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Dopravný režim

v pešej zóne

porušujú aj

diplomati
STARÉ MESTO
Dodržiavanie dopravného režimu v
pešej zóne, vrátane zákazu parkova-
nia, je zdá sa, pre mnohých vodičov,
diplomatov nevynímajúc, stále problé-
mom. Dôkazom sú policajné štatistiky. 
Čísla v štatistike mestskej polície za apríl
hovoria, že polícia v pešej zóne založila
na autá 211 tzv. papúč. Za porušovanie
pravidiel v pešej zóne pokutovali policaj-
ti priestupcov na mieste v celkovej sume
28 600 korún. 
V priebehu tohto roka zistili mestskí
policajti 160 porušení nariadenia mest-
skej časti o pešej zóne zo strany vodičov
vozidiel označených „EE“, teda diplo-
matov. Primátor Andrej Ďurkovský sa o
tom nedávno rozprával s ministrom
zahraničných vecí Jánom Kubišom. Pri-
mátor zdôraznil, že hlavné mesto nebude
tolerovať žiadne porušovanie režimu, ani
v prípadoch, že ide o personál zastupiteľ-
ských úradov. Obaja sa zhodli na tom, že
tak ako občania Slovenskej republiky
musia dodržiavať všetky predpisy a
zákony v cudzine, tak všetci občania
iných štátov sú povinní dodržiavať záko-
ny a nariadenia u nás, aj keď sú predsta-
viteľmi zastupiteľských úradov. 
V priebehu štyroch mesiacov monitoro-
vala mestská polícia v Starom Meste aj
taxikárov. V rámci štrnástich plánova-
ných akcií, ako aj v bežnej hliadkovej
službe skontrolovali 183 vodičov taxíkov
a zistili 122 porušení zákona. (rob)

Kontrolovali

letné terasy
STARÉ MESTO
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
v spolupráci s mestskou políciou
minulý piatok uskutočnila v tejto sezó-
ne už druhú kontrolu v pešej zóne.
Zamerala sa na dodržiavanie platných
všeobecne záväzných nariadení. 
Sledovala neoprávnené zaberanie komu-
nikácií prevádzkovateľmi kaviarní a re-
štaurácií, a to rozmiestňovaním reklam-
ných zariadení a obsadzovaním väčších
než zmluvne dohodnutých plôch v let-
ných záhradách. Pri kontrole bolo zaba-
vených 11 reklamných zariadení. Ich
vlastníci zaplatia mestskej časti 2000
korún za odvoz každého, plus 400 Sk
skladné za každý začatý deň. Mestská
polícia im za porušenie VZN vyrúbi
pokutu, pričom jej výška môže dosiah-
nuť 1000 korún. Mestská časť začne
správne konanie s ôsmimi prevádzkova-
teľmi pre nesplnenie podmienok povole-
nia na prevádzku exteriérových sedení.
Previerka sa uskutočnila na Laurinskej,
Ventúrskej, Michalskej, Sedlárskej a
Panskej ulici. (juh)

Na území

stanice Filiálka

bude asi stavať

spoločnosť J&T
NOVÉ MESTO
Spustnutý areál železničnej stanice
Filiálka sa zrejme dočká rozvoja - Že-
leznice SR uzavreli dohodu u strate-
gickej spolupráci pri urbanizácii tohto
územia so spoločnosťou Filiálka, za
ktorou stoja klienti skupiny J&T. 
Ako nám povedala hovorkyňa Železníc
SR Martina Pavlíková, dohoda bola pod-
písaná pred rokom (7. júla 2006) na zá-
klade rokovaní ŽSR so zástupcami spo-
ločnosti Filiálka, s.r.o. „Podstatou dohody
je spolupráca oboch strán pri realizácii
výstavby polyfunkčného centra a výstav-
by podzemnej stanice v zmysle rozvojo-
vých záujmov ŽSR,“ konštatovala.
„Záväzky a podmienky tejto spolupráce
sú definované v dohode.“
Zaujímali sme sa, prečo ŽSR nepostupo-
vali transparentne a nevyhlásili verejnú
súťaž, aby šancu dostali aj iní develope-
ri. Podľa M. Pavlíkovej spolupráca so
spoločnosťou Filiálka, s.r.o., bola kreo-
vaná na úrovni generálneho riaditeľstva
Železníc SR za predchádzajúceho vede-
nia ŽSR. „Predpokladáme však, že ponú-
kané podmienky a referencie viedli k
priamemu rokovaniu práve s touto spo-
ločnosťou,“ uviedla.
Spomenutá zmluva bezprostredne
nesúvisí s plánovanou výstavbou tunela
z Nového Mesta do Petržalky, ktorý by
mal byť súčasťou medzinárodného
železničného koridoru. Podľa M. Pavlí-
kovej sa tento dokument týka využitia
nadzemnej časti tohto územia, pričom
výstavba podzemnej časti bude v réžii
Železníc SR. „Urbanizácia územia sa
týka možnej zástavby a polyfunkčného
využitia priestoru nad pripravovanou
podzemnou stanicou,“ konštatovala M.
Pavlíková. „Železnice SR aj mesto
majú záujem, aby cestujúci, ktorí budú
využívať stanicu, prichádzali a odchá-
dzali  do priestoru, ktorý bude poskyto-
vať komplexné služby na verejnú
dopravu.“
Predstavy Železníc SR sú, že tu bude
možné nakúpiť (najmä pre cestujúcich z
regiónu), kultúrne sa vyžiť a mali by tu
vzniknúť oddychové zóny a parčíky.
Cestujúci by mali mať možnosť prestu-
povať na systém mestskej hromadnej
dopravy, prípadne vstupovať podľa
vlastného záujmu do peších zón. „Pred-
stavy investorov sa zhodujú so záujmami
mesta a s ostatnými dotknutými stranami
budú konzultované pred a počas spraco-
vania dopravno-urbanistickej štúdie na
celom koridore,“ uviedla M. Pavlíková.
„Investori postupujú podľa regulátorov,
ktoré sú dané na toto územie. Zdôrazňu-
jeme, že všetci investori sú na začiatku
prípravy stavieb, príprava v prípade stav-
by v investorstve ŽSR  bude trvať do
roku 2010.“ (juh)

Do garáže centra Park One na Kollárovom námestí sa bežný motorista nedostane. FOTO - Oto Limpus

STARÉ MESTO
Verejných parkovacích miest v centre
ubúda. V novom administratívnom
centre Park One na Kollárovom
námestí sa s parkovaním pre verej-
nosť neráta, hoci stoja na mieste
bývalého parkoviska.
V Park One je v štvorpodlažnej pod-
zemnej garáži 177 parkovacích miest.
Podľa Jaroslava Mohňanského zo spo-
ločnosti Convergence Capital, ktorá je
developerom projektu, budú garáže
určené pre firmy, ktoré budú sídliť v
budove, s parkovaním pre verejnosť sa
nepočíta. Vyplýva z toho, že verejnosť
prišla o jednu z možností parkovať v
centre. Zaujímalo nás, či sa pri rokova-
ní mesta a spoločnosti Convergence
Capital  hovorilo aj o tom, že časť par-
kovacích miest v Park One bude pre

verejnosť. Ako nám povedala hovorky-
ňa magistrátu Eva Chudinová, na túto
tému mesto s investorom nerokovalo.
Zaujímali sme sa tiež, či existuje norma,
ktorá by určovala, že v novostavbách
musia byť aj parkovacie miesta a ak
áno, či platí aj pravidlo, že časť z nich
musí byť vyhradená pre verejnosť.
„Jedným z faktorov pri vydávaní
súhlasného záväzného stanoviska pri
predkladaní dokumentácie pre územné
konanie je aj splnenie normy,“ povedala
nám E. Chudinová. „Podľa nej sa pres-
ne vypočíta, koľko parkovacích miest je
stavebník povinný vybudovať pri pláno-
vanej výstavbe objektu. Bez splnenia
tejto normy stavebník kladné stanovisko
nedostane.“
Ako dodala, stavebník je povinný vyrie-
šiť parkovanie dlhodobé a krátkodobé

pre návštevníkov. Norma určuje, že ak
ide o administratívne centrum, musí
mať zabezpečené parkovanie pre za-
mestnancov i návštevníkov. Z hľadiska
statickej dopravy stavebník nie je po-
vinný zabezpečiť parkovanie pre dopra-
vu, ktorá nesúvisí s jeho prevádzkou.
„Hlavné mesto však uvažuje o výstavbe
podzemných garáží pod vedľajšou plo-
chou, pričom eviduje konkrétnych
záujemcov o tieto investície,“ konštato-
vala.
Aj v novom City Business Centre na
Karadžičovej ulici sú garáže k dispozí-
cii len nájomníkom. Podľa Mira Sedlá-
ka zo spoločnosti HB Reavis, ktorá cen-
trum buduje, nie je vylúčené, že časť
parkovacích miest bude v budúcnosti
slúžiť pre verejnosť, podobne ako je to
v Apollo Business Centre. (juh)

Parkovacích miest v centre stále ubúda

Názov Divadlo P. O. Hviezdoslava ostane
V uplynulých dňoch vláda schválila
predaj budovy Divadla P. O. Hviezdo-
slava mestu. O budúcnosti divadla
sme sa pozhovárali s vrchným radcom
primátora Bratislavy Dionýzom
HUTÁROM.
- Základnou úlohou bude doriešiť
majetkové a finančné záležitosti okolo
prevodu budovy zo štátu na mesto, pri-
praviť podrobný odovzdávací protokol
samotného objektu a v spolupráci s
technickými a prevádzkovými pracov-
níkmi pripraviť audit súčasného tech-
nického stavu celej budovy, nielen  prie-
storu divadla. Na základe takto zistené-
ho skutkového stavu a deklarovaného
záväzku mesta bude samospráva v
rámci svojich možností hľadať finančné
prostriedky na nutné technické vybave-

nie a štandardnú divadelnú a umeleckú
prevádzku.
Bude potrebná rekonštrukcia budovy
divadla?
- Rekonštrukcia celého objektu v súčas-
nosti neprichádza do úvahy. Bude
potrebné doplnenie technického vybave-
nia a vytvorenie podmienok na štandard-
né fungovanie divadla. Pôjde napríklad o
doplnenie svetelného vybavenia, audio-
techniky a obslužného zázemia pre umel-
cov a návštevníkov divadla.
Aké sú predstavy mesta o ďalšom
smerovaní DPOH?
- V týchto dňoch primátor Bratislavy
Andrej Ďurkovský intenzívne rokuje s

predstaviteľmi slovenskej divadelnej
obce. Má to formu konzultácií a hľadania
modelu fungovania divadla v budúcnos-
ti. Zatiaľ prevažujú názory, že Divadlo P.
O. Hviezdoslava by sa malo otvoriť mla-
dej a strednej generácii divadelných
umelcov, ktorí by sa mohli pokúsiť sfor-
mulovať svoj umelecký názor v tomto
divadle. Z toho vyplýva jednoznačná
snaha mesta, aby v týchto priestoroch
naďalej pokračovalo divadlo a aby sa
tento historický priestor nezmenil na
akýsi „kultúrny dom“. Je predpoklad, že
historický názov divadla ostane zachova-
ný. Po doriešení vízie divadla bude naj-
dôležitejšou úlohou nájsť odpoveď na
otázku ekonomického zabezpečenia jeho
fungovania.

