesík, dokonca označený za štátnu rezer-
váciu, je však tak strašne znečistený
odpadom, že to tam vyzerá ako verejná
skládka...“
Noví obyvatelia tejto mestskej časti sa
pýtajú, na koho by sa mali obrátiť a že
ich rodina, ale aj ďalší susedia by boli
ochotní zúčastniť sa na čistení lesíka. 
Obrátili sme sa v tejto veci na osobu naj-
kompetentnejšiu, rusovského starostu
Dušana Antoša. „Čakáme, kedy nám z
OLO privezú sľúbené kontajnery, s čiste-
ním tej lokality rátame,“ povedal. Vzápä-
tí vyjadril značnú dávku skepsy nad
predstavou, že by občania na čistení obce
brigádovali, hoci to nie je tak dávno, čo
sa v Rusovciach ešte spoločne upratova-
lo vo veľkom. Tie časy sú však vraj už
dávno preč.
Jeho stanovisko podporil aj Vlado
Mokráň z občianskej organizácie Natura
Rusovce: „Ešte pred pár rokmi sme aj
my získali tak dvadsať brigádnikov, čo sa
vystriedali na jednom podujatí v priebe-
hu dňa. Dnes už nechodia ľudia ani po
známosti, ani keď sľúbia.“ 
Obaja vyjadrili prekvapenie nad tým, že v
susednom Čunove sa novej starostke
podarilo zorganizovať veľkú čistiacu bri-
gádu, ale v úspech podobnej akcie v
Rusovciach neveria. V. Mokráň by ešte
uveril, že si ľudia upracú najbližšie okolie
okolo svojich parciel, starosta Antoš zasa
vkladá nádej do nového nariadenia o čis-
tote. Na represie neverí, lebo niet dosť
strážnikov, čo by neporiadnikov prichyti-
li, no nazdáva sa, že dôrazná osveta by
mohla priniesť ovocie. „Robíme všetko,
čo sa dá, no ľudia sú jednoducho nedisci-
plinovaní,“ končí D. Antoš. (gub) 

Výdavky na kvetinovú výzdobu v Starom

Meste sa z roka na rok znižujú, šetrí sa
STARÉ MESTO
V minulých rokoch sa na kvetinovú
výzdobu v Starom Meste vyčleňovali
sumy okolo dvoch miliónov korún.
Vlani staromestská samospráva túto
sumu skresala na 800-tisíc, v tomto
roku je na kvety vyčlenených len 600-
tisíc korún.
Ako nás informovala hovorkyňa staro-
mestského miestneho úradu Alena
Kopřivová, v tomto období sa zo záho-
nov vyberajú trvalky a dvojročné rastliny
(napríklad cibule tulipánov, ktoré na
jeseň záhradníci vrátia späť do zeme, aby
na jar zasa vykvitli) a nahrádzajú ich let-
ničky. „Letničky budú krášliť centrum
mesta zhruba do polovičky októbra,“
povedala nám. 
Ako dodala, v uplynulých dňoch sa  zo
záhonov na Hviezdoslavovom námestí
vybralo okolo 12-tisíc cibúľ tulipánov a
nahrádzajú ich letničkami. Tie budú zdo-
biť aj ďalšie lokality - Medickú a Gras-
salkovichovu záhradu, parčík pri Kýčer-
ského a dunajské nábrežie. „Dovedna je

v Starom Meste aktuálne vysadených
36-tisíc kusov letničiek,“ konštatovala A.
Kopřivová. V Starom Meste sa podľa nej
z letničiek vysádzajú begónie, šalvie a
tagetes, z trvaliek tulipány, vlčie maky,
ruže, tuje a violy.
Zaujímalo nás, prečo sa na nábreží a pred
SND, kde boli vlani vysadené trvalky,
teraz vysadili letničky a či nebola výsad-
ba trvaliek zbytočným vyhadzovaním
peňazí. Ako vysvetlila A. Kopřivová,
vzhľadom na sústavný tlak smerovaný
na znižovanie nákladov sa vlani zmluvný
dodávateľ starajúci sa o záhony, firma
Inexsys, rozhodol pre experiment.
„Na nábreží pri Propeleri vlani vysadil
iba hodnotnejšie trvalky s tým, že ušetrí
na letničkách (nevysadí ich),“ uviedla.
„Experiment však nevyšiel, preto sa
dodávateľ vrátil k jednoročkám. Značná
časť trvaliek sa totiž „premiestnila“ do
cudzích záhrad, alebo zahynula vďaka
nezodpovedným psíčkarom, keď boli
spálené psím močom. Tie, ktoré prežili,
dodávateľ presunul do Medickej záhra-

dy. Tá je v priebehu dňa pod dohľadom
pracovníkov VEPOS. Dá sa teda predpo-
kladať, že ich nik nezdevastuje. Staré
Mesto odmieta názor, že minuloročná
výsadba bola zbytočným vyhadzovaním
peňazí.“
Informáciu, koľko stál staromestskú
samosprávu vlaňajší experiment s výsad-
bou trvaliek, sme napriek opakovaným
žiadostiam z miestneho úradu nezískali.
Údajne by sa kvôli odpovedi na našu
otázku bolo treba „hrabať v archíve“.
O údržbu zelene v správe mestskej časti
Staré Mesto sa stará miestny podnik
verejnoprospešných služieb VEPOS.
Keďže hospodári s verejnými prostried-
kami, neochota „hrabať sa v archíve“ nie
je na mieste. Nielen v zmysle zákona o
slobodnom prístupe k informáciám, ale
aj v zmysle tlačového zákona budeme
žiadať o presné vyčíslenie, koľko stál
staromestskú samosprávu tento nezmy-
selný experiment s výsadbou trvaliek na
verejných priestranstvách  v centre hlav-
ného mesta. (juh)

Po nezmyselnom experimente s výsadbou trvaliek tento rok na nábreží opäť kvitnú letničky. FOTO - Oto Limpus

Kontajnery

budú v ďalších 

lokalitách
STARÉ MESTO
Obyvateľom Starého Mesta, ktorým
sa nedostala možnosť použiť veľkoka-
pacitné kontajnery pri upratovaní v
apríli, staromestská samospráva za-
bezpečila ďalší odvoz odpadu.
Okrem ôsmich kontajnerov pre obecné
základné a materské školy, pristaví OLO
bezplatne sedem ďalších nádob na uli-
ciach Tolstého, Palackého, Radvanskej,
Záhoráckej, Beblavého, Vysokej a Na
Slavíne. Kontajnery pristavia v piatok
25. mája a odvezú v pondelok 28. mája.
Odpad uložený mimo kontajnerov OLO
neodvezie, preto samospráva žiada oby-
vateľov o udržiavanie poriadku v okolí
kontajnerov. (brn)
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STARÉ MESTO
NA MEDENEJ ULICI 27-ročný Albín
L. z okresu Dunajská Streda pod hrozbou
použitia zbrane žiadal peniaze od 59-roč-
ného muža. Krátko na to ho zadržali poli-
cajti. K zraneniu  neprišlo a nebola spôso-
bená žiadna škoda. Vyšetrovateľ obvinil
Albína L. zo zločinu lúpeže a umiestnil ho
v cele s návrhom na vzatie do väzby.
Hrozí mu trest odňatia slobody od troch
do osem rokov.
NA FERIENČÍKOVEJ ULICI došlo k
lúpežnému prepadnutiu. Neznámy mas-
kovaný páchateľ obral o takmer 225-tisíc
korún tri spoločnosti.  Pod hrozbou použi-
tia zbrane prinútil zamestnancov, aby mu
peniaze vydali. Dve uzamknuté poklad-
ničky a peňaženku s tržbou si odniesol vo
vaku a odišiel na neznáme miesto smerom
do centra mesta. Zamestnanci zranenia
neutrpeli. Po páchateľovi polícia pátra.
NA MOSTOVEJ ULICI policajti kon-
trolovali 37-ročného Kamila z Prešova.
Policajti zistili, že Okresný súd v Bratisla-
ve III na neho vydal príkaz na zatknutie
pre majetkovú trestnú činnosť, pretože sa
vyhýba nástupu do výkonu trestu. Prešov-
čan skončil v policajnej cele.

RUŽINOV
NA ASTRONOMICKEJ ULICI na
zástavke električiek neznámy páchateľ
lúpežne prepadol mladého Bratislavčana.
Páchateľ mladíkovi prikázal, aby mu dal
všetko, čo má vo vreckách. Keď mladík
na jeho výzvu nereagoval, lupič ho fyzic-
ky napadol a ukradol mu mobil v hodnote
asi 8000 korún. Vyšetrovateľ prípad vyše-
truje ako trestný čin lúpeže. Po páchateľo-
vi polícia pátra.
NA AUTOBUSOVEJ STANICI
MLYNSKÉ NIVY 17-ročný mladík z
Bratislavy ukradol inému mužovi cigarety
a ešte ho aj zbil. Okradnutý muž, našťas-
tie, zranenia neutrpel. Polícia mladého
útočníka zadržala a vyšetrovateľ ho obvi-
nil z krádeže. Za trestný čin krádeže hrozí
najmenej dvojročné väzenie, u mladi-
stvých sa sadzba znižuje na polovicu. 

PETRŽALKA
NA HAANOVEJ ULICI policajná
hliadka preverovala oznámenie, že tu
malo dôjsť k výbuchu. Policajti zistili, že
na mieste bývalého detského ihriska je
poškodených niekoľko betónových rúr.
Čo bolo príčinou výbuchu, polícia vyše-
truje.  Vo veci bolo začaté trestné stíhanie
pre trestný čin poškodzovania cudzej veci.
Pri výbuchu nebol nikto zranený. Škoda
zatiaľ vyčíslená nebola.

NOVÉ MESTO
NA PLUHOVEJ ULICI neznámy
páchateľ podpálil nákladné auto značky
Iveco. Páchateľ, po ktorom polícia pátra,
zrejme polial vozidlo neznámou tekutinou
a následne zapálil. Požiar uhasili privolaní
hasiči. Vznikla pri ňom škoda vo výške
asi 1,6 milióna korún. Polícia prípad vyše-
truje ako trestný čin poškodzovania
cudzej veci. (ver)

Rivalita

predmestských

kolónií
V tejto východnej časti Bratislavy bolo nie-
koľko robotníckych kolónií a tiež úradníc-
kych štvrtí. Okrem kolónie Hubertových
domov bola podobná Klingerova kolónia.
Mala síce trochu odlišné riešenie zástavby ako
Hubertove domy, ale boli tu tiež bloky domov s
niekoľkými poschodiami, ktoré tvorili uzavretý
celok s dvormi. Je samozrejmé, že mládež bola
hrdá na svoju kolóniu. Vznikla určitá sociálna
väzba medzi deťmi a mládežou v každej koló-
nii, napriek tomu, že sa aj v každej kolónii
vytvorili súperiace skupinky. Všetci boli však
zajedno, ak išlo o „nepriateľa“ zvonka. Stačila
často malá iskra, aby vznikol požiar.
Jedného slnečného odpoludnia došlo k takému-
to stretnutiu. Chlapci z „Klingerky“ išli zo školy
pešo okolo „Huberthausu“, kde postávali
domáci mládenci. Začali na seba pokrikovať,
až vznikla naháňačka, kde „klingeráci“ aj niečo
utŕžili. Tí si to nenechali pre seba a doma zver-
bovali posilu, aby si mohli s „huberťákmi“
vyrovnať účty.
Asi 10-15 „Klingerákov“ sa zadrapilo do 3-4
„Huberťákov“ postávajúcich na ulici. Tí však v
momente vyhlásili poplach, a tak sa k žiakom a
študentom pripojili aj starší učni. Nastal neľú-
tostný boj. Päste, palice, neskôr hrudy zo zora-
ného poľa a nakoniec aj skaly, ktoré sa tam
našli. „huberťáci“ poznajúc terén, tlačili „klin-
gerákov“ k plotu, až ich vytlačili na lúku mimo
svojho areálu. Potom sa boj obmedzil iba na
slovné súboje a hádzanie hrúd, driev a skál cez
plot. Tak sa stalo, že Franci, jeden z našich, bol
tesne pri plote, za ktorým stál jeden z protivní-
kov. Ten videl cez drevený plot, že tam niekto
stojí, tak prehodil skalu tak, že nešťastne trafil
Franciho do hlavy. Franci padol zaliaty krvou.
Na veľký krik sa boj skončil a „klingeráci“ ušli.
Zhŕkli sme sa okolo raneného a podopierajúc
sme ho rýchlo dopravili domov.
Franciho rodičia bývali v Hubertových domoch
v prostrednom dome, kde na prízemí boli vcho-
dy do troch bytov a schody do bytu na poscho-
dí, kde bývali Schreiberovci, ktorí mali obchod
s miešaným tovarom. Predstavovali spolu s
Adorianovcami, majiteľmi  krčmy, miestnu ho-
noráciu. Prišli sme tam s veľkým hurhajom, celí
vzrušení nad nehodou a záplavou krvi, pretože
rana na hlave silno krváca.
V susedstve Franciho rodičov však bývala
robustná suseda, ktorá na náš krik vyšla s
nemluvňaťom v rukách. Vynadala nám, že jej
budíme dieťa. My sme boli tak silne vzrušení,
že sme sa ani potom neutíšili. Druhý raz už
vybehla sama bez dieťaťa. Keďže znovu neus-
pela a my sme sa neutíšili, vybrala svoje mohut-
né ňadro a oboma rukami ho stisla. Ostriekala
nás spŕška materského mlieka. Zostali sme
úplne zmrazení a vo väčšom šoku než chudák
Franci. S ešte väčším krikom sme sa dali cel-
kom vykoľajení na útek. Milan Ružička

(Pokračovanie nabudúce.)