Zhováral sa Juraj Handzo 
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Väčšie svinstvá 
sú okolo odpadu 
ako v ňom
Človek nie je prvý tvor, ktorý objavil, čo
všetko sa dá vyťažiť z odpadu. Dávno
pred ním to vedeli potkany, ktorým stačí
človečenský odpad na pokrytie všetkých
potrieb.
A to ešte potkany nepotrebujú druhotné
suroviny a nevymysleli nelegálne kšefty a
legálne burzy s nepoužiteľným a nebezpeč-
ným či rádioaktívnym odpadom. Na to
musel prísť človek a ukázať potkanovi na
smetisku, kto je pánom tvorstva.
Odpad je téma, ktorej sa nevenujeme len
dnes, čo je spravodlivé, lebo nás obklopu-
je denne. Niekedy príde ale taký deň, ako
je svätodušný pondelok 28. mája 2007 a
my sme zrazu v odpadoch až po uši. Finan-
ci zadržia na hraniciach dva kontajnery, v
ktorých malo byť čosi iné, ale v každom
bolo dvadsať ton nemocničného odpadu.
Je to škaredé, lebo si možno viete predsta-
viť, čo tam je. Nielen prázdne striekačky a
fľaštičky, ale aj použité obväzy a všetko
ostatné, lebo odpad z nemocníc sa nikde
na svete nepridáva k odpadu každodenné-
mu. Ešte škaredší je tento obraz vo vedomí,
že išlo o prvé dva z celkom dvoch tisícok
kontajnerov, ktoré mali sem na Slovensko
prísť a tu sa utopiť v našom dennom a bež-
nom svinčiku, ktorý je ešte hnusnejší, než
odpad z ambulancie poľného chirurga.
Je to škaredé, lebo to dokazuje, že u nás sú
do kšeftov z odpadov zapletené kdeaké
kapacity v zmysle pokroku, ktorým už nie je
víťazstvo socializmu, ale plnšie kapsy - v
podstate tých istých ľudí. Počínajúci škan-
dál (je dosť možné, že sa ako iné ututlá do
stratena) odhaľuje, že na smetiarskych
kšeftoch je zavesená celá spoločnosť - od
najvyššej exekutívy cez najnižších vole-
ných zástupcov až po dodávateľov kradnu-
tých kovov v malých zberniach. Je to dôkaz
o súvislostiach medzi kradnutím kanálov v
Bratislave a vylamovaním chatiek pod Ta-
trami a neschopnosťou polície zastaviť to.
Všetci vedia, kto všetko je u nás namočený
v hnoji, a preto tých 400-tisíc ton krvavých
obväzov nehrozilo ani Nemecku, ani Švaj-
čiarsku, Taliansku, Lichtensteinsku či Ma-
ďarsku. Gustav Bartovic

Novela ukrojila

z právomocí

poslancov
BRATISLAVA
Poslanci Národnej rady SR nedávno
schválili novelu zákona o hlavnom
meste SR Bratislave. Novelu navrhla
skupina troch zákonodarcov vládnej
koalície a zmeny sa týkajú štyroch
paragrafov. Účinnosť nadobúda 1.
júla 2007. 
Najzásadnejšou zmenou je postavenie
prednostu miestneho úradu, ktorého
podľa nového znenia vymenúva a odvo-
láva starosta. Prednosta sa môže zúčast-
ňovať aj na zasadnutiach miestnej rady a
miestneho zastupiteľstva. V doterajšom
znení volilo prednostu miestne zastupi-
teľstvo na návrh starostu. 
Ďalšia zmena sa týka zástupcu starostu.
Nové znenie zákona určuje, že starostu
počas jeho neprítomnosti zastupuje jeho
zástupca, ktorého na návrh starostu zvolí
miestne zastupiteľstvo z radov svojich
poslancov. Miestne zastupiteľstvo na
návrh starostu určí, ktoré právomoci sta-
rostu je jeho zástupca oprávnený vyko-
návať. Novinkou oproti starému zneniu
je formulácia - na návrh starostu.
Tretia zmena sa týka magistrátu hlavné-
ho mesta, na čele ktorého je riaditeľ. Na
dobu neurčitú ho vymenúva a odvoláva
primátor mesta. Riaditeľ magistrátu sa
zúčastňuje na zasadnutí mestskej rady a
mestského zastupiteľstva s hlasom
poradným. V starom znení riaditeľa
magistrátu odvolávali a vymenúvali na
návrh primátora mestskí poslanci. Neho-
vorilo sa o jeho účasti na mestskom
zastupiteľstve. 
Poslednou, štvrtou zmenou je nový
odsek v paragrafe 26, na základe ktorého
mestská časť ako právnická osoba má,
ako žiadateľ pre účely čerpania pro-
striedkov z fondov Európskej únie,
postavenie obce.
Úpravy v zákone o Bratislave prišli na
politickú objednávku dvoch mestských
častí - Ružinova a Karlovej Vsi. V
decembrových komunálnych voľbách tu
síce zvíťazili kandidáti na starostu z koa-
lície vedenej stranou Smer-SD, no kreslá
v miestnych poslaneckých zboroch s pre-
vahou obsadila koalícia SDKÚ-DS,
KDH. Vzhľadom na to, že noví starosto-
via sa nestotožnili s výberom prednostov
a zástupcov starostov, došlo k zmene
zákona.
Návrh predložili poslanci NR SR Rafael
Rafaj (SNS, zástupca starostu Rače),
Katarína Tóthová (ĽS-HZDS) a Renáta
Zmajkovičová (Smer-SD). (rob)

BRATISLAVA
V obchodných spoločnostiach s majet-
kovou účasťou hlavného mesta sa
nedávno udiali personálne výmeny,
ktoré odsúhlasil mestský parlament. O
zmenách v orgánoch Dopravnom pod-
niku sme písali nedávno. 
Ďalšie zmeny sa týkajú aj akciovej spo-
ločnosti Metro Bratislava. Mestskí
poslanci súhlasili so zvolením poslancov
mestského zastupiteľstva Jána Hanka
(SDKÚ-DS) a Stanislava Fialu (KDH)
do predstavenstva spoločnosti. Ján
Hanko sa stal predsedom predstavenstva.
Do dozornej rady zvolili mestských
poslancov Libora Gašpierika, Miroslava
Encingera, Vieru Kyselicovú (všetci
SDKÚ-DS), Jozefínu Baranovú (KDH),
Petra Dubčeka (Smer-SD) a Štefana Hol-
číka (Nezávislé fórum). Z pôvodne 100-
percentného podielu (pri založení spo-
ločnosti v roku 1997) malo hlavné mesto
v apríli 2007 v Metre Bratislava 66-per-
centný podiel. Činnosť spoločnosti spo-
číva najmä v stavebnom dozore, pozem-
ných stavbách, dopravných stavbách -
pozemných a miestnych komunikáciách,
koľajovej doprave a podobne. Po mimo-
riadnom valnom zhromaždení sa zmeny
premietli aj vo výpise z obchodného
registra. 
V spoločnosti Bratislavská integrovaná
doprava, s.r.o., do dozornej rady schváli-
li mestských poslancov Alenu Krištofi-

čovú a Jozefa Závodského (obaja
SDKÚ-DS) a súčasného starostu Petržal-
ky Milana Ftáčnika (Smer-SD). Valné
zhromaždenie sa má uskutočniť po doho-
de s druhým majoritným vlastníkom,
ktorým je Bratislavský samosprávny
kraj. Ten vlastní 65-percentný podiel z
celkového imania. Zvyškom (350-tisíc
Sk) disponuje hlavné mesto. 
V akciovej spoločnosti Incheba má
mesto 11,24 percenta podielu (20,8 mil.
Sk) a valné zhromaždenie plánuje táto
spoločnosť na jún alebo júl. Poslanci
mestského zastupiteľstva súhlasili, aby
do dozornej rady boli zvolení primátor
Andrej Ďurkovský (KDH) a mestská
poslankyňa Marta Černá (Nezávislé
fórum). 
V Mestskom parkovacom systéme, s.r.o.,
ktorého stopercentným vlastníkom je
mesto, ponechali poslanci ako konateľa
Igora Dulu. Do dozornej rady boli schvá-
lení mestskí poslanci Tibor Merva,
Ernest Huska (obaja SDKÚ-DS) a Ľud-
mila Farkašovská (nezávislá, kandidova-
la za Smer-SD, SMK, SZ). 
V Bratislavskej vodárenskej spoločnosti
(BVS) má hlavné mesto 59,28 percenta
(5,026 mld. Sk) podielu zo základného
imania. Za členov dozornej schválili
súčasného námestníka primátora Tomáša
Korčeka (SDKÚ-DS), poslancov Milana
Trstenského, Katarínu Otčenášovú a
Gabriela Kosnáča (všetci SDKÚ-DS) a

bývalého námestníka primátora Karola
Koladu, ktorý nemá poslanecký mandát.
Valné zhromaždenie tejto spoločnosti je
podľa našich informácií naplánované na
najbližšie obdobie. Mestskí poslanci
zároveň odporúčali zástupcom mesta v
Dozornej rade BVS, aby za členov pred-
stavenstva zvolili mestského poslanca a
člena mestskej rady Petra Lenča (SDKÚ-
DS), poslancov Ota Nevického, Petra
Čecha, (obaja SDKÚ-DS), súčasných
členov predstavenstva Aleša Procházku,
Jaroslava Nému a Jána Rafajdusa a teraj-
šieho predsedu predstavenstva Daniela
Gemerana. 
V akciovej spoločnosti Odvoz a likvidá-
cia odpadu (OLO) poslanci schválili
nových členov predstavenstva - mest-
ských poslancov Branislava Raninca,
Mareka Hargaša, Petra Šinályho, Vieru
Kimerlingovú, Jána Králika (všetci
SDKÚ-DS), Romana Achimského, ktorý
je poverený vedením funkcie riaditeľa
OLO a riaditeľku magistrátu Annu
Pavlovičovú. Za členov dozornej rady
odobrili mestských poslancov Alexandra
Balleka, Vladislava Čapčeka, Nadeždu
Orságovú, Ruženu Apalovičovú (všetci
SDKÚ-DS) a Ivana Boháča (Smer-SD).
Riadne valné zhromaždenie sa uskutoč-
nilo, vo výpise z obchodného registra k
21. máju neboli zmeny (zatiaľ) zazname-
nané. Mesto je jediným vlastníkom spo-
ločnosti. (rob)

Nastali pohyby v orgánoch spoločností,

v ktorých má svoju majetkovú účasť mesto

STARÉ MESTO
Spoločnosť Orco Property Group,
popredný realitný investor, developer,
správca nehnuteľností a investičných
fondov pôsobiaci na realitnom a hote-
lovom trhu v strednej Európe úspešne
dokončil akvizíciu budovy City Gate. 
Ide o bývalú budovu Všeobecnej úvero-
vej banky, ktorá sa nachádza medzi uli-
cami Gorkého a Laurinská. Orco má v
pláne vybudovať v prízemných podla-
žiach moderné nákupné centrum a exklu-
zívnu reštauráciu. Na druhom poschodí
sa budú nachádzať prvotriedne kance-
lárske priestory a ostatné podlažia sa
využijú na bytové jednotky a luxusné
apartmány. Dokončenie rekonštrukcie

objektu sa plánuje na konci roku 2008,
pričom náklady budú predstavovať asi
42 miliónov eur.
„Som veľmi rada, že sa nám podarilo zís-
kať do portfólia takú významnú budovu.
Výhodná lokalita a priestory ju predurču-
jú na využiť na rezidenčné, kancelárske
aj retailové priestory. Akvizícia City
Gate dokazuje, že význam spoločnosti
Orco na slovenskom trhu ďalej rastie,“
povedala Lucia Švecová, riaditeľka slo-
venskej pobočky Orco Property Group.
Budovu postavili v 40. rokoch minulého
storočia pre Slovenskú národnú banku
(stavala sa medzi rokmi 1942 a 1950).
City Gate má 7 nadzemných a 2 podzem-
né podlažia a navrhli ju renomovaní slo-

venskí architekti - Eugen Kramár a Šte-
fan Lukačovič.
Orco už v Bratislave pôsobí - prostred-
níctvom svojej dcérskej spoločnosti
MaMaison Residence zrekonštruovalo
budovu na Šulekovej ulici, ktorá dlhé
desaťročia slúžila ako pôrodnica a neskôr
patrila Ústrednému zväzu židovských
náboženských obcí. Dnes je z nej rezi-
denčný hotel.
Orco je okrem toho majiteľom pivovaru
Stein, ktorý chce zbúrať a vybudovať tu
polyfunkčný objekt s rezidenčným býva-
ním, občianskou vybavenosťou a možno
aj hotelovým komplexom. Mieni tu prein-
vestovať 70 až 100 miliónov eur. (juh)

FOTO - Oto Limpus

V bývalej budove VÚB budú kancelárie,

nákupné centrum, byty a apartmány

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

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

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

KÚPIM STAROŽITNOSTI
PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

� 0905 610 173
Fax: 02/4591 4046

Zasekol sa vám trezor?