Zo zábavného podniku je dnes telocvičňa
Prvá ulica, ktorá odbočuje z Hlbokej
napravo a je paralelná s dnešnou
Pražskou (pôvodne Lamačskou),
nesie od roku 1926 názov Sokolská
ulica. Ulica, na ktorej stálo vtedy iba
pár domov, dostala meno podľa budo-
vy telovýchovnej jednoty Sokol, ktorá
sa tam v 20. rokoch usídlila.
Činnosť telovýchovnej jednoty Sokol
bola po prvej svetovej vojne úzko spätá
s príchodom novej skupiny obyvateľov
mesta, ktorí sa sem prisťahovali z Čiech.
Pri ich aklimatizácii v novom prostredí
predtým maďarsky a nemecky hovoria-
ceho mesta im pomáhala najmä činnosť
v spolkoch, kde sa cítili medzi svojimi
omnoho lepšie než v styku s pôvodným
obyvateľstvom. Sokol bol už vtedy zná-
mou českou telovýchovnou organizá-
ciou s vynikajúcou tradíciou.
Na ploche bývalých vinohradov pod
Kalváriou nad vinárskym podnikom
Chateau Palugyay začali prvé stavby
vznikať v poslednom desaťročí pred
rokom 1900. Okrem niekoľkých prepy-
chových rodinných víl v romantickom
slohu, vodoliečebného sanatória Dr.
Schlesingera a sirotinca „Márie Ochra-
na“ tam vznikol aj zábavný podnik,
ktorý založil Eduard Dubszky. Ten dal
tesne nad miestom, kde o pár rokov

vznikol sirotinec (terajšia základná
škola), postaviť sústavu pavilónov, ktoré
obsahovali vínne pivnice, reštauráciu,
tanečnú sálu. Situácia v prudkom svahu
dávala možnosť vybudovania viacerých
slnečných terás a romantického drevené-
ho altánku. Komplex bol riešený vo
vtedy módnom zmiešanom slohu, ktorý
používal prvky prevzaté z renesančnej aj
z barokovej architektúry.
Po Eduardovi Dubszkom prevzala jeho
podnik „Etablissement Dubszky“ pivo-
varnícka spoločnosť. Vtedy ešte výhľad
z terás ponad budovy Hlavnej stanice
na východ a na mesto smerom na juho-
východ nebol rušený nijakými vysoký-
mi stromami ani budovami. Podľa sku-
točne prvotriedneho výhľadu dostal
podnik pred rokom 1905 meno „Eta-
blissement Bellevue“. Podnik bol
veľmi obľúbeným výletným miestom
tunajších mešťanov, v prepychovej
tanečnej sále sa konali plesy, majálesy,
svadobné zábavy.
Prvá svetová vojna priniesla schudobne-
nie obyvateľstva, zábavný podnik sa
topil v dlhoch. Katastrofu dokončil
požiar, ktorý zničil väčšinu drevených

konštrukcií komplexu. Po požiari ruinu
získal Sokol a rekonštruovali ju podľa
projektu architekta Josefa Nowotného. Z
tanečnej sály sa stala telocvičňa, salóni-
ky prispôsobili potrebám spolkovej čin-
nosti, reštaurácia ďalej fungovala s čes-
kou kuchyňou.
Neoslohové ozdoby fasád sa stratili až
na postavičku Erota, ktorý má dnes už
len jednu ruku. Nová dekorácia budovy
nadviazala na českú architektúru dvad-
siatych rokov. Na fasáde sa objavil aj
symbol telocvičnej organizácie, typický
sokol s rozpätými krídlami, a to hneď v
troch exemplároch, na „oporných pilie-
roch“ telocvične. V Bratislave žije ešte
pár pamätníkov, ktorí tam zažili zábavu,
ples či majáles pred druhou svetovou
vojnou. Telovýchovná jednota Sokol
Vinohrady stále využíva objekt v súlade
s pôvodným zámerom.
Dnes už vyše storočný, ale pomerne
zanedbaný objekt je príkladom úspešnej
adaptácie staršej stavby pre potreby
telocvičnej organizácie v prvom de-
saťročí Československej republiky. Nie
je síce zapísaný do zoznamu pamiatok,
ale bol by vhodným objektom do zozna-
mu pamätihodností mesta Bratislavy. 

Štefan Holčík
FOTO - Oto Limpus

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.

Akcie firmy MOTOR PARTNER pokračujú!

*Pri kúpe cez OTP Leasing. 

Citroën C4 Líder
už od 425.000 Sk*

Za nový Citroën zaplatíte stále neuveriteľne málo:
Citroën C1 už od 203.000 Sk*
Citroën Xsara Picasso Líder už od 490.000 Sk*
Citroën C4 Picasso už od 563.900 Sk*
Citroën Grand C4 Picasso už od 594.900 Sk*
Citroën Berlingo už od 410.120 Sk*

Citroën C3 Líder
už od 290.000 Sk*

BRIGÁDNICI
Potrebujete brigádnikov na manuálnu

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

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

Ochotne vás vybavíme aj
v Rači na Gelnickej 2 (1500 - 1800)

v Novej tržnici na Trnavskom mýte
(1. posch. 1100 - 1700)
Tel.: 0903 766 734



FLORBAL
Zaplnená športová hala na Jégého ulici
bola svedkom historického okamihu.
Florbalisti Dragons Ružinov získali
svoj prvý majstrovský titul v Carat
extralige.
„Bolo to niečo perfektné,“ spomína tréner
Marián Granec a dodáva: „Oslavovalo sa
už na palubovke. Otvorilo sa niekoľko
fliaš šampanského, zašli sme na diskotéku,
ale je pravdou, že najväčšie oslavy nás ešte
len čakajú. Cez víkend ideme do Ivanky a
za obeť padne aj jedno prasiatko.“
Finálovú dvojicu zaobstarali dva brati-
slavské kolektívy, z ktorých boli úspešnej-
ší práve Dragons. Vyhrali už prvý duel na
palubovke Hurikánu (5:2) a po domácom
víťazstve 3:1 sa tešili z prvenstva. „Prvý
rok sa hrala liga novým systémom, takže
to bolo aj pre mňa ako trénera niečo
nové,“ pokračuje Marián Granec „dovte-
dy to bolo každý s každým a víťaz vzišiel
z dlhodobej súťaže, teraz sme sa museli
prispôsobiť novému systému. Je to však
určite zaujímavé pre diváka, zaplnené
haly v záverečných stretnutiach to len
potvrdzujú.“ Florbal je hra blízka hokeju a
podľa toho vyzerá aj zloženie nového
majstrovského družstva. „Máme v ňom
hokejistov aj hokejbalistov, dohromady
asi 30 hráčov. Dopĺňalo sa však aj chlap-
cami z béčka, ktoré hralo druhú ligu. Jedna
päťka tak mala striedavý štart. Najstarším
hráčom bol majiteľ klubu a jeho zaklada-
teľ Daniel Granec, ten má 45 rokov, naj-
mladší sú chlapci, čo majú osemnásť. Prie-
mer tímu je však mladý, okolo 21 rokov, a