Detské súkromné zariadenie
Fedákova 1, Bratislava-Dúbravka (pri OD Saratov)

poskytuje starostlivosť 
o deti vo veku od 12 mesiacov

Info: 0907 519 104, 6446 3497
detskyusmev@centrum.sk

Panenská 7, 811 03 Bratislava
www.nikea.sk, info@nikea.sk

HĽADÁTE BRIGÁDU?
POTREBUJETE 

SI PRIVYROBIŤ?
brigády 7 dní 
v týždni, 
výplata týždenne

Kontaktujte nás na tel. číslach:
0903 263 639, 0905 576 888

5464 3232, 5464 3233

na MLIEKÁRENSKEJ č. 5
Po-Pi: 1000 - 1800 So: 900 - 1300

BRATISLAVA II
ROZADOL

BRATISLAVA II
ROZADOL

NOVOOTVORENÉ
TALIANSKE  POTRAVINY
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Mestské časti

chcú mať

postavenie obce
ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Zástupcovia Regionálneho združenia
mestských častí (RZMČ) hlavného
mesta sa zhodujú, že Bratislava by mala
byť samostatným samosprávnym
územným celkom a jeho mestské časti
by mali mať postavenie obce. 
K týmto záverom došli starostovia všet-
kých sedemnástich mestských častí na
rokovaní Rady združenia o návrhu staros-
tovského zákona o hlavnom meste. Návrh
bol vypracovaný ešte v roku 2004. Rada
odporúča, aby sa v Ústave Slovenskej
republiky jednoznačnejšie vyjadrila exis-
tencia samosprávy mestských častí, ktoré
sú neoddeliteľnou súčasťou mesta ako
celku. Navrhujú, aby nový text v Ústave
SR o postavení hlavného mesta znel takto: 
„Postavenie Bratislavy ako hlavného
mesta Slovenskej republiky, štruktúru a
pôsobnosť orgánov samosprávy hlavného
mesta a jeho mestských častí ustanoví
zákon.“ Podľa starostov by sa tým odstrá-
nili pochybnosti o legálnosti samosprávy
mestských častí. Mestské časti si už v
súčasnosti plnia úlohy obce v súlade s 13
zákonmi (voľby, referendum, matrika, evi-
dencia obyvateľstva). Starostovia združení
v Rade RZMČ si myslia, že je potrebné
prijať nový zákon o hlavnom meste so
zakomponovanými mestskými časťami,
právnou subjektivitou, vlastným majet-
kom, vlastnými príjmami a postavením na
úrovni obcí. Na spoločné prerokovanie
návrhu nového zákona chce združenie pri-
zvať primátora Andreja Ďurkovského a
predsedu Bratislavského samosprávneho
kraja Vladimíra Bajana v septembri.
Starostovia predpokladajú, že do konca
tohto roka by mohlo byť pripravené para-
grafové znenie zákona a v roku 2008 by
bol návrh predložený do parlamentu.
Nový zákon by mohol platiť od volebného
obdobia 2010. (rob)

Zrekonštruovaná čitáreň U červeného raka

po siedmich rokoch opäť slúži verejnosti
STARÉ MESTO
Po siedmich rokoch je od 23. mája
otvorená zrekonštruovaná letná čitá-
reň U červeného raka. Revitalizácia
Michalskej priekopy na pešiu oddy-
chovú zónu bola jednou z priorít roz-
voja mesta Bratislavy.
Čitáreň U Červeného raka sa nachádza v
jednej z najatraktívnejších lokalít histo-
rického jadra Bratislavy. Návštevníci tu
majú na čítanie k dispozícii 7 denníkov a
23 časopisov. Čitáreň je prístupná zadar-
mo, pre všetkých, čitateľský preukaz
Mestskej knižnice nie je podmienkou na
vstup. Otvorená je od pondelka až do
soboty od 9.00 do 19.00, v júli a v
auguste Mestská knižnica uvažuje o pre-
dĺžení do 20. hodiny. V čitárni sú k dis-
pozícii i propagačné materiály o Brati-
slave pre turistov. 
V spolupráci s Bratislavským kultúrnym
a informačným strediskom budú pripra-
vené v rámci kultúrneho leta zaujímavé
podujatia s pôvodnou i prekladovou lite-
ratúrou, prezentácie literárnych časopi-
sov i publikácií, koncerty i divadelné
predstavenia pre deti.

Čitáreň je umiestnená na dne bývalej
obrannej priekopy mesta a je obklopená
mnohými pozoruhodnými pozostatkami
bývalého stredovekého opevnenia. Vstup
do čitárne (záhrady) je cez barokový
dom (Michalská 26), postavený do bar-
bakanu Michalskej brány pred polovicou
18. storočia. Cez kamenný portál a pod-
bránie sa možno dostať ku schodom,
ktoré vedú dole, na úroveň bývalej prie-
kopy. Tento priestor sa ako letná čitáreň
začal využívať v roku 1961. Atraktívne
prostredie zaujalo aj umelcov, konali sa
tu najmä literárne pásma a koncerty, ale
aj výstavy plastík, záhradnej keramiky,
skalničiek a bonsajov.
Rekonštrukciou v rokoch 1974 - 1977
boli priestory čitárne rozšírené až po
Prašnú bránu. V 70. a 80. rokoch 20. sto-
ročia Mestská knižnica pripravila v
čitárni množstvo podujatí pre verejnosť,
väčšina z nich sa realizovala v rámci
kultúrnych liet. Čitáreň takto fungovala
až do roku 2000, keď na jar prasklo his-
torické kanalizačné potrubie a časť čitár-
ne sa prepadla. V tom roku už sezóna v
čitárni nebola obnovená.

Stavebné práce na úprave čitárne sa
začali na prelome rokov 2005 a 2006
prácami na obnove Michalského mosta.
V máji 2006 boli ukončené práce Brati-
slavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
Stavebné práce na úprave územia sa tak
mohli začať realizovať v plnom rozsahu:
terénne úpravy, spevnené plochy, chod-
níky, úprava jestvujúcej zelene a nové
sadové úpravy, verejné osvetlenie, roz-
vody nízkeho napätia na uskutočňovanie
komorných spoločenských podujatí,
polievací vodovod a odvodnenie, úprava
podmostných oblúkov na využitie čitár-
ňou, vybudovanie WC pre návštevníkov,
statické zabezpečenie Michalského
mosta vrátane reštaurátorských prác na
kovovom zábradlí, rekonštrukcia prie-
storov pre prevádzkovateľa čitárne
Mestskú knižnicu a úprava priechodu
pre verejnosť a priľahlej fasády objektu
Michalská 26. 
Náklady na revitalizáciu Michalskej
priekopy - čitárne Červený rak, boli tak-
mer 22 miliónov korún a boli hradené z
financií vyčlenených na program rozvo-
ja priorít mesta Bratislavy. (juh)

Turizmus v meste sa konečne naštartoval
BRATISLAVA
Postavenie Bratislavy v porovnaní s
konkurenčným prostredím európ-
skych miest sa zlepšuje. Získala
popredné miesto medzi mestami s
vysokým medziročným tempom rastu
v počte prenocovaní zahraničných
návštevníkov.
Podľa štúdie European Cities Tourism
Report 2005/2006 sa hlavné mesto
umiestnilo na 4. mieste v tempe rastu na
trhu návštevníkov ubytovaných v
komerčných zariadeniach. V rokoch
200-2005 jej patrilo ôsme miesto spome-
dzi 105 porovnávaných miest. 
Najväčší počet návštevníkov cestujúcich
do Bratislavy ide do hlavného mesta
zatiaľ stále kvôli obchodom. Prichádzajú
nielen z Viedne, ale čoraz viac využívajú
aj služby bratislavského letiska. Najväč-
šiu časť tvoria hostia z Českej republiky,
Veľkej Británie a z Nemecka. Zaujímajú
sa najmä o kvalitné ubytovanie v blíz-
kosti firmy. V rámci odmeňovania pra-
covníkov motivačnou turistikou (incentí-

va) sa zaujímajú aj o špeciálne prehliad-
ky mesta, večery s tematickým progra-
mom, slovenské večery s tradičnými špe-
cialitami, či o ochutnávky vína. Obľúbe-
né sú aj adrenalínové športy v podobe
raftingu, off-road (jazda na vozidlách v
teréne). V poslednom období začínajú
Bratislavu ako incentívnu destináciu
vyhľadávať Portugalci a Španieli. Náv-
števníci zo severných krajín, najmä Nóri,
Dáni a Švédi, objavujú možnosti športo-
vania - predovšetkým im ide o splavova-
nie riek, rafting a bicyklovanie. 
Návštevníci Bratislavy si viac začínajú
pochvaľovať zlepšujúce sa letecké spoje-
nie mesta s európskymi metropolami,
čistotu a obnovu pamiatok. Pozitívne
hodnotia aj prístup miestnych obyvate-
ľov k turistom, vytvorenie a udržiavanie
pešej zóny v historickom jadre mesta, ale
aj otvorenie letných terás. 
Ku koncu roka 2006 bolo v hlavnom
meste evidovaných 77 komerčných uby-
tovacích zariadení s celkovým počtom
9940 lôžok. Počas leta bolo k dispozícii

81 zariadení s celkovým počtom 11 086
lôžok. Celkové tržby komerčných ubyto-
vacích zariadení v roku 2006 dosiahli
výšku 2, 010 miliardy korún a priemerná
cena za prenocovanie sa pohybovala na
výške 1457 korún. V porovnaní s rokom
2005 bol nárast tržieb o viac ako 126
miliónov korún a priemerná cena za uby-
tovanie sa zvýšila o 50 korún. V roku
2006 vybralo hlavné mesto na dani z
ubytovania vyše 53 miliónov korún, čo je
o 10 miliónov viac ako v roku 2005. 
Medzinárodné letisko v Bratislave pre-
pravilo v minulom roku 1,9 milióna
pasažierov, z toho 1,8 milióna boli pasa-
žieri prepravení v rámci medzinárodnej
leteckej dopravy. Najväčšie zastúpenie
majú nízkonákladové spoločnosti, najmä
spoločnosť SkyEurope. V roku 2006 na
linkách z a do Bratislavy prepravila asi
914-tisíc pasažierov. K úrovni turistické-
ho ruchu prispel aj spoločný projekt
Viedne a Bratislavy Twin City Liner,
ktorý prepravil po Dunaji viac ako 80-
tisíc pasažierov. (rob)

Návštevníkov

Bratislavy

stále pribúda
BRATISLAVA
Rastúcu tendenciu zaznamenal v roku
2006 turistický ruch v Bratislave.
Vyplýva to z informácií magistrátu,
podľa ktorých sa v komerčných zaria-
deniach ubytovalo minulý rok vyše
686-tisíc návštevníkov.
Počet prenocovaní sa vyšplhal na takmer
1,380 mil. Najviac navštevujú hlavné
mesto domáci, slovenskí návštevníci, aj
keď ich podiel na celkových hodnotách
sa v poslednom období znižuje. V roku
2005 predstavoval tento podiel 34 per-
cent a podiel na celkovom počte preno-
covaní 40,5 percenta. (V minulom roku
bol celkový podiel 33,7 percenta a 39,5
percenta na prenocovaní). V roku 2006
sa v Bratislave ubytovalo spolu 231 331
domácich návštevníkov, ktorých počet
prenocovaní bol 544 721. V prvom prí-
pade ide o nárast o takmer 7 percent, v
druhom o pol percenta. 
Štatistické výsledky hovoria aj o tom,
že počet zahraničných turistov za po-
sledné obdobia stúpol. Minuloročný po-
čet 454 870 ubytovaných, znamená
oproti roku 2005 nárast o 8,4 percenta.
Počet prenocovaní zahraničných turistov
v komerčných ubytovniach dosiahol
počet 835 210, čo je oproti roku 2005
nárast o 4,5 percenta. Najviac ľudí prišlo v
minulom roku z Českej republiky,
Nemecka a z Veľkej Británie, ktorí tu aj
prespali najviac nocí. Nasledovali
návštevníci z Talianska, Poľska, Rakúska,
Francúzska, zo Spojených štátov americ-
kých. Prvú desiatku krajín v počte náv-
števníkov uzatvára Japonsko a Maďarsko.
Viac do Bratislavy začali v minulom roku
jazdiť britskí turisti – o 24,3 percenta viac
ako v roku 2005. Podobne to bolo s Rakú-
šanmi, ktorých prišlo viac o 23,9 percenta.
Menší záujem ako v roku 2005 o nás pre-
javili návštevníci z USA - o 8 percent a
Francúzi - o 6,3 percenta. Najväčší nárast
v počte prenocovaní oproti roku 2005 bol
zaznamenaný u Rakúšanov (+22,6), Bri-
tov (+15,7) a Čechov (+15,3). Naopak,
menej nocí v meste strávili Francúzi a
návštevníci z USA. Zahraniční turisti
uprednostňujú u nás ubytovacie zariade-
nia vyššieho štandardu. V štvorhviezdič-
kových ubytovacích zariadeniach spalo
vyše 215-tisíc návštevníkov. (brn) 

Štrkovec: Komárnická 26
tel.: 4342 6622 mobil: 0903 511 511

4333 3137 0905 511 511
www.eurolingua.sk

SENIOR ACTIVE n. o.
otvára nový

DOMOV DÔCHODCOV
Dom sociálnych služieb v meste HRIŇOVÁ

Záujemcovia o umiestnenie do domova sa môžu
informovať na tel. čísle 0905 568 796,

prípadne osobne alebo poštou na agrese:
Senior Active n. o., Školská 1566, 962 05 Hriňová

Zrekonštruovaná letná čitáreň U červeného raka je po dlhých siedmich rokoch opäť k dispozícii verejnosti  a opäť sa stane
dejiskom kultúrnych podujatí najmä komornejšieho charakteru. FOTO - Oto Limpus



4BRATISLAVSKÉ NOVINY 21/2007

Investor stavby

chce vyrúbať

krásne topole 
LIST ČITATEĽA
V posledných týždňoch sa v médiách
stále viac hovorí o smerovaní vzhľadu
nášho hlavného mesta a jeho jednotli-
vých mestských častí. Keďže som oby-
vateľkou Ružinova, trápi ma hlavne
táto otázka: Vyrúbu sa na všetkých det-
ských ihriskách v Ružinove stromy a
postavia sa tam obytné domy?
Pamätáte sa ešte na predvolebný program
„V Ružinove sa nám bude lepšie žiť, keď
ZACHOVÁME ZELEŇ - zmeníme
územný plán mestskej časti Ružinov tak,
aby sa zelené plochy nerušili zahusťova-
ním výstavby“ (www.slavodrozd.sk) pána
starostu Drozda? Pán Drozd v posledných
dňoch dokazuje, že tento sľub buď nemy-
slel vážne, alebo naňho zabudol. Obyvate-
lia Trnávky, konkrétne Ulice Na Križovat-
kách, sú toho svedkom.
Táto ulica s rodinnými domami, susedí so
školským dvorom bývalej základnej
školy, na ktorom plánuje investor výstav-
bu bytového domu s 95 bytmi a šiestimi
nadzemnými podlažiami. Školský dvor je
obkolesený nádhernými vyše dvadsaťroč-
nými topoľmi a na priľahlom páse verej-
nej zelene sa nachádzajú ďalšie vzácne
stromy a kry. Avšak záujmom investora je
úplný výrub topoľov na jeho pozemku,
aby maximálne využil pozemok na
výstavbu. Navyše plánuje aj zabratie pri-
ľahlého verejného chodníka a devastáciu
verejného pásu zelene, ktorý chce využiť
na vytvorenie parkoviska, na ktoré mu
kvôli jeho megalomanským stavebným
predstavám nezostáva na vlastnom
pozemku priestor.
A čo na to starosta Drozd? V minulých
dňoch zmenil na ochranu zelene názor a
podpísal výrubové rozhodnutie. Aj napriek
mnohým protestom občanov, ktoré si
vypočul na zasadnutí miestneho zastupi-
teľstva a pri osobných stretnutiach, napriek
petíciám s vyše 800 podpismi, napriek
svojmu volebnému programu sa rozhodol,
že vyrúbať stromy je v poriadku. Z akého
dôvodu zmenil názor a čo ho vedie k tomu,
že v tejto veci nedbá na záujmy občanov?