všetko sú to naši odchovanci,“ prízvukuje
tréner Marián Granec. Po oslavách titulu
majú jeho zverenci krátke voľno, ale vzá-
pätí ich čaká horúce leto. „Už v júni bude-
me znovu trénovať, pretože sa chystáme
na dôležité podujatia. Najskôr to bude Slo-
van Open, kde sa predstavia veľmi ťažkí
súperi z Česka, zo Švédska, z Fínska, zo
Slovinska, z Maďarska, či z Poľska, a kde
by sme už chceli aj niečo získať. Potom
bude nasledovať Czech Open a začiatkom
septembra predkolo Európskeho pohára
majstrov. Dragons sa predstavia v pred-

kvalifikácii hrajúcej v Ríme, odkiaľ postú-
pi víťaz medzi európsku elitu,“ vraví
Marián Granec.
Dragons Bratislava však nie sú len chlap-
ci. Dobre si vedú aj dievčatá. „Trošku nás
mrzelo, že nás nemohli prísť povzbudiť aj
v play-off. V tom istom termíne však hrali
na majstrovstvách sveta v Dánsku a tak
na tribúnach chýbali. V lige si však vied-
li takisto dobre, premožiteľky našli až vo
finále, kde prehrali so Sereďou,“ dokončil
výpočet úspechov Dragons v minulej
sezóne Marián Granec. (mm)

FUTBAL
Šok! Slovíčko, ktoré asi najlepšie vysti-
huje pocity hŕstky petržalských fanúši-
kov cestujúcich na jarný šláger Corgoň
ligy Žilina - Artmedia (6:1). Necelá des-
iatka priaznivcov tímu spoza Starého
mosta nakoniec nevydržala na svojich
miestach ani do konca zápasu. Po pia-
tom góle domácich sa zdvihla a opusti-
la štadión, čím sa vyhla šiestemu gólu v
Kamenárovej sieti a pocitu úplnej bez-
radnosti...
Nedávny účastník prestížnej Ligy maj-
strov bol pod Dubňom tri štvrtiny zápasu
len do počtu. Diváci sa v pohode zabáva-
li na tom, ako sa domáci pohrávajú s
neškodným súperom a keby Žilinčania už
do prestávky lepšie využívali svoje šance,
po 45 minútach mohlo byť pokojne aj
6:0!
Vývoj duelu na chvíľku zdramatizoval
gól na 3:1, no záverečná smršť Slovinca
Vršiča dokonale zosmiešnila zverencov
Štefana Horného. Ten odchádzal z kabí-

ny so zvesenou hlavou. „Vedeli sme, že
sa musíme pripraviť najmä na štandard-
ky, no potom príde zápas a my inkasuje-
me práve z týchto herných situácií,“ krú-
til hlavou nespokojný kormidelník
Artmedie a dodal: „Žilina má svoju silu a
kvalitu, som rád, že k dobrej úrovni zápa-
su sme určitým dielom prispeli aj my.
Výkony niektorých hráčov ma však skla-
mali.“ Rozladenie nad výsledkom sa
dalo vidieť aj z tváre Mariána Čišovské-
ho, ktorý nedávno obliekal práve dres Ži-
liny. „Hrali sme zle, nepristupovali sme k
súperovi a Žilina to dokonale využila.
Mali sme veľké medzery medzi jednotli-
vými formáciami, čo vyhovovali rý-
chlym domácim hráčom.“ Posledné štyri
kolá budú pre Artmediu už iba pokusom
napraviť si pošramotenú povesť. Šancu
na to mala už v utorňajšom zápase proti
Košiciam, čaká sa, ako Petržalčania
zabojujú v sobotňajšom derby proti Slo-
vanu...
Práve belasí nevyužili posledný víkend

na to, aby sa pevnejšie usadili na tretej
priečke. V súboji s Košicami získali len
bod a diváci sa márne dohadovali, či
dva body stratili domáci alebo východ-
niari. „Podľa mňa je to spravodlivý vý-
sledok. Šance mal súper, mali sme ich aj
my, ale keďže ani jedno mužstvo nema-
lo strelca, skončilo sa to spravodlivo.
Zverencom nemám veľmi čo vyčítať,
snažili sa, ale súper hral pozorne.“
Odlišný názor mal košický kormidelník
Ján Kozák: „Boli sme lepší a prišli sme
o dva body...“
V prelínačke bojujúcej o záchranu sa
Inter čiastočne revanšoval za domácu
prehru so Šaľou a v Trenčíne získal aspoň
bod. Diváci však nevideli žiadny veľký
futbal, takže najpríjemnejším osviežením
pre divákov bol dážď, ktorý sa spustil
počas zápasu. „Priemerné stretnutie, kto-
rého úroveň bola lepšia v prvom polča-
se,“ priznal tréner Interu Ladislav Jurke-
mik. Pár stoviek divákov však opúšťalo
štadión so zúfalým pocitom... (mm)
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Florbalisti Dragonsu sa tešia z prvého

titulu, za obeť mu padne prasiatko

Artmedia dostala výprask, po ktorom

môže pokojne zabudnúť na zisk titulu

AC Miláno

ide znovu

hľadať talenty
FUTBAL
Samuel Šefčík, Marek Keveš, Adam
Krčik. Traja slovenskí futbalisti, ktorí
mali vlani na jeseň možnosť zatréno-
vať si na slávnom milánskom štadióne
Giuseppe Meazzu v štvrti San Siro. Že
vám tie mená nič nehovoria? Je to
možné. Ide totiž o troch víťazov brati-
slavského „Milan Junior Camp“, tré-
ningového tábora pre mladých futba-
listov.
„Akcia bude v 46 krajinách na piatich
kontinentoch. Pred rokom to bolo 202
campov za účasti 10-tisíc mladých talen-
tov, z toho 350 Slovákov,“ prezradil pred
druhým ročníkom David Corti, bývalý
hráč AC Milána.
Už vlani sa osvedčila spolupráca talian-
skeho veľkoklubu s bratislavským Inte-
rom, a tak nič nebráni tomu, aby sa aj
tento rok zišli na Pasienkoch talenty z
celého Slovenska. Tábor sa bude konať
9.-13. júla a na rozdiel od 1. ročníka, pred
druhým prejavili záujem o účasť aj rodi-
čia detí z Česka či z Rakúska. „Už ohlasy
na premiéru boli pozitívnejšie, než som
očakával. Bral som to aj ako ocenenie
Interu a verím, že tento ročník bude ešte
vydarenejší,“ tvrdil prezident žlto-čier-
nych Milan Lônčík.
Do campu sa môžu prostredníctvom svo-
jich rodičov prihlásiť chlapci a dievčatá
od 6 do 16 rokov, nerobí sa rozdiel medzi
registrovanými a neregistrovanými,
samotný výber závisí od rýchlosti poda-
nia prihlášok. Účastnícky poplatok je
7500 Sk a jeho súčasťou sú okrem zabez-
pečených tréningov aj desiaty, obedy a
olovranty. Príprava je od 9. do 16. hodiny
a vyučujúci budú z radov skúsených
milánskych trénerov. Deti si rozdelia do
viacerých skupín podľa veku a samotní
zverenci sa môžu tešiť na dva dresy AC
Milána, ruksak a po absolvovaní trénin-
gov aj na vysvedčenie...
Najlepší mladí futbalisti dostanú špeciál-
ny darček. Aj v tomto roku ich pozvú na
štadión Giuseppe Meazzu, kde si budú
môcť zatrénovať s talentmi rosso-neri a
zahrajú si s vrstovníkmi z ďalších cam-
pov. Záujemcovia o toto netradičné podu-
jatie si môžu nájsť podrobnosti na adrese
www.world-camp.com/sedi/bratislava,
alebo priamo na telefónnom čísle
0902/420 820. Kto teda má záujem, aby
si jeho ratolesť vyskúšala, čo je to tréning
pod talianskym vedením, nech sa rýchlo
hlási. (mm)