Jana Mácsadiová, Ružinov

Na Tomášikovej

sú zle nastavené

semafory
LIST ČITATEĽA
Chcel by som upozorniť na nesprávne
nastavený semafor na križovatke
Gagarinova - Tomášikova.
Na tomto mieste pred časom dochádza-
lo k častým kolíziám medzi autami
odbočujúcimi z Tomášikovej doľava na
Gagarinovu a autami, ktoré išli v rov-
nom smere z Kaštieľskej na Tomášiko-
vu.
Došlo správne k úprave semaforu a ku
kolíziám by už nemalo dochádzať.
Dochádza však naďalej. Dôvodom je
podľa môjho názoru zlé nastavenie
zelenej v smere z Tomášikovej doľava
na Gagarinovu. V čase, keď tieto vozid-
lá už majú zelenú, vozidlám, prichádza-
júcim do križovatky z Kaštieľskej iba
blikne oranžová. Keďže je to spravidla
pre posledné auto v kolóne, ide rýchlo a
dochádza ku kolízii s protiidúcim
autom odbočujúcim na zelenú smerom
na Gagarinovu.
Riešením by bolo kratučké (1-2 sekun-
dy) pozdržanie zelenej v smere z Tomá-
šikovej doľava na Gagarinovu.

Dušan Tudík, Ružinov

Na chodcov

sa stále myslí

len minimálne
LIST ČITATEĽA
Na to, že chodníky slúžia najmä na
parkovanie a pešia zóna pre automo-
bily, sme si už zvykli. Teraz je na rade
zrejme likvidácia priechodov pre
chodcov. 
Na priechode pre chodcov so svetelnou
signalizáciou cez extrémne frekvento-
vanú Brniansku ulicu pri škole na
Dubovej ulici už roky nefungujú tlačid-
lá, ale pôvodne nastavený interval
umožnil prechod po prijateľnom čase
čakania. Vrcholom systému riadenia je
súčasný interval 6 minút medzi zelenou
pre chodcov.
Taký dlhý čas nie sú ochotní čakať nie-
len dospelí, ale už ani tie najposlušnej-
šie deti, ktoré majú po dlhšom čakaní
dojem, že signalizácia nefunguje. Drvi-
vá väčšina chodcov tak prechádza v
čase, keď je v príslušnom smere voľná
vozovka. A zasa sa čaká na tragický prí-
pad, aby sa s tým niečo (skrátenie inter-
valu, alebo zabezpečenie funkcie tlači-
diel pre chodcov) spravilo. 
Ak vám na magistráte skutočne ide o
služby občanom, tak prostredníctvom
útvaru dopravy zabezpečte aspoň návrat
signalizácie na pôvodný prijateľný
interval. 

Ing. Otakar Klokočník, Staré Mesto

Kde kuchyňa vysoko vedie nad prostredím
Boli sme v tom lokále viac krát, vyskú-
šali sme všetky tri mená, teraz sa volá
Bar - Reštaurácia San Marten, ale
menovalo sa to tu už aj Stone a ešte
predtým U Tekvicu.
Niečo sa mení, niečo nie. Napríklad
samotná budova. Je to stále historická
stavba s metrovými múrmi, stavebné zása-
hy v nej nebudú vôbec lacné, a preto asi
žiadny podnik situovaný v tomto mieste
nepokročí medzi luxusné, môže sa však
usilovať o čo najvyššiu kvalitu ponuky.
Najprv čosi k prostrediu. 
Ani posledný majiteľ hriešne nevyužil
mohutné oblúkové klenby prízemných
miestností. Ani jemu sa nepodarilo pre-
miestniť toalety do komplexu miestností -
musíte vyjsť von do priechodu z Panskej
ulici na Hviezdoslavovo, čo v lete osvieži,
v zime však bude obťažovať. Po predchá-
dzajúcom usporiadaní tu zostalo ešte to, že
nefajčiarska časť podniku je situovaná na
ceste na toalety. No steny zmenili svoj
vzhľad, sú rovné, upravené, a zo všetkých
strán sa hosťovi prihovárajú ornamenty,
ktoré sú zrejme logotypom San Marten.
Stoly sú dostatočne veľké a pohodlné, prí-
bor a servis lepšej reštaurácie, ale ku grilo-
vanému lososovi sme nedostali nôž na
ryby. To bola azda jediná chybička, ktorú
sme mohli pripísať obsluhe - boli sme na
dvoch zmenách, na oboch bola iná čašníč-
ka, ale výborná. Svoje zvládali včas, s
úsmevom, komunikatívne, ale nie dotiera-
vé. Vedeli, čo ponúkajú a vedeli to aj
vysvetliť tak, že poučenie neurážalo.
Niektoré suroviny a ich kombinácie sú v
hlavných jedlách i predjedlách, ale maj-
strovsky doplnené o ďalší detail, čo robí

svoje. Popíšeme jedlá poporiadku, ako sú
v jedálnom lístku a tak začíname predjed-
lami: Carpaccio di Manzo (195 Sk) je
najemno nakrájaná sviečkovica so šalátom
rukola. Bez komentára, rovnako ako Insa-
lata San Marten (179 Sk), teda grilované
kuracie mäso so sušenými paradajkami, do
chrumkava vypraženou slaninkou a suše-
nými paradajkami, alebo Polenta con
Funghi (125 Sk). Ťažko opísať, ako chutí
kukuričný zázrak so šťavou s hríbikmi a
balsamicovým octom, treba to vyskúšať.
Navyše, keď každé z týchto predjedál
kuchár korunoval tenulinkými a zohriaty-
mi plátkami parmezánu. Gamberi all'
Aglio (195 Sk) mali byť krevety v ľahko
cesnakovej smotanovej omáčke na špená-
tových fettucinach. V skutočnosti cestovi-
ny plávali v lahodnej omáčke a krevety
zdobili predjedlo, ale vyšlo to na rovnako -
nič sa tomu nedalo vyčítať. Iné podstatou i
chuťovo boli Penne all' Amatriciana (148
Sk), teda cestoviny v paradajkovej omáčke
so slaninkou, cibuľkou a čili papričkami,
hodnotili sme ich len ako priemer.
S polievkami sú v San Marten rýchlo hoto-
ví. Minestrone (45 Sk) a Zuppa di Casa,
teda sezónna polievka dňa (55 Sk), viac
ich niet. Nám sa zdala Minestrone príliš
horúca a zelenina príliš uvarená, možno je
to otázka zvyku. Sezónna bola Feniklová,
človek čakal viac, ale rastlinka fenikel
nemá toľko výraznej arómy ako rovno-
menné korenie.
Hlavné jedlá uviedlo Pollo Romano (210
Sk) - grilovaná kuracia roláda plnená hor-

čičnými semiačkami a tymiánom v omáč-
ke so zeleného korenia na špenátových lis-
toch. Nasledovalo Fettuccine all'e Verdure
(132 Sk) a tiež splnilo očakávania, obe
jedlá skôr dobré ako priemerné. Viac sme
si pomaškrtili na druhý deň. Nedali sme sa
zlákať na mimoriadne pôsobivo opísané
Rotolo di Maiale - veď si len predstavte
bravčovú roládu plnenú špenátom, suše-
nými paradajkami, sekanými vlašskými
orechmi v hustej omáčke z červeného vína
dusenej stredomorskej zelenine... Stačil
pohľad na Filetto di Maiale Alle Senape
(239 Sk) teda medailónky z panenky v
smotanovej omáčke s horčičnými semien-
kami na grilovanej zelenine. Porcia na
nezjedenie. Chuť taká, že sa jednoducho
nedalo prestať. Dva rekordy San Marten
má za lososa. Salmon Beurre Blanc (283
Sk) teda losos v ľahkej omáčke beurre
blanc bol absolútne vynikajúci a ugrilova-
ný tak, že kožtička bola chrumkavá ešte aj
v tej maslovej omáčke. Rovnakú konzis-
tenciu mal aj v Grigliate di Mare (396 Sk),
kde spolu s krevetami, kalamármi a zeleni-
nou stvoril najlepší rybací tanier, aký hod-
notiteľ kedy mal.
Užili sme si aj dezertov: Vanilkový Créme
Brule (91 Sk), kombinovaná ovocná
zmrzlina (55 Sk) a torta Ricotta (74 Sk)
boli dobré, nie však výnimočné.
Keď nepoľavia, môžu sa natrvalo etablo-
vať ako nie najlacnejšia, ale kvalitou jedál
jedna z lepších talianskych reštaurácií.
Naše hodnotenie:���
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzumá-
ciu si redakcia platila sama.

Sú situácie, keď zlyhá rodič aj predavač
Je svätodušný pondelok: v niektorých
štátoch vôkol nás je sviatok. U nás to
bude zvýšený počet turistov a väčšia
nervozita v obchodoch . Preto som chce-
la, zdrhnúť, z Bratislavy do svojej cha-
lupy na Záhorí. 
Tam som sa chcela venovať svojim obľú-
beným knihám. Ibaže hneď ráno ma tele-
fonát nahnevanej spotrebiteľky poučil o
mojich „psích povinnostiach“. A tak
namiesto meditácií idem písať o penia-
zoch, vychovávateľských zlyhaniach a
nereálnych očakávaniach. O čo ide? Malo-
letý chlapec - vlastne 10-ročné dieťa bez
vedomia a súhlasu rodičov zakúpilo dva
kusy mobilov po 8000 korún. Pre seba a
svojho najlepšieho priateľa. Pretože dneš-
né deti nie sú blbé – najskôr chceli získať
akčné prístroje za 1 korunu, ako to propa-
guje reklama. To sa im nepodarilo, pretože
ešte nemajú 18 rokov - ako im príslušný
predavač povedal. Rozumej: nespĺňajú
obchodné podmienky na mesačný paušál.
Obchod si teda ubránil svoje záujmy. Keď
sa však chlapec vytasil vysokým obnosom
- 16-tisíc korún v rukách dieťaťa nie je
každodenná vec - pracovníka obchodu vek

nezaujímal a požadovaný tovar predal.
Neviem, či existuje konkrétny paragraf,
ktorý bol porušený. Veď zákony nemôžu
obsiahnuť všetky situácie, ktoré život pri-
náša. Napriek tomu si myslím, že hneď
dvakrát zlyhal ľudský faktor. Je mi ľúto,
ale prvé zlyhanie je u rodičov. Nepovažu-
jem za možné, aby 10-ročné dieťa malo
úspory v takejto výške z vlastného pričine-
nia. Ak dostáva neúmerne vysoké vrecko-
vé a dary, potom ho minimálne nikto
nenaučil hodnote peňazí - a nech zato
nenadáva predavačovi a ani mne.
Môj syn poznal hodnotu peňazí ako 6-roč-
ný. Zbieral a nosil do zberu papier dosť
dlhý čas na to, aby si mohol kúpiť pištoľ
(ja som odmietala kupovať hračky pripo-
mínajúce násilie). Po odchode z hračkár-
stva syn dlho pozeral na novú hračku a
hlbokomyseľne zahlásil: to je teda poriad-
ne drahá pištoľ - koľko som sa narobil! A
ja som vedela, že sa nemusím starať o to,
ako použije svoje vreckové.
Druhé zlyhanie ide na konto predavača.

Fakt, že sa nepozastaví nad skutočnosťou,
ako môže bez sprievodcu dospelého oči-
vidne maloleté dieťa disponovať vysokou
sumou peňazí, nie je pre predavača práve
najlepšou vizitkou. V krajnom prípade si
viem predstaviť, že za právnej pomoci by
sa takáto zmluva - lebo v skutočnosti o
kúpnopredajnú zmluvu, i keď nepísanú ide
- dala vyhlásiť za neplatnú.
Ešte zostáva vyrovnať sa s nereálnymi
očakávaniami. Dôvera, ktorú vo mňa veľa
ľudí vkladá, je niekedy naozaj nereálna.
Vediem občianske združenie na ochranu
spotrebiteľov – nie som poslankyňou par-
lamentu a nerobím zákony. Môžem pomá-
hať radou v konkrétnych prípadoch a pre-
venciou. Prevenciu predstavujú predovšet-
kým príspevky v médiách. A to už 17
rokov verne robím na čisto dobrovoľnej
báze a bezúplatne. Vlastne nie celkom.
Dúfam, že každý, komu moja rada pomoh-
la, možno povie: Pán Boh zaplať. A ten to
zaručene aj urobí. Ako vidíte, na konci
som sa predsa dostala k svätodušnej úvahe
- i keď cez nesympatickú obchodnícku
problematiku.

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
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Mercury môže

stavať, ak splní

podmienky
PETRŽALKA
Na porade starostu mestskej časti Bra-
tislava-Petržalka prijalo vedenie
samosprávy vecné stanovisko k vybu-
dovaniu nového športového areálu
gymnázia Mercury.
Jedným z dôsledkov sú aj pripravované
rokovania starostu Milana Ftáčnika s
vedením gymnázia o možných zmenách
v projektovej dokumentácii, ktoré
potvrdia viacúčelovú orientáciu športo-
viska. Zásadným bodom je však dohoda
medzi samosprávou mestskej časti a
gymnáziom, pretože takou dohodou pod-
mieňuje magistrát obnovenie nájomnej
zmluvy na časť pozemku, kde má športo-
visko stáť.
Tento pozemok stojí aj v pozadí kauzy -
mesto ho krátkodobo prenajalo gymná-
ziu s tým, že gymnázium vybuduje
cykloturistický chodník. Gymnázium
ale tvrdí, že na vybudovanie chodníka
nedostalo stavebné povolenie od mest-
skej časti. Konateľka gymnázia Helena
Barnová obviňuje samosprávu zo zdrža-
nia a vyjadrila sa pre agentúru SITA, že
v stavbe sa bude pokračovať aj bez
povolenia. 
Starosta M. Ftáčnik, ktorý je, mimocho-
dom, v školskej rade, niekoľkokrát dô-
razne vyzval vedenie školy, aby zastavi-
lo všetky aktivity v tejto veci. Napriek
tomu mestská časť prejavuje ochotu
rokovať o pokračovaní výstavby areálu
na ploche jedného hektára, kde zatiaľ
urobili len terénne úpravy a vysadili 130
stromov. H. Barnová tvrdí, že tieto práce
ohlásili a tak ich aj uskutočnili.
Gymnázium si veľmi zakladá na golfo-
vom ihrisku, ktoré má plniť viacero
funkcií vo výchove a výučbe a slúžiť aj
občanom z mestskej časti a celého
mesta. 
Hovorca úradu Ľubomír Andrassy upo-
zorňuje, že ak škola nesplní podmienky
úradu, hrozí jej pokuta až 5 miliónov
korún. H. Barnová na druhej strane tvrdí,
že škola je ochotná rokovať a súčasné
vyjadrenie petržalskej samosprávy nazna-
čuje, že problém sa do začiatku nového
školského roku podarí vyriešiť. (gub) 

Cestnú svetelnú signalizáciu nastavujú 

v spolupráci mesta a dopravnej polície
BRATISLAVA
Niekoľkoročná zápcha v Mlynskej
doline sa má stať minulosťou až po
sprevádzkovaní tunela pod Sitinami,
keď naposledy vyladia aj semafory pri
Slávičom údolí.
Vyplýva to z informácií, ktoré sme získa-
li na odbore cestného hospodárstva brati-
slavského magistrátu aj od dopravných
inžinierov bratislavskej dopravnej polí-
cie. Svetelné riadenie jednotlivých križo-
vatiek v meste, vrátane tej v Slávičom
údolí, totiž pripravuje magistrát v spolu-
prácu s dopravnou políciou. Správcom
komunikácií, a tým aj cestnej svetelnej
signalizácie v meste sú magistrát (komu-
nikácie 1. a 2. triedy) a mestské časti (ko-
munikácie 3. a 4. triedy). Sťažnosti na
svetelnú signalizáciu preto môžu vodiči a
chodci adresovať na magistrát, resp. na
miestne úrady príslušných mestských
častí. 

K situácii na križovatke pri Slávičom
údolí, kde je podľa viacerých vodičov
nevhodné nastavenie svetelnej signalizá-
cie, dopravný inžinier magistrátu Stani-
slav Kubán uviedol: „Križovatku Mlyn-
ská dolina - Slávičie údolie - Tichá ulica
sme nastavili podľa výpočtov, život však
ukázal, že kamióny nestačili prejsť, a to
upchávalo celú križovatku. Dopravná
polícia navrhla riešiť to predĺžením jed-
ného z intervalov a situácia sa ihneď zlep-
šila. Po spustení tunelov však budeme
musieť nastaviť celkom nový rytmus.“
Viacerí čitatelia poukazujú na zníženú
prejazdnosť tejto križovatky a diskrimi-
náciu vodičov idúcich z Tichej ulice. Jed-
nému z nich to pripomína situáciu pri
Botanickej záhrade, kde museli semafory
po krátkom čase celkom vypnúť, lebo
dopravu neregulovali, ale v skutočnosti
blokovali.
Podobná situácia je na Šafárikovom

námestí, kde sú znevýhodnení chodci. Pri
prechode po priechode z námestia k
Umeleckej besede sú totiž chodci často
ohrozovaní vozidlami odbočujúcimi zo
Štúrovej ulice. S. Kubán k tomu uviedol:
„Je to tak veľmi zaťažené, že nie je
možné koordinovať voľný prechod pre
chodcov tak, aby to nespomalilo pohyb
automobilov. Ak sú vodiči nedisciplino-
vaní, tak chodci trpia viac. Nemáme do-
statok peňazí na kamerový systém, ktorý
by registroval všetkých vodičov, čo vojdú
do križovatky na červenú.“
Motoristickí odborníci však tvrdia, že
chyba je v princípe nastavovania svetel-
nej signalizácie, ktorá pre všetky smery
využíva najkratšie limity v záujme krát-
kych cyklov. Upozorňujú, že v zahraničí,
vrátane Česka, je trend opačný, čo vedie
k úplnému vyprázdneniu komunikácií
pred križovatkou i k zvýšeniu bezpečnos-
ti chodcov. Gustav Bartovic

K ú p i m
STARŠÍ DOM - ZÁHRADU

Bratislava - Nové Mesto
Koliba - Kramáre - Polus

0949 594 389

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

Kvalitné a cenovo
dostupné bývanie
V bratislavskej mestskej časti Ružinov pri-
budne na konci roku 2009 takmer pol tisíc
nových bytových jednotiek. Rezidenčný
objekt Jégého alej, ktorého budú súčasťou,
je prvým projektom renomovaného české-
ho developera FINEP na slovenskom trhu.
V Českej republike dokončila spoločnosť
od roku 1995 už jedenásť bytových pro-
jektov a predala viac ako 4000 bytov. Pro-
jekt Jégého alej, situovaný v atraktívnej
rezidenčnej časti, ponúkne celkovo 485
bytových a apartmánových jednotiek s
rozlohou 30 090 štvorcových metrov čistej
obytnej plochy. Ďalších 3500 štvorcových
metrov bude určených na parkovanie,
obchodné a reštauračné účely. Projekt
architektonicky členitej stavby s dvanásti-
mi, resp. pätnástimi podlažiami, zakonče-
nej 21-podlažnou vežou, pochádza z pro-
jektantskej dielne spoločnosti Helika.
Jégého alej poskytne obyvateľom Bratisla-
vy jednoizbové až päťizbové byty a apart-
mány s rozlohou od 40 do 200 štvorcových
metrov. Najväčšie zastúpenie budú mať
dvoj- a trojizbové byty, o ktoré je v súčas-
nosti aj najväčší záujem. Ich cena sa totiž
začína už pri 41000 Sk za štvorcový meter.
Okrem kvalitného bývania a jedinečného
výhľadu na celú Bratislavu bude výhodou
bývania na adrese Jégého alej aj ľahký prí-
stup k sieti verejných zariadení a služieb.
Spoločnosť FINEP verí, že jej projekty sa
stretnú u Bratislavčanov so záujmom a
obľubou.
Kontakt: FINEP a.s., Laurinská 4, 811 01
Bratislava 1, tel.: +421 2 59 24 13 00, fax:
+ 421 2 59 24 13 30, mobil: 0902 207 207,
e-mail: info@finep.sk, www.finep.sk

BRATISLAVA
Dopravný podnik chce skontrolovať
všetky autobusy MHD typu Solaris,
pretože jeden z nich na linke číslo 70
ráno v sobotu 26. mája zachvátil požiar
v zadnej časti vozidla. 
Požiar Solarisu vznikol na križovatke
Prievozská - Bajkalská. Vodič zareagoval
až na upozornenie cestujúcich, ktorých po
zastavení vyzval, aby okamžite vystúpili.
V autobuse bolo v tom čase 30 pasažierov,
no nikomu sa nič nestalo. Napriek rýchle-
mu zásahu hasičov vznikla na autobuse
predbežná škoda šesť miliónov korún.
Oheň zničil celú zadnú časť vozidla, príči-
ny požiaru objasní policajné vyšetrovanie. 
Autobusy typu Solaris na plynový pohon
boli dané do prevádzky MHD 26. júna
2006. Poškodené nové vozidlo vyrobili v
roku 2006 a stále podlieha záruke od
výrobcu, ktorým je firma Solaris Bus and
Coach S.A. Bolechowo z Poľska. 
Dopravný podnik vytvorí vyšetrovaciu
komisiu na objasnenie príčin požiaru. U
výrobcu tejto značky autobusov bude v

záujme bezpečnosti cestujúcich žiadať
mimoriadnu kontrolu všetkých vozidiel
Solaris. Magistrát ich v minulom roku
nakúpil spolu 22 za 203,5 milióna korún.
Na nákladoch majú dopravnému podniku
ušetriť ročne 40 miliónov korún. Solaris je
šetrnejší k životnému prostrediu, pretože
jeho výfukové plyny obsahujú o 85 per-
cent menej škodlivín ako v prípade auto-
busu na naftový pohon.
Nespokojnosť cestujúcich s úrovňou
MHD priznal nedávno aj nový generálny
riaditeľ DPB, a.s., Róbert Kadnár. Jednou
z príčin je aj vynechávanie spojov najmä
kvôli technickým poruchám. 
V apríli vynechalo 1681 spojov mestskej
hromadnej dopravy, z celkovo 300-tisíc,
ktoré boli plánované v rámci cestovných
poriadkov. Vynechanie predstavuje asi 5,5
promile z celkového počtu. Až 85 percent
z vynechaných liniek spôsobili technické
poruchy vozidiel. Ostatné spoje nešli,
alebo výrazne meškali kvôli dopravným
nehodám, zápcham a pod. 
Podľa informácií z dopravného podniku

sú počty vynechaných spojov každý
mesiac približne rovnaké. Riešením má
byť postupná obmena vozidiel MHD,
najmä autobusov, z ktorých mnohé jazdia
na hranici únosnosti. Dopravný podnik sa
vypadnuté spoje snaží nahradiť záložný-
mi, no z celkového počtu vypadnutých
liniek je to len 10 až 20 percent v špičke
počas pracovného dňa a asi 90 až 100 per-
cent vo večerných hodinách, resp. v dňoch
pracovného voľna a pracovného pokoja.
Ešte minulý rok mal dopravný podnik po
životnosti 80 percent trolejbusov, 16 per-
cent električiek a 35 percent autobusov. V
roku 2008 prekročí hranicu životnosti
skupina električiek, ktoré sa nakúpili v
rokoch 1987 a 1988. Potom by sa toto
číslo mohlo zvýšiť až na 74 percent. 
V súčasnosti prevádzkuje dopravný pod-
nik viac ako 230 električiek s priemerným
vekom 21 rokov, takmer 140 trolejbusov s
priemerným vekom 14 rokov a vyše 460
autobusov s priemerným vekom 12 rokov.
Priemerný vek všetkých tzv. prevádzko-
vých vozidiel je asi 15 rokov. (rob) 