Interisti

nestačia

na Košičanov
BASKETBAL
Veľkú smolu majú basketbalisti Inte-
ru. Po dlhom čase sa hrá v Bratislave
finále ligovej súťaže, no práve v čase
ich domáceho duelu, celkove druhého,
sa hral na šampionáte dôležitý zápas
hokejových MS Slovensko - Švédsko. 
Namiesto plných Pasienok tak prišli do
haly iba najvernejší a aj tí nakoniec vide-
li celkove druhú prehru. A keďže interis-
tom sa nedarilo ani v treťom stretnutí v
Košiciach (prehrali 80:82) je takmer isté,
že ich tohtoročná púť za titulom sa zrejme
skončí neúspechom. Košičania totiž vied-
li pred štvrtým duelom (hral sa v stredu
znovu v Bratislave) 3:0 a od celkového
prvenstva ich delilo jedné víťazstvo.
„Všetky tri predchádzajúce zápasy boli
vyrovnané a vo všetkých rozhodovalo
šťastie,“ priznal interistický asistent Oto
Matický po treťom dueli. (mm)

Tenisti s Kóreou

hrajú v NTC
TENIS
Chvalabohu, tenisti sa nezbláznili.
Teda, aspoň zatiaľ! Barážové stretnu-
tie o účasť vo svetovej skupine Davi-
sovho pohára proti Kórejskej republi-
ke sa predsa len bude hrať v bratislav-
skom Národnom tenisovom centre. 
V súvislostí so septembrovým stretnutím
sa nahlas hovorilo o Košiciach, kde sa
mala na tenis prestavať Steel Aréna. Proti
však hovoril fakt, že tenisti si za drahé
milióny postavili vlastný špeciálny stá-
nok a teraz, keď má plniť svoj účel, tak
zrazu hľadali iné priestory...
Na prvý pohľad sa síce zdá, že tenisti si v
poslednej chvíli uvedomili, kde je ich
domov, opak však naznačuje oficiálne
zdôvodnenie slovenských tenisových
funkcionárov, ktoré uvádza, že ak by sa v
tom čase nehral v Košiciach hokej, sťaho-
vanie by sa uskutočnilo! (mm)

Slov-matic

zahral drámu
FUTSAL
Neuveriteľnú zápletku predviedli fut-
salisti Slov-maticu a Dubnice v úvod-
nom zápase finálovej série JOMA
Extraligy. 
V hale Mladosť sa rozhodovalo až v záve-
re, keď v normálnom hracom čase sa duel
skončil 5:5 a víťaza určilo až predĺženie.
Zaslúžil sa oň kapitán Mikita, ktorý v 46.
minúte presnou strelou strhol víťazstvo na
stranu Bratislavčanov a pred druhým
stretnutím (25. mája v Dubnici - po repre-
zentačnej prestávke) poslal obhajcu trofe-
je do vedenia 1:0 na zápasy. (mm)

Organizujete v meste
športové podujatie?
Dajte o ňom vedieť

všetkým Bratislavčanom
kam@banoviny.sk

Ružinovskí Draci (v žltom) zdolali Hurikáncov na súperovej aj domácej palubovke
a stali sa tak zaslúžene novými majstrami Slovenska. FOTO - FCB Dragons

MedianHouse
Polyfunkčný dom
Geologická ulica, Bratislava
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Uletené sny agenta Rogera Krowiaka 
DIVADLO
Ak neholdujete recesistickým úletom či
paródiám, zabudnite. Ak však patríte k
fanúšikom príbehov agenta Rogera
Krowiaka, hrdinu niekdajšieho kolek-
tívneho novinového seriálu a neskôr
knihy, tešte sa. Nová scéna uvádza
divadelnú hru so spevmi Agent Kro-
wiak zasahuje od Viliama Klimáčka v
réžii Karola Vosátku.
„Hra je úprimne a úmyselne napísaná ako
béčkový triler a je poctou komiksu a všet-
kým tzv. poklesnutým žánrom, rozpráv-
kam pre dospelých, ktoré ešte občas číta-
jú tí, čo sa nehanbia na verejnosti snívať,“
vyznáva sa autor Viliam Klimáček. 
Nuž, sú to dosť uletené sny. Kulisy Jozefa
Danglára a scénografa Petra Janku pred-

stavujú veľkomestskú Bratislavu na mor-
skom pobreží, ópiové plantáže na Záhorí,
džungľu okolo sopky Sitno a minaret pri
dreveniciach v Čičmanoch. Na takto bal-
kánsko-karibsky poňatom Slovensku pát-
ra agent Krowiak (Marek Majský), ale i
jeho konkurencia (agenti Minsky v poda-
ní Mariána Grexu a Romana Fédera a
Viola v podaní Zuzany Šebovej a Andrey
Karnasovej), po ukradnutom starom arab-
skom rukopise - návode, ako vyrobiť tu-
nel časom. Chce sa ho totiž zmocniť maji-
teľ cestovnej kancelárie Hadžibej (Štefan
Kožka) s partnerkou Barbarou (Lucia
Vrablicová a Barbara Mišíková) zmeniť
minulosť, a tak ovládnuť a zničiť svet.
Zachraňovať ľudstvo pred záhubou po-
máha Krowiakovi slovenská polícia,

reprezentovaná majorom Huňadim (Karol
Čálik) a jeho sexi spolupracovníčkou San-
drou (Gabika Škrabáková a Slávka Heri-
banová-Halčáková), bača Matúš (Majo
Labuda), aj sitnianski rytieri. A do toho
vyspevujú a krepčia zberači ópia, dedin-
čania, zväzáci... 
Dosť som sa tohto gulášu obávala.
Nepozdávali sa mi niektoré gagy v ero-
tických scénach a občas som si mysle-
la, že je tých odkazov na všetko možné
až priveľa. No nakoniec som sa bavila
ako všetci diváci. I keď najviac ma
zaujala hudba a invencia Michala Kaš-
čáka. To množstvo nápadov, motívov a
variácií, hudobných vtipov. Až je člove-
ku ľúto, že nejestvuje napríklad ako
videoklip. Elena Ťapajová