V Bratislave horel autobus číslo 70, kvôli

poruchám vynechávajú aj ďalšie spoje

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

Staré Mesto minulo na zimnú údržbu vyše

17-násobne vyššiu sumu ako Petržalka
BRATISLAVA
Uplynulá mierna zima umožnila samo-
správe šetriť prostriedky na zimnú
údržbu. Rozdiely medzi sumami, ktoré
minuli jednotlivé mestské časti na
zimnú údržbu, sú zarážajúce.
Mestská časť Bratislava - Petržalka vyna-
ložila na zimnú údržbu v sezóne 2006 -
2007 finančné prostriedky v celkovej
výške 890-tisíc korún. V porovnaní so
zimným obdobím 2005 - 2006 je to o tak-
mer 3,1 milióna korún menej a tohtoročná
zimná údržba bola pre petržalskú samo-
správu jednou z najmenej nákladných.
Počas celého zimného obdobia sa uskutoč-
nili iba dva výjazdy techniky, ktoré boli
zamerané na lokálne odpratanie napadnu-
tého snehu (29. december a 24. január). Na
základe predpovedaného vývoja poveter-
nostných podmienok starosta Milan Ftáč-
nik rozhodol, že zimná pohotovosť  sa
ukončí už k 22. februáru. 
Z 890-tisíc korún bola najväčšia položka -
asi 574-tisíc korún - vynaložená na mzdy
pracovníkov zaradených do zimnej poho-
tovosti. Na nákup posypového materiálu a

pohonných hmôt bolo použitých 118-tisíc
korún. V predchádzajúcom roku bolo na
posypový materiál a pohonné hmoty vyna-
ložených až 1,5 milióna korún. Ušetrené
prostriedky použije petržalská samospráva
na úpravu verejných priestranstiev, na
opravu a údržbu chodníkov a ciest.
Mestská časť Staré Mesto vynaložila na
zimnú  údržbu v sezóne 2006 - 2007 až
15,334 milióna korún (vrátane 2,8 milióna,
ktoré stálo čistenie komunikácií v letnom
režime). V Starom Meste miestny podnik
verejno-prospešných služieb VEPOS túto
zimu pri štyroch výjazdoch minul posypo-
vý materiál v celkovej hodnote 2,42 milió-
na korún, čo je v prepočte na jeden výjazd
605-tisíc korún. Pre porovnanie, počas
zimy v sezóne 2005 - 2006, kedy sa usku-
točnilo 45 výjazdov, mestská časť minula
posypový materiál za 4,2 milióna korún,
čo v prepočte na jeden výjazd predstavo-
valo sumu 93 500 korún. Riaditeľ podniku
Jozef Cepek po kritike poslancov „našiel“
75 ton posypového materiálu za 285-tisíc
korún, ktoré VEPOS počas uplynulej zimy
neminul, ale zostali v zásobovacom kon-

tajneri v areáli podniku. Napriek tomu je
tohtoročná spotreba posypového materiálu
v Starom Meste enormne vysoká. Po odrá-
taní „nájdených“ 75 ton minul VEPOS
túto zimu pri jednom výjazde posypový
materiál za vyše 533-tisíc korún.
Viacerí staromestskí poslanci poukázali na
neefektívny systém zimnej údržby v Sta-
rom Meste. Veď len túto zimu mestská
časť zaplatila súkromnej firme Inexsys za
zimnú pohotovosť 4,5 milióna korún, pri-
čom za skutočnú zimnú údržbu počas šty-
roch dní „snehovej nádielky“ Inexsys fak-
turoval mestskej časti necelých 190-tisíc
korún. Predchádzajúce dve zimy, ktoré
mali z hľadiska snehových zrážok obvyk-
lý priebeh, stála mestskú časť len pohoto-
vosť súkromnej firmy dva až trikrát viac
ako samotný výkon zimnej údržby. 
Napriek tomu, že terénne a aj iné pod-
mienky v Starom Meste a v Petržalke sú
odlišné, zdá sa, že náklady na zimnú
údržbu v Starom Meste sú neprimerane
vysoké. Pre porovnanie - Staré Mesto sa
stará o 63,5 km komunikácií, Petržalka
42,7 km. (juh, ado) 



Otázka správy

cintorínov je

nedopovedaná
PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Ani po dvadsiatich rokoch sa v mest-
skej časti Podunajské Biskupice
nezmierila značná časť verejnosti s
odňatím správy cintorínov.
Patrí k nim aj nová starostka Alžbeta
Ožvaldová (nezávislá), ktorá iniciovala
zaradenie tejto otázky do plánu práce
miestneho parlamentu. O žiadosti Podu-
najských Biskupíc opäť zveriť cintoríny
na Mramorovej a Kvetinárskej ulici do
správy miestnej časti by mali poslanci
mesta rokovať v júni.
Pri poslednom pretriasaní tohto problé-
mu priamo v Biskupiciach sa však
vynorila aj skutočnosť, že už teraz kapa-
cita cintorínov nestačí a už existuje
dohoda s mestskou spoločnosťou
Marianum, ktorá spravuje cintoríny vo
všetkých mestských častiach, o rozšíre-
ní cintorína na Mramorovej. Akcia by
mala stáť 14 miliónov korún, ktoré P.
Biskupice, samozrejme, nemajú, podie-
ľali by sa na akcii len sumou jeden mili-
ón. Starostka však vidí možnosť vyrov-
nať rozdiel z prostriedkov získaných od
spoločnosti Marianum refundáciou
zostatku finančných prostriedkov za
uhradené hrobové miesta. Tie by sa
potom použili na rozšírenie cintorína.
Podľa našich informácií môže za rozru-
chom stáť aj jedna miestna pohrebná
spoločnosť, ktorú už dnes v Podunaj-
ských Biskupiciach množstvo starších
ľudí vníma ako správcu miestnych cin-
torínov. 
Poslanci sa napokon zhodli na tom, že je
nevyhnutné vypracovať presnú kalkulá-
ciu dopadu takéhoto kroku na hospodá-
renie P. Biskupíc, hoci pred rokmi
samospráva už takýto dokument mala k
dispozícii. Jednako však odsúhlasili
doterajší postup mestskej časti a uložili
prednostovi a príslušnej komisii dopra-
covať žiadosť do mestského zastupiteľ-
stva o ekonomickú analýzu možností
prevádzkovať cintoríny. (gub)

Na osadenie

zábradlia

nie sú peniaze
STARÉ MESTO
Na Zochovej ulici sú úzke chodníky, po
ktorých je problém chodiť, pretože na
nich parkujú autá. Občania žiadali,
aby sa aspoň na jednej strane ulice osa-
dilo zábradlie, toto riešenie je však
zatiaľ v nedohľadne.
Ešte vlani v novembri obyvatelia Starého
Mesta spísali petíciu, v ktorej požadovali,
aby staromestská samospráva zabezpečila
jeden z chodníkov pre peších tým, že
osadí na okraji chodníka kovové prerušo-
vané zábradlie podobne, ako je to na
susednej Kozej ulici. Zábradlie však
dodnes osadené nebolo.
Podľa hovorkyne staromestského miest-
neho úradu Aleny Kopřivovej sa petíciou
zaoberal referát cestného správneho orgá-
nu miestneho úradu Staré Mesto. „Kon-
štatoval oprávnenosť požiadavky a záleži-
tosť postúpil správcovi komunikácií III. a
IV. kategórie na území mestskej časti -
miestnemu podniku VEPOS,“ povedala
nám. „Ten urobil potrebné merania a
požiadal dodávateľa o cenovú ponuku -
znela na 250-tisíc korún. V situácii, keď
na opravu, údržbu a osadenie nových
zábradlí a schodísk má VEPOS k dispozí-
cii na celý rok 500-tisíc korún, však zámer
nie je možné uskutočniť.“ (juh)
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Neporiadnici, tuláci a súdne ťahanice 

zohyzďujú jednu z najkrajších lokalít
STARÉ MESTO
Nádherný svah medzi hradným
vrchom a Dunajom je už roky zaned-
baný a podľa všetkého to tak bude ešte
niekoľko rokov, hoci aj magistrát ho
pokladá za vzácny.
Hovorkyňa magistrátu Eva Chudinová o
lokalite medzi Strmou cestou, Žižkovou
ulicou a Fialkovým údolím doslova píše:
„...mesto ju považuje za mimoriadne
významné rozvojové územie Bratislavy
aj preto, lebo úzko susedí s Podhradím a
má tak prirodzené dominantné postave-
nie. Význam územia je v jeho kultúrnom,
historickom aj sociálnom potenciáli, v
jeho atraktívnej polohe, v dobrom
dopravnom napojení a stavebných mož-
nostiach.“
Inak ho vidí členka SND Božena Ryb-
níčková, ktorá celé desaťročia žije na
Žižkovej ulici: „Aj Ortodoxný židovský

aj Mikulášsky cintorín majú značné
medzery v oplotení, chodí tam mnoho
podivných indivíduí. Nepodivné indiví-
duá tam odhadzujú odpad - dokonca
priamo zhora z Fialkového údalia sypú
pokosenú trávu na cintorín. Tak je to,
odkedy zbúrali Zuckermandl.“ Zucker-
mandl zbúrali, keď sa staval Nový most.
Od prevratu sa tu občas ukáže mestská
polícia, na jar sa to raz vykosí a všetko
zostáva tak ako bolo.
Je tu zdevastované kúpalisko, ktoré
kedysi patrilo rodine Tokárových, ale
podľa informácií z mesta i mestskej
časti sú vlastnícke vzťahy v tomto pro-
stredí nevyjasnené a domotané.
Potvrdzuje to aj Kamila Šturmová z
mestského pohrebníctva Marianum - to
môže Mikulášsky cintorín tak raz za rok
pokosiť, nepochováva sa tam a nie sú
tržby, cintorín patrí cirkvi, tá ale presta-

la javiť oň záujem, o kaplnku sa tiež
nestará a Marianum ju nemôže zachrá-
niť pred skazou, lebo ako verejná inšti-
túcia nemôže investovať do cudzieho
majetku.
V kameňolome mal kedysi vyrásť najex-
kluzívnejší bytový dom v Bratislave,
mesto sa však súdi s investorom MP Real
Invest. Tomu kedysi predalo pozemky v
tejto lokalite, ale spoločnosť nezaplatila
v lehote cenu. Mesto sa preto pokladá za
vlastníka a Real Invest sa obrátil na súd.
Ten zakázal mestu s majetkom nakladať
- čiže je v podobnej situácii ako Maria-
num v Mikulášskom cintoríne. Medzi
týmito dvoma prameňmi neporiadku je
zovretý Ortodoxný cintorín, o ktorý sa
vlastníci márne starajú. Mesto má zatiaľ
len obstaranú urbanistickú štúdiou, ktoré
zastupiteľstvo schválilo.

Gustav Bartovic

+ kompletné servisné prehliadky a výmena oleja

+ na počkanie bez objednávania

+ pre všetky vozidlá, aj v čase trvania záruky

www.oilpartner.sk

www.osakasushibar.sk

rezervacie @ osakasushibar.skrezervacie @ osakasushibar.sk

open from

am 11.00 - 23.00 pm

open from

am 11.00 - 23.00 pm

reservations 00421 2 4524 3080reservations 00421 2 4524 3080

best sushi
in town

best sushi
in town

Kazanska 56, BratislavaKazanska 56, Bratislava

BRATISLAVA
Až morbídne sú okolnosti, ktoré musia
prežívať niektorí ľudia vo chvíľach,
keď by potrebovali naopak najviac
ohľadu - pri poslednej rozlúčke so svo-
jimi blízkymi.
Rozmohli sa totiž exkluzívne zmluvy
medzi zdravotníckymi zariadeniami a
pohrebnými službami o odvoze mŕtvych.
Tie berú mŕtvych zaradom a ak chcú
pozostalí zveriť rozlúčku inej pohrebnej
spoločnosti, účtujú im odvoz, uloženie
mŕtvoly v chladiacom boxe, dokonca aj
amortizáciu rovnošiat svojich zamest-
nancov - ide o tisíce korún. Pozostalí
však chápu takýto odvoz ako únos.
Otrasná necitlivosť je vystupňovaná tým,
že exkluzívne zmluvné spoločnosti
dostanú aj doklady o mŕtvom, úmrtný list
a často aj chorobopis. Podľa všetkého tu
dochádza aj k porušovaniu zákona o
ochrane údajov, nehovoriac o tom, že
pozostalý formálne nevie o smrti svojho
blízkeho a že bez týchto dokladov ho
pochovať nemôže, dokumenty však
dostane, až keď vyplatí, čo si neobjednal.

Skutočnosť vieme ilustrovať minimálne
dvoma príkladmi z dvoch pohrebných
služieb, jednou z obetí bola dokonca
právnička I. S. pracujúca vo verejnej
správe. Tá to hodnotí ako zneužívanie
citovej tiesne a hovorí: „Pozostalý nemá
platiť to, čo si neobjednal, ak by sa o
mŕtvolu nestaral, o týždeň by ho sami
vyhľadali, aby sa tela zbavili. Lenže vie
sa, že to nikto nevydrží. Odo mňa samej
chceli najprv okolo sedemtisíc, keď som
sa bila, sumu znižovali, ale pri dvoch tisí-
coch som už aj ja podľahla.“ Pani I. S.
odviezli zosnulú mamičku z liečebne v
Prievoze, oznámili, ktoré pohrebníctvo
ju má a pre nich sa to skončilo.
Podobne aj pán R. F., ktorému zomrel
otec v jednom z ústavov Fakultnej
nemocnice, mal pohrebnej službe zapla-
tiť štyritisíc korún, čo sa mu podarilo
skresať na polovičku. Pán R. F. však zis-
til, že dvadsaťštyrihodinové uloženie
mŕtveho a všetky náklady s tým spojené
mala dotyčnej firme preplatiť sama
nemocnica, čo je výslovne uvedené v
dokladoch o prevzatí mŕtveho.