Penzista Jozef Prášil a jeho bábkové sny 
DIVADLO
Skúste malému dieťaťu predostrieť
víziu jeho života v dôchodcovskom
veku. Asi vás nebude veľmi počúvať.
Pozorne a rado si však pozrie predsta-
venie Bratislavského bábkového di-
vadla, v ktorom dôchodca Jozef Prášil
v konflikte so zvedavou a klebetnou
susedou Novákovou prežíva dobro-
družstvá Baróna Prášila.
Na námet Jozefa Mokoša a v réžii Juraja
Adamíka uviedlo Bábkové divadlo pre-
miéru predstavenia Barón Prášil alebo
farebný širokouhlý sen penzistu Jozefa
Prášila. Ak nič iné, tak predstavenie po-
núkne vašim deťom skvelú víziu dôchod-
covského veku, ktorý môže byť aj v malej
garsónke s otravnou susedou veľmi zaují-
mavý. Tancujúci a spievajúci dôchodca

prejde vo svojom farebnom, širokouhlom
sne celý svet. Prežije v krutej ruskej zime
súboj s obrovským medveďom, plaví sa
po mori v bruchu ozrutnej veľryby, letí na
delovej guli a sám hrdinsky bojuje s
tureckým vojskom. Čo na tom, že mu pri
týchto hrdinských činov asistuje len suse-
da vo vyšmatľaných papučiach? 
Vek seniorov okrem pokojného ničnero-
benia a slobodného fantazírovania priná-
ša aj daň v podobe zvýšených účtov za
plyn, vodu, elektrinu a nezmieriteľných
susedov. Aj s takouto realitou sú deti
konfrontované. A aby ten konflikt so sku-
točnosťou nebol príliš tvrdý, ozvláštňuje
predstavenie hudba Petra Vaňoučeka na
texty piesní Jozefa Mokoša. Na scéne
Vladimíra Sadílka a v kostýmoch Lenky
Kadlečíkovej sa predstavia herci Marta

Sádecká, Vladimír Sadílek, Lucia Buta-
šová a Juraj Adamík. Širokouhlý sen pen-
zistu Jozefa Prášila snívajú miestami s
nostalgiou, ktorá spomaľuje dej, keď sa
však v očiach dôchodcu blysne nádej na
lepšie časy a preplatky za plyn, predsta-
venie získa na dynamike takej potrebnej
na uchovanie pozornosti detského diváka.
Aj keď by sa mohlo zdať, že starecké sny
a problémy deti nezaujímajú, v bábko-
vom divadle sa diváci od šiestich rokov
dozvedia nepochybne minimálne jednu
pozitívnu vec do života: nikdy neprestaň-
te snívať. Práve táto schopnosť vás bude
celý život odlišovať od otravných suse-
dov, ktorí nemajú na práci iné len čítať
vašu poštu. Na ceste snami vám bude
galantnú a dobrodružnú spoločnosť robiť
práve Barón Prášil. Dáša Šebanová

Výšivky Otílie

Kopeckej 

v Galérii ÚĽUV
VÝSTAVA
Nekomerčným príspevkom Galérie
ÚĽUV do kultúrnej ponuky hlavného
mesta v čase turistickej sezóny je výsta-
va tradičných a  moderných výšiviek v
galérii na Obchodnej ulici 64.
Výstava je samostatnou prehliadkou
mnohopočetných návrhov Otílie Kopec-
kej - profesionálnej výtvarníčky, ktorá
pracovala v Ústredí ľudovej umeleckej
výroby v Bratislave viac ako tridsať
rokov. Jej odborný záujem sa  dlhodobo
zameriaval na experimenty s motívmi
ľudovej výšivky. Bolo aj jej zásluhou, že
od 60. rokov 20. storočia sa zaujímavé
motívy výšiviek zo slovenských ľudo-
vých odevov (z čepcov, záster a pod.) za-
čali používať v novom funkčnom uplat-
není ako výšivky na bytových textíliách
pre súčasné bývanie.
Farebná striedmosť, variácie bielych a
svetlých tónov - to sú charakteristické črty
textilného dizajnu Otílie Kopeckej, ktorý-
mi sa dodnes dokáže prihovoriť vníma-
vým záujemcom všetkých generácií. Mô-
žete ich obdivovať do 8. septembra. (dš)

Dotyky severu 

v Ružinove
VÝSTAVA, FILM, HUDBA
Medzinárodné podujatie Nordfest, kto-
ré sa uskutoční od 18. do 20. mája v DK
Ružinov, netradičnou formou priblíži
kultúru, históriu, súčasnosť a jedineč-
nú atmosféru severskej časti sveta.
Základné programové sekcie tvoria pre-
zentácie severských krajín zástupcami
veľvyslanectiev, rozsiahla prehliadka
severského filmu, šesť živých koncertov,
súťažná výstava fotografií a cestovateľské
besedy. V samostatných výstavách sa
budú prezentovať aj Alan Hyža, Michael
Stanovský (ČR), ale aj začínajúci fotograf
Filip Gelačik. Jedinečná je aj slovenská
premiéra úspešnej fotografickej výstavy
Dotyky severu Petry Doležalovej (ČR).
Raritou festivalu je čajovňa Dotyky seve-
ru - fotografická výstava spojená s čajo-
vým posedením na vankúšoch a pri stolí-
koch, doplnená premietaním multimediál-
neho pásma Obrazy v hudbe na veľkom
LCD televízore.
Program festivalu dopĺňa MiniGrafitti-
Jam, súťažná výstava detských kresieb a
detské tvorivé dielne. (dš)

Nedvědovci

vystúpia spolu 

na Pasienkoch
HUDBA
Prešlo desať rokov od chvíle, keď sláv-
na dvojica bratov Nedvědovcov vypre-
dala pražský štadión Strahov. Vtedy si
ich koncert prišlo pozrieť sedemde-
siattisíc ľudí. Na turné po Slovensku
Honza a František Nedvěd oslávia
svoju šesťdesiatku. V Bratislave vystú-
pia 28. mája o 19.00 h v Športovej hale
Pasienky.
Po koncerte na Strahove sa cesty bratov
Nedvědovcov rozišli a obaja vydávali iba
sólové albumy. Pri príležitosti oslavy
narodenín sa spoločne vracajú na jedno
pódium, kde vystúpia so svojimi kapela-
mi. Chýbať by pritom nemali ani pesnič-
ky ako Stánky, Podvod, Kohout, Růže z
papíru či Valčíček. (dš)

Marie Rottrová

sa predstaví

v Istropolise
HUDBA
Noblesná česká speváčka Marie Rot-
trová zavíta na Slovensko a na jedi-
nom exkluzívnom koncerte v brati-
slavskom Istropolise na Trnavskom
mýte 1 odznejú všetky podstatné pies-
ne jej bohatého repertoáru. 
Diváci si budú môcť naživo vypočuť
Lásko voníš deštěm, Zřejmě letos nikde
nejsou kytky, Ten vůz už jel, Skořápky
ořechu alebo Večerem zhýčkaná. 
Koncert bude 29. mája o 19.30 v Istropo-
lise. Keďže pre „lady soul“, už kariéra
nie je prvoradá, jej koncerty sú pre kaž-
dého poslucháča veľkým sviatkom. (dš)