Oslovili sme pohrebnú službu, ktorej sa
oba prípady týkajú. Jej majiteľ skonštato-
val, že exkluzívne zmluvy „má uzavreté
každá jedna pohrebná služba“. Poprel
však, že by jeho spoločnosť v podobných
prípadoch, ako sme opísali, niečo od
pozostalých žiadala. Tvrdí, že situácia sa
inak riešiť nedá, lebo podľa pohrebného
zákona po skone pacienta sa musí do
dvoch hodín telo odviezť.
Napokon - či niečo v takých prípadoch
pohrebné spoločnosti neoprávnene účtu-
jú, či nie, sa netreba dohadovať, k veci
by mali byť aj doklady o príjme. Z radov
pohrebníkov sme počuli, že pohrebný
biznis je absolútne nekontrolovaný. A
kontrolovať by ho mali - nielen rezort
zdravotníctva, ale aj obchodná inšpek-
cia, aj protimonopolný úrad, možno aj
kriminálka a ak existuje niečo, čo chráni
citový život občana - aj táto inštitúcia, a
tá predovšetkým. Možno by to mohol
byť živnostenský úrad. Unášanie
mŕtvych, nech sa to maskuje akokoľvek,
nemá príliš veľa spoločné s profesionál-
nou etikou. Gustav Bartovic

Únosmi mŕtvych si asi pohrebné služby 

zlepšujú príjmy a ekonomický výsledok

� postup pri realizácii realitného obchodu 
� fungovanie realitnej kancelárie 
� „triky“ realitných maklérov 
� psychológia predaja 
� realitný marketing 
� základy realitného práva + zmluvy 
� realitné podvody (ako ich odhaliť) 
� ako funguje kataster nehnuteľností 
� dane a nehnuteľnosti 
� financovanie nehnuteľností  
� riešenie prípadov z praxe 

úspešní absolventi získajú akreditované
osvedčenie s celoštátnou platnosťou

02/ 5479 1127, 0915 143 164
www.sora.sk

SLOVENSKÁ
REALITNÁ
AKADÉMIA

AKREDITOVANÁ VZDELÁVACIA ORGANIZÁCIA MŠ SR

otvára kurz  

OBCHODOVANIE 
S NEHNUTEĽNOSŤAMI
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STARÉ MESTO
NA HVIEZDOSLAVOVOM NÁ-
MESTÍ sa vo fontáne kúpal obnažený
25-ročný George z Anglicka. Policajti ho
zadržali krátko po tom, ako pred blízko
stojacimi ženami začal onanovať. Svoju
úlohu tu zrejme zohral i alkohol - policaj-
ti mu v dychu namerali 0,63 mg/l alkoho-
lu. Policajti ho zadržali a vyšetrovateľ
proti nemu vzniesol obvinenie z prečinu
výtržníctva. Umiestnili ho do cely s
návrhom na vzatie do väzby.

RUŽINOV
NA BULHARSKEJ ULICI pri pohos-
tinstve 47-ročný Kamil spolu s ďalším,
dosiaľ neznámym páchateľom, napadli
30-ročného Bratislavčana, pričom mu
odcudzili mobil v hodnote asi 4000
korún. Spôsobili mu menšie poranenie
tváre. Kamil teraz čelí obvineniu z trest-
ného činu lúpeže, za ktorý mu hrozí naj-
menej trojročné väzenie. Stíhaný je na
slobode. Po druhom lupičovi polícia
naďalej pátra.
NA PALKOVIČOVEJ ULICI pri kon-
tajneroch našli podozrivý materiál. Pri-
volaní policajti pri ohliadke našli nájdené
dve misky, v ktorých bola neznáma látka.
Zaistený materiál prevzali hasiči, ktorí
ho odovzdali na ďalšie skúmanie. Podľa
predbežných zistení by mohlo ísť o
medikament.

PETRŽALKA
NA STAROHÁJSKEJ ULICI za Do-
stihovou dráhou neznámy páchateľ
odcudzil náves zn. Fruehauf Maxispeed s
bratislavským evidenčným číslom. Ško-
da, ktorá krádežou návesu vznikla, sa
odhaduje na viac ako 1,1 milióna korún.
Prípad polícia vyšetruje ako trestný čin
krádeže.

DEVÍNSKA NOVÁ VES
NA ULICI M. MAREČKA pred vcho-
dom do bytovky sa stal obeťou lúpežné-
ho prepadnutia maloletý Bratislavčan.
Prepadli ho dvaja neznámi páchatelia a
odcudzili mu mobil v hodnote asi 500
korún. Chlapec, našťastie, neutrpel zra-
nenie. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie
vo veci trestného činu lúpeže a po pácha-
teľoch pátra.

NOVÉ MESTO
NA TRNAVSKEJ CESTE policajti pri-
chytili priamo pri vlámaní do osobného
motorového vozidla 24-ročného Matúša
B. a 25-ročného Zoltána S., oboch z Bra-
tislavy. Na Peugeote 207 rozbili sklo zo
strany spolujazdca a z vozidla odcudzili
autorádio spolu s predným odnímateľ-
ným panelom. Ďaleko však neušli. Poli-
cajti ich chytili a vyšetrovateľ ich obvinil
z krádeže. 

RAČA
NA GELNICKEJ ULICI sa neznámy
páchateľ vlámal do bytu. Zlodej si so
sebou „odniesol“ hotovosť, šperky a
zbraň, ktorú mal poškodený v legálnej
držbe. Spôsobil škodu vo výške asi 85-
tisíc korún. (ver)

Čierny chlieb

bol exotickou

potravou
So zlodejmi sme mali viacero skúse-
ností. Pravda, nie také ako dnes, keď
ide o státisíce, alebo milióny, ale také
menšie drobnosti.
Napríklad raz na Mikuláša. Bývali sme
na prízemí. V duchu tradície sme my deti
dávali za oblok topánky a k nim aj tanie-
re, aby mal Mikuláš do čoho naložiť dar-
čeky. Verný tradícii aj naložil. Topánky aj
taniere obsahovali rôzne dobroty. Tešili
sme sa darčekom a aby sviatočná nálada
trvala čo najdlhšie, nechali sme ich na
obloku.
Vonku bolo snehu a my sme sa išli hrať
na dvor. Mamka zatiaľ upratovala a pri
tom aj vetrala. Oblok zostal otvorený.
Keď sme sa vrátili z našich hier, mokrí
od snehu a hladní, naša prvá cesta viedla
k obloku potešiť a nasýtiť sa darčekmi.
Oblok sme síce našli, ešte otvorený, ale
darčeky aj s topánkami zmizli. Zostali
len prázdne taniere.
Mamka sa vynašla a konštatovala, že
Mikuláš asi zistil, že sme neboli až takí
dobrí a tak sa vrátil a darčeky zobral.
Nám to však nedalo. Vybehli sme do
záhrady a tam sme zistili, že pod oblok-
mi je v snehu rad stôp a pri každom
obloku udupaná plošinka. Starostlivé
mamky vetrali vo viacerých bytoch a tak
sme neboli iba ja so sestrou tie „zlé
deti“, ktorým Mikuláš darčeky zobral
späť. 
Po určitom čase nám začal byť priestor
na dvore a priľahlých oplotených pozem-
koch tesný. Púšťali sme sa postupne
ďalej. Smerom ku Klingerovej kolónii,
čiže k prístavu, sme si veľmi netrúfali.
Preto sme sa zamerali na bližšie okolie,
severným smerom.
Za plotom pozemku bola budova ženij-
ných kasární. Medzi touto budovou a
plotom bol širší pás opusteného pozem-
ku, zarastený trávou a burinou (neskôr z
toho mala byť tzv. Ihelná ulica).
V budove kasární boli na prízemí garážo-
vané vozidlá a stroje a na poschodí býva-
li vojaci. Zhromažďovali sme sa pod
oblokmi a pokrikovali na vojakov. Tí
zasa na nás. Tak ako pre nás, tak aj pre
nich to bola možnosť oživiť si voľný čas.
Medzi rečou došlo na to, či máme hlad.
Samozrejme, že sme mali, aj keď to vždy
nemusela byť pravda.
Vojaci nám potom hádzali niečo zo svoj-
ho proviantu, ale najmä celý alebo polo-
vičky „komisárka“ - vojenského chleba.
Čierny chlieb, v podobe tehly, bol pre nás
exotickou potravou, ktorú by do nás
doma nedostali, ale tu sme sa ňou usilov-
ne cpali. Milan Ružička

(Pokračovanie nabudúce.)

Profesor Alfred Piffl zachránil hradný palác
Ulica Fraňa Krála má v porovnaní s
inými ulicami v Starom Meste pomerne
krátku históriu. Pred prvou svetovou
vojnou to bola len nedláždená cesta
medzi záhradami a vinohradmi. Nie-
ktoré záhrady, ako napríklad erdö-
dyovskú, museli najprv rozparcelovať,
aby mohla ulica pokračovať smerom
na sever.
Prvé dva-tri domy na ulici vznikli okolo
roku 1900, jej výstavba trvala potom celé
storočie. Vznikajúca ulica dlho nemala ani
meno. Bola len odbočkou ulice, ktorá
dostala neskôr meno Moyzesova. Až v
roku 1928 dostala meno. Pomenovali ju
po lekárovi, národovcovi Dr. Pavlovi Bla-
hovi. Jeho potomkovia žijú na ulici aj
dnes, meno ich predka však už ulica nene-
sie. Počas druhej svetovej vojny bola
pomenovaná po štúrovskom básnikovi
Jankovi Kráľovi, potom ju premenovali
na počesť komunistického spisovateľa
Fraňa Kráľa. 
Na ulici postupne vznikali obytné domy.
Jej relatívna blízkosť k centru mesta aj k
Hlavnej stanici bola dôvodom, prečo
patrilo k bontónu mať adresu „na Blaho-
vej”. Blízkosť záhrad a čistý vzduch ju
predurčoval byť ulicou sanatórií (Dr. Gal-

lus Mráz), zastupiteľských úradov , úspeš-
ných právnikov. Keď sa stal Grassalkovi-
chov palác rezidenciou prezidenta repu-
bliky a bývalý letný palác arcibiskupov
sídlom ministerstiev, keď sa začalo uvažo-
vať o výstavbe vládnej štvrti okolo Ná-
mestia slobody, význam Blahovej ulice
ešte stúpol. Čoskoro tam býval aj jeden z
najdôležitejších ministrov. 
V roku 1947 hľadala Slovenská vysoká
škola technická profesora dejín architek-
túry. Miesto vo výberovom konaní získal
mladý absolvent pražskej techniky, pred-
tým riaditeľ múzea v Ústí nad Labem,
Alfred Piffl. S rodinou sa prisťahoval do
Bratislavy, získal byt v dome na ulici
Fraňa Kráľa 16, dnes číslo 12. Nenápadný
tuctový dom, akých stoja v meste stovky.
Desať rokov v ňom žil človek, ktorý
zachránil hradný palác Bratislavského
hradu. Kým iní schôdzovali, písali listy,
špekulovali, či je vôbec vhodné rekon-
štruovať ruinu paláca uhorských kráľov,
profesor Piffl organizoval archeologický
výskum, sám odkrýval a dokumentoval
architektúru paláca. 

Pripravil prvé projekty na dostavbu, vie-
dol stavebné práce. Pritom mu ostával čas
aj na dokumentáciu búraného Podhradia,
bývalého Zuckermandlu. 
V päťdesiatych rokoch však bol úspešný
mladý výskumník podozrivý. Jeho aktivi-
ty boli komusi tŕňom v oku. Nepravdivé
obvinenia sa dostali do aktov ŠtB. Boli
síce smiešne a nelogické, ale stačili na to,
aby profesora vtedajšie súdy odsúdili. Po
dvoch rokoch väzenia sa vrátil do Brati-
slavy - so zničeným zdravím, s otravou
krvi. Po návrate z väzenia až do odchodu
do dôchodku pracoval len v podradných
zamestnaniach, nedôstojných vysokoškol-
ského profesora. Až na sklonku života
získal uznanie v radoch slovenských
archeológov. 
Do bytu na ulici Fraňa Kráľa 12 sa už
nemohol vrátiť. Onedlho uplynie sto
rokov od narodenia profesora Alfreda
Piffla. Na dome, v ktorom žil, a v ktorom
pripravil prvé plány na obnovu hradného
paláca, by sa mala objaviť pamätná tabu-
ľa. Aby sa nezabudlo na človeka, bez kto-
rého pričinenia by možno na mieste hrad-
ného paláca dnes stála prv projektovaná
novostavba. 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
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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*

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

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

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



DOSTIHY
Konkurencia, aká má byť! Nedeľňajší
29. ročník mítingu Turf gala sa môže
pýšiť tým, že je vo svojej kategórii naj-
prestížnejší v celej strednej Európe a
podľa toho vyzerá aj obsadenie jeho
dostihov.
Prihlášky do Bratislavy poslali jazdci z
desiatich krajín starého kontinentu - Slo-
venska, Slovinska, Česka, Anglicka,
Francúzska, Írska, Maďarska, Nemecka,
Poľska, Ruska.
Dohromady sa tak na vyzdobenom Zá-
vodisku v petržalskom Starom háji v ne-
deľu 3. júna predstaví takmer stovka
koní (presne 97) a tí všetci sa od 13.45 h
postarajú o vzrušujúce divadlo, na ktoré
chodia diváci zo Slovenska ale aj z oko-
litých krajín. Tohtoročná Turf gala má
plný názov Allianz - Slovenská poisťov-
ňa a v jej programe je deväť rovinových
dostihov s celkovou dotáciou 3,2 milió-
na korún. Hlavným ťahákom bude
Veľká cena Slovenska na 2400 metrov s
dotáciou 900-tisíc Sk, kde o prvenstvo
zabojuje štrnásť vytrvalcov. Favoritov je
viac, domáci chov by mal najlepšie
zastupovať Ryan s džokejom Juráčkom,
súpermi budú napríklad Magambo s
džokejom Línekom, či Normen s džoke-
jom Koplíkom.
Okrem samotnej Veľkej ceny sa pozor-
nosť upriami aj šprintérsku trať Ceny
ministerstva pôdohospodárstva (dotácia
850-tisíc Sk), alebo cenu Arvy, ktorá
bude súčasne kvalifikáciou pre júlové