Maja Dusíková 

v Galérii 

Michalský dvor
VÝSTAVA
Galéria Michalský dvor na Michalskej
3 privíta do konca júna dvoch umel-
cov, ktorí jej priestory obohatia zaují-
mavými a hodnotnými dielami.
Maja Dusíková, maliarka žijúca vo Flo-
rencii, vystavuje do 27. mája knižné ilu-
strácie pod rozprávkovým názvom Kde
bolo, tam bolo... Výstava pôvabných kre-
sieb zavedie návštevníkov do sveta fantá-
zie a priblíži im rozprávky, ktoré poznajú
nielen deti.
Koncom mája otvoria v Galérii Michal-
ský dvor výstavu výtvarníka Marka
Vrzgulu, ktorá pod názvom Krajina
radosti potrvá až do 24. júna. V galérii
majú otvorené od utorka do nedele v čase
od 13.00 do 18.00 h. (dš)

Penzista Prášil si všetky príbehy vymyslel, aby pobavil seba, ale predovšetkým divákov... FOTO - Dubravay

Organizujete v meste
kultúrne podujatie?
Dajte o ňom vedieť

všetkým Bratislavčanom
kam@banoviny.sk

Kam v Bratislave
www.BratislavskeNoviny.sk

.sk
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PIATOK 18. mája
� 18.00 - Guitarfest: Andrej Hruška (SK),
Juraj Burian (SK), Pavel Jakub Ryba & Mind
The Step(CZ) Wojtek Pilichowski (PL), Fero
Griglák & Fermata (SK), PKO
�19.00 - Traja mušketieri, muzikál, divad-
lo Nová scéna, Živnostenská ul.
� 19.00 - M. Mistrík: Dankine zázraky,
Divadlo a.ha, Školská 14
� 19.00 - Hidden group presents, zmes
hudby, tanca, rytmu a divadla, DK Zrkadlo-
vý háj, Rovniankova 3
� 19.00 - V. Klimáček: Hypermarket,
Činohra SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Záverečný koncert 58. koncert-
nej sezóny: Česká filharmónia so šéfdiri-
gentom Zdeňkom Mácalom, Koncertná
sieň Slovenskej filharmónie, Reduta
� 19.30 - O. Belešová, M. Shiraki: John a
Yoko, Divadlo F7, Františkánske nám. 7
� 20.00 - Nemusím veľa, stačí dobre,
divadlo Skrat, A4 Nultý priestor, Námestie
SNP 12

SOBOTA 19. mája
� 10.00 - 16.00 - Workshop s drevom na
Kolibe, v priestoroch lanového centra na Ko-
libe môžu návštevníci pod dohľadom stavite-
ľov a rezbárov vyrábať rozličné predmety z
dreva, v prípade nepriaznivého počasia sa
bude pracovať v stane, Cvičná lúka, Kamzík 
� 11.00 - 18.00 - Atelier.img v - Knihy,
workshop, A4 klub, Námestie SNP 12
� 10.00 a 19.00 - P. Pavlac: Partybr(e)a-
kers, verejná generálka a premiéra, Štúdio
SND, Pribinova ulica
� 16.00 - V. Štric: Ladislav Mednyanszky,
kinosála SNG, Vodné kasárne, Námestie Ľ.
Štúra 4
� 17.00 - Slovan - Artmedia, Corgoň liga,
skupina o titul, Tehelné pole
� 18.00 - Guitarfest: Dávid Kollár (SK),
Martin Bies & Flamenco Clan (SK), Zdeněk
Fišer (CZ), Dave Goodman (CAN), Henry
Tóth (SK, Acoustic Colours (SK), PKO
� 15.00 a 19.00 - Traja mušketieri, muzi-
kál, divadlo Nová scéna, Živnostenská ulica
� 19.00 - G. Donizetti: Nápoj lásky, SND,
Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - C. Goldoni: Čertice, Činohra
SND, Pribinova ulica
� 20.00 - Sonáta č. 3, „Adoračná“, tanec,
A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12
� 22.00 - Májové soirée, koncert, účinkujú
A. Bartošová, Š. Bučko, P. Michalica,
Múzeum Jána Cikkera, Fialkové údolie 2

NEDEĽA 20. mája
� 10.00 - 16.00 - Workshop s drevom na
Kolibe, Cvičná lúka, Kamzík 
� 10.30 - Rozprávky v Gullfosse: Ako sa
hrať na hrad, reštaurácia Gullfoss, Čuleno-
va 5

� 10.30 - Nedeľné matiné: Mikuláš Škuta
(klavír), GMB Mirbachov palác, Franti-
škánske námestie 11
� 11.00 - 18.00 - Atelier.img v - Knihy,
workshop, A4 klub, Námestie SNP 12
� 14.00 - Veľká jarná cena, dostihy, Závo-
disko
� 16.00 - Čarodejníkov učeň, predstavenie
pre deti, Bibiana, Panská 41
� 16.00 - Momentum musicum, komorný
koncert, CC centrum, Jiráskova 3
�19.00 - ...vstupte!, Pražské divadlo, Teátro
Wűstenrot, Trnavské mýto 1
�19.00 - E. Suchoň: Krútňava, opera, Sála
opery a baletu SND, Pribinova ul.
�20.00 - M. Walczak: Pieskovisko, divadlo
Stromy, A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12

PONDELOK 21. mája
�10.00 - P. Kuba, J. Letenay, Ľ. Jariabka:
(NE)mám rád I., pre mládež od 10 rokov,
divadlo Ludus, Malá sála PKO
� 19.00 - Agent Krowiak zasahuje, divad-
lo Nová scéna, Živnostenská ul. 
� 19.00 - J. W. Goethe: Prafaust, Divadlo
a.ha, Školská 14
� 19.30 - V. Klimáček: Závisláci, Divadlo
F7, Františkánske nám. 7
� 19.30 - Bluesový pondelok, Music Club,
Hlava XXII, Bazová 9

UTOROK 22. mája
�10.00 - P. Kuba, J. Letenay, Ľ. Jariabka:
(NE)mám rád I., pre mládež od 10 rokov,
divadlo Ludus, Malá sála PKO
� 19.00 - P. Weiss: Bajmann brothers,
Divadlo Astorka, Nám. SNP 33
� 19.00 - Agent Krowiak zasahuje, divad-
lo Nová scéna, Živnostenská ulica
� 19.00 - Trojka Zuzany Homolovej, kon-
cert modernej etnickej hudby, Divadlo a.ha,
Školská 14
� 19.00 - High Life, muzikál, Teátro Wűs-
tenrot, Trnavské mýto 1
�19.30 - V. Klimáček: Gotika, Divadlo F7,
Františkánske námestie 7
�20.00 - Pavol Barabáš: Pururambo, film
o obyvateľoch Novej Guiney za účasti auto-
ra, Horáreň Horský park

STREDA 23. mája
� 10.00 - K. Žiška: Čierno-biele srdce
Charlieho Chaplina, pre mládež od 10
rokov, Divadlo Ludus, Malá sála PKO
�19.00 - (Ne)pripravení, Divadlo Astorka v
spolupráci s Mimo Divadlom, Div. klub Tre-
zor, Námestie SNP 33
�19.00 - T. Bernhard: Pred odchodom na
odpočinok, Divadlo Astorka, Nám. SNP 33
� 19.00 - Organový koncert: Mária Kole-
nová (organ), Festival Musica Sacra, Jezuit-
ský kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, Franti-
škánske námestie
� 19.00 - Salon Prachatier a pán a pani
Denisovci, komické jednoaktovky Jacquesa

Offenbacha, 1. premiéra, účinkuje Operné
štúdio Konzervatória v Bratislave, DK
Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 19.00 - Neberte nám princeznú, divadlo
Nová scéna, Živnostenská ul. 
� 19.00 - H. S. Lovenskjold: Sylfida, balet,
SND, Hviezdoslavovo námestie

�19.30 - V. Klimáček: Cirostratus, opera v
Boeingu, Divadlo F7, Františkánske nám. 7

ŠTVRTOK 24. mája
�18.00 - Majster v tieni géniov, slávnostný
koncert v rámci medzinárodného pamätného
roku Ignaza Josepha Pleyela, účinkujú lau-
reáti medzinárodných cien z Hudobnej uni-
verzity Viedeň, Mozartova sieň Rakúskeho
veľvyslanectva, Ventúrska 10
� 19.00 - For sale (na predaj), pre mládež
od 14 rokov, divadlo Ludus, Malá sála PKO
� 19.00 - Salon Prachatier a pán a pani
Denisovci, komické jednoaktovky Jacquesa
Offenbacha, 2. premiéra, DK Zrkadlový háj,
Rovniankova 3
� 19.00 a 20.30 - Lavička, divadelný seriál,
hosť Biele divadlo, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36
� 19.00 - Sakrálny zborový koncert
zúčastnených zborov, Festival Musica
Sacra, Jezuitský kostol Najsvätejšieho Spasi-
teľa, Františkánske námestie
� 19.00 - Neberte nám princeznú, Divadlo
Nová scéna, Živnostenská ul. 
�19.00 - H. Pinter: Milenec, Divadlo Ívery,
Školská 14
� 19.00 - Z muzikálu do muzikálu, Teátro
Wűstenrot, Trnavské mýto 1 
� 19.00 - R. Strauss: Ariadna na Naxe,
opera, SND, Hviezdoslavovo námestie
� 19.30 - English is easy, Csaba is dead,
Divadlo F7, Františkánske námestie 7

PIATOK 25. mája
� 18.00 - Stretnutie s tancom, účinkujú
Tanečné divadlo Bralen a ZUŠ Jozefa Kre-
sánka, Karloveská 3, DK Zrkadlový háj,
Rovniankova 3
� 19.00 - J. P. Daumas: Cintorín slonov,
Divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Neberte nám princeznú, divadlo
Nová scéna, Živnostenská ul. 
� 19.00 - I. Bukovčan: Slučka pre dvoch
alebo domáca šibenica, Divadlo a.ha,
Školská 14
�19.00 - Don Quijote podľa Sancha, Teát-
ro Wűstenrot, Trnavské mýto 1

� 19.00 - Warhol, Sála opery a baletu SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - G. Verdi: Maškarný bál, SND,
Hviezdoslavovo nám. 
� 19.30 - Gitarový koncert - Sliezske gita-
rové okteto, Poľsko, Festival Musica Sacra,
Jezuitský kostol, Františkánske námestie

SOBOTA 26. mája
� 9.00 - 14.00 - Medzinárodná zborová
súťaž Musica Sacra, Zrkadlová sieň Prima-
ciálneho paláca, Primaciálne námestie 1
� 10.00 - 16.00 - Workshop s drevom na
Kolibe, Cvičná lúka, Kamzík 
� 18.00 - Slávnostná svätá omša, spievajú
zúčastnené zbory Festivalu Musica Sacra,
Jezuitský kostol, Františkánske námestie
� 19.00 - Festival Musica Sacra: Vyhláse-
nie výsledkov, Jezuitský kostol, Františkáns-
ke námestie
� 19.00 - Warhol, balet, Sála opery a baletu
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Večer moderného tanca, účinku-
jú TD Bralen a a hosť TD Maximus z Brna,
Dom kultúry Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 19.00 - Rovnátka (CZ) a Karpatské
horké (SK), folk-rockový koncert,DK Lúky,
Vigľašská 1
� 19.00 - Neberte nám princeznú, Divadlo
Nová scéna, Živnostenská ul. 

NEDEĽA 27. mája
� Vystúpenie speváckych zborov Festiva-
lu Musica Sacra na sv. omšiach v bratislav-
ských kostoloch 
� 10.00 - 16.00 - Workshop s drevom na
Kolibe, Cvičná lúka, Kamzík 
� 10.30 - Rozprávky v Gullfosse: O pyšnej
Margarétke, reštaurácia Gullfoss, Čulenova 5
� 10.30 - Nedeľné matiné: Peter Michalica
(husle), Viera Bartošová (klavír), Matúš
Jakabčic (gitara), GMB, Mirbachov palác,
Františkánske námestie 11
� 16.00 - Čarodejník a strašidielka pre
deti, Divadlo Nová scéna, Živnostenská ul.

VÝSTAVY
� Bienále úžitkového umenia 2007, Dom
umenia Námestie SNP 12, potrvá do 3. júna
� Ewa Wilczyńska a Tomasz Hapka:
Maľba z Krakova, Galéria F 7, Františkáns-
ke námestie 7, výstava potrvá do 8. júna
� Mikuláš Zahatňanský: Con Amore,
interiérové prvky a objekty, K Gallery, Ven-
túrska 8, výstava potrvá do 1. júna
� Igor Piačka: Boje a objatia, Galéria
Ardan, Dobrovičova 7, potrvá do 15. júna
� Korunovačné slávnosti v Bratislave,
výber z grafickej zbierky GMB, Mirbachov
palác, Františkánske námestie 11 (výstava
potrvá do 10. júna)

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

vyjdú opäť o týždeň
24. mája

Fotografie sú ilustračné

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

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

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

www.motor-car.sk

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

Zavolajte svojmu 
predajcovi 
a dohodnite si 
termín testovacej 
jazdy.

Farba: modrá metalíza

Interiér: čierna látka

Stav km: 83 200

Rok výroby: 2003

Mercedes-Benz Triedy

C 200 Kompressor

Cena: 500 000,- Sk

Farba: strieborná metalízaInteriér: čierna koža/látkaStav km: 33 000Rok výroby: 2004

Mercedes-Benz TriedyE 400 CDI

Cena: 999 000,- Sk

Farba: čierna
Interiér: béžová látka
Stav km: 5 000
Rok výroby: 2006

Mercedes-Benz Triedy
B 180 CDI – N1

Cena: 840 000,- Sk

R

C

Mercedes-Benz Triedy

A 180 CDI

Farba: tyrkysová metalíza

Interiér: čierna látka

Stav km: 45 000

Rok výroby: 2004

Cena: 430 000,- Sk