Slovenské derby. Fajnšmekri, ale aj svia-
toční návštevníci si určite vychutnajú
Starohájske kritérium na 2000 metrov
(520-tisíc Sk), prípadne Cenu Scottish
Rifla (1800 metrov, 330-tisíc Sk).
Turf gala má už tradične aj výnimočne
bohatý sprievodný program. Tento rok
vystúpia mažoretky Kleopatra Devín -
Bratislava, uskutoční sa módna prehliad-
ka Fashion show Pink Sharmant, bude aj
tradičná súťaž o najoriginálnejší dámsky
klobúk, záujemcovia sa určite pokúsia
získať autogram MISS 2007 Veroniky

Husárovej. Milovníci áut si zase vychut-
najú prehliadku automobilov Subaru a
Suzuki, pre deti budú pripravené poníky,
ktoré ich zadarmo povozia počas celého
dostihového dňa. A kto nevyhrá ani na
jedného koníka, ten sa možno dočká na
v samotnom závere, keď je pripravená
tombola.
Zaujímavou novinkou tohtoročného
mítingu Turf gala bude podávanie šam-
panského s jahodami, na ktorom si budú
môcť pochutnať všetci návšetvníci dosti-
hových pretekov. (mm)

FUTSAL
„Dubnicu nesmieme podceniť. Aj do
druhého zápasu musíme ísť naplno a
pokúsime sa rozhodnúť už prvý meč-
bal,“ vyslovil svoje želanie pred dru-
hým finálovým duelom o futsalového
majstra Slovenska tréner Slov-maticu
Milan Kollár. Jeho zverenci svoj cieľ
splnili. Po víťazstve 2:1 sa tešia z obha-
joby majstrovského triumfu a potvrdi-
li tak pozíciu najlepšieho slovenského
tímu.
Bratislavčania síce vyhrali finálovú sériu
2:0, ale určite to boli zápasy, ktoré sa

nerozhodovali ľahko. Obdiva duely pri-
niesli napínavé vývoje, ktoré až do konca
dvíhali divákov zo sedadiel. „Škoda
oboch stretnutí, pretože sme v nich mali
na lepšie výsledky. Pripravili sme sa o ne
individuálnymi chybami, ktoré taký skú-
sený súper, akým je Slov-matic bez
milosti potrestal. Vo finále sme však boli
dôstojným protivníkom, prehra nás mrzí,
ale spôsob, akým sme s favoritom bojo-
vali, teší. Za pravdu nám dali aj diváci.
Napriek prehre odchádzali spokojní,“
prezradil dubnický tréner Jaroslav Voj-
tek.

Milan Kollár si takisto pochvaľoval: „Obe
mužstvá hrali podobným štýlom. Pozorne
v obrane a vpredu vyčkávali na súperove
chyby. My sme ich urobili o niečo menej,
a preto sa teraz tešíme z titulu. Prvenstvo
v lige si vážime, pred sezónou sa náš
káder obmenil, pribudli noví hráči, a preto
som rád, že sme sa udržali na najlepších
pozíciách. Dubnicu sme síce predtým
zdolávali, ale finále má svoje špecifiká. Aj
preto som rád, že sme to zvládli. Pracova-
li sme systematicky, postupovali sme krok
za krokom a teraz môžeme oslavovať,“
dodal Milan Kollár. (mm)
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Na bratislavský dostihový sviatok Turf gala

prídu jazdci z desiatich európskych krajín

Slov-matic je futsalovým majstrom!

Slovanisti sa už

pripravujú na

novú sezónu
HOKEJ
Kalendárne leto je ešte pomerne ďale-
ko, ale hokejová sezóna už klope na
dvere. Ako posledný extraligový tím sa
začal na nový ročník pripravovať práve
majster - Slovan. 
O zmenách v kádri sme už písali, tá
posledná je však zatiaľ najdôležitejšia. Z
kabíny si pobral svoje veci a o takmer 3-
tisíc kilometrov východnejšie sa presťaho-
val Roman Kukumberg. Miláčik bratislav-
ských tribún sa vrátil do ruského klubu
Neftechemik Nižnekamsk, ktorý mal oňho
už dlhší čas záujem.
„S Romanom sme boli dohodnutí, že
pokiaľ sa nájde klub, ktorý zaplatí nami
požadovanú sumu, tak ho uvoľníme.
Peniaze na náš účet nabehli, a tak sme dali
Romanovi zvolenie na odchod,“ prezradil
manažér Slovana Maroš Krajči. Dvadsať-
sedemročný rodák z Bratislavy sa stal v
poslednej sezóne jednou z najväčších opôr
majstra, v play-off nazbieral pätnásť gólov
a spolu s Uramom bol jednou z dvoch naj-
väčších hviezd záverečných sérií. „Bude to
ďalšia skúsenosť a verím, že to bude aj
ďalšia dobrá sezóna,“ vyjadril sa exslova-
nista, na ktorého miesto hľadajú funkcio-
nári Slovana náhradu. „Máme záujem o
viacerých hráčov,“ priznal Maroš Krajči a
nevylúčil, že medzi nimi je aj Richard
Kapuš: „Richarda sme oslovili, uvidíme
ako sa rozhodne,“ povedal Krajči.
Zatiaľ čo funkcionári sa potia v kancelá-
riách, 32 hráčov od pondelka 21. mája
naberá kondičku v klasickej letnej príprave
trvajúcej sedem týždňov. Medzi trénujúci-
mi spočiatku chýbali niektoré hviezdy,
naopak, objavili sa napríklad Nitrania
Kováčik a Kmeč, navrátilec Kropáč či
talentovaný Spišiak Smotrila.
„Sledoval som veľa príprav a myslím si, že
všetky sú rovnaké. V našom prípade však
človek netrávi toľko času na štadióne. Tré-
ningové dávky sa absolvujú naraz, čo je
účelnejšie, než ich rozdeľovať na predpo-
ludňajšie a popoludňajšie. Chlapci majú
viac času na seba, aj na rodiny a myslím,
že vrcholovému športovcovi to iba pridá
na psychike,“ prezradil tréner Zdeno Cíger
pre internetovú stránku Slovana. Čo sa
týka spomienok a toho, že on sám ako hráč
nemiloval letnú prípravu, sa len pousmial:
„Bolo to niečo iné. Teraz sa aj príprava
rieši individuálnymi prístupmi a novšími
metódami.“
Nový ročník hokejovej Extraligy sa začne
7. septembra, základná časť sa skončí 24.
februára, finálová séria je naplánovaná od
31. marca. Prípadný, siedmy zápas finále
by sa hral 11. apríla... (mm)

Krejčí zomrel

príliš mladý
FUTBAL
Bola to čierna sobota so strašnou sprá-
vou a bratislavský futbal po nej smútil.
Zo zeleného trávnika definitívne odi-
šiel Marek Krejčí (26). Bývalý hráč
bratislavského Interu a Artmedie
zahynul po tragickej nehode. 
Odchovanec Pasienkov bol obrovským
talentom, už od malička hrával proti
vekovo starším protihráčom, keď mal
necelých sedemnásť, tréner Bubenko si
ho vytiahol do interistického áčka, v tej
dobe nabitého hviezdami. „Výnimočný
talent,“ spomínal vtedajší kormidelník
žlto-čiernych.
Marek Krejčí pred tromi rokmi odišiel do
Nemecka, kde minulý týždeň našiel aj
svoj osud. (mm)

Inter aj Slovan

budú mať

nových trénerov
FUTBAL
Dohady posledných týždňov sa skonči-
li, slovanisti konečne vedia, kto povedie
belasých v najbližšej sezóne. Funkcio-
nári z Tehelného poľa sa už dve kolá
pred koncom ročníka dohodli na spolu-
práci s bývalým hráčom Slovana Bori-
som Kitkom. Ten nahradí na lavičke
Jozefa Jankecha a ako asistenti mu
budú sekundovať Marián Zeman s
Ladislavom Peckom.
„Všetci traja sme pôsobili v klube, čo
považujem za veľké plus,“ povedal Boris
Kitka a pokračoval: „Dôverne poznáme
život v Slovane a verím, že spoločne sa
nám podarí pokračovať v ceste, ktorú začal
Jozef Jankech. Doterajší kormidelník pre-
vzal belasých v druhej lige, bez väčších
komplikácií postúpil vyššie a v najvyššej
súťaži sa zaradil hneď za vedúcu dvojicu
Žilina - Artmedia. „Jozef Jankech odviedol
v Slovane výbornú prácu. Najmä jemu
patrí vďaka za to, že sa náš klub znovu
udomácnil v najvyššej súťaži. Určite sa s
ním rozlúčime primeraným spôsobom,“
vyjadril sa majiteľ klubu Ľudovít Černák.
O Jankechovom odchode sa špekulovalo
už dlhšie, ako jeho nástupcovia sa spomí-
nali najmä tréneri z Česka (Jarolím, Csa-
plár), prípadne Stanislav Griga... Dôveru
však nakoniec dostal Kitka.
Len pár hodín po správe z Tehelného poľa
prišla informácia z Pasienkov, že končí
tréner Jurkemik a na jeho post prichádza
Jozef Šajánek, ktorý spoločne s Milanom
Gaburom dostali jedinú úlohu - zachrániť
najvyššiu súťaž. Kým si teda Ladislav Jur-
kemik vypĺňal dovolenkové lístky, Šajá-
nek s Gaburom sa zoznamovali s tímom.
„Desať dní je krátky čas na spoznanie, ale
mnohých hráčov poznáme z dorastenec-
kých a juniorských tímov, takže to nebude
až taký veľký problém,“ tvrdil Šajánek a
prezident Milan Lônčík vysvetlil, prečo
funkcionári siahli k tomuto kroku tesne
pred dvanástou: „Urobili sme to, aby sa
neskôr nehovorilo, že sme sa o nič nepo-
kúsili..."
Interisti teda išli do posledných dvoch
duelov s novou trénerskou dvojicou a
prvý zápas im vyšiel. Zdolali R. Sobotu
2:1 a pred posledným stretnutím v Šali
vedeli, že ak zvíťazia, zostávajú v Corgoň
lige (stredajšie kolo sa skončilo po uzá-
vierke tohto vydania). Cennú remízu
naposledy dosiahli aj slovanisti v Ružom-
berku, ktorí sa tým priblížili k bronzové-
mu stupienku, a tým aj Intertoto Cupu.
Artmedia už zúfalo čaká na prestávku, cez
víkend vydolovala aspoň bod v Senci a
každý už rozmýšľa, čo bude na jeseň. Isto-
tou je návrat Borbélyho z Kaiserslauternu
a ktovie, či nepribudne ešte nejaká tvár zo
slávneho ťaženia Ligou majstrov... (mm)

V rovinnom dostihu na 1200 metrov v Cene Ministerstva pôdohospodárstva Slo-
venskej republiky na vlaňajšom podujatí Turf-gala v petržalskom Starom háji zví-
ťazil džokej Jozef Bojko na koni Sacho. FOTO - TASR

FANCAR, s.r.o. - Trnavská cesta 51, 821 01  Bratislava, tel.: 02/436 41 212, 436 41 213, e-mail:  predaj@fancar.sk, www.fancar.sk

VELKÉ PLUS.

Nová dieselová rodina Chevrolet
Captiva. Mohutná sila, 
mohutný dizajn v cene už od 

775 000,- Sk + DPH

V ponuke s dieselovými 
motormi aj:
Lacetti 2.0 TCDi, 121 k 
Epica 2.0 VCDi, 150 k

Emisie CO
2
: 197 - 222 g/km. Kombinovaná spotreba paliva: 7,4 - 9,3 l/km

Vám ponúka o.i. 
na predaj byty v lokalitách:

Drotárska cesta
Konventná

Živnostenská
Školská

Francisciho
Zochova

Búdkova cesta
Klemensova

Tupého
v obytnom súbore Rozadol

Info na telefónnych číslach:
0903 205 802-3, 0903 26 40 26

Najviac si ceníme Vašu dôveru!

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

Panská 27, 811 01 Bratislava
Tel.: 5443 5831, 5443 5845-6 Fax: 5443 5852 
E-mail: reality@1nas.sk Internet: www.1nas.sk
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Wilsonic ako bratislavský hudobný festival
HUDBA
Kto žije v metropole Slovenska a zaují-
ma sa o dianie v nej, ten vie, že hudob-
ných akcií je dnes veľa, no dobrých
veľmi málo. Bratislave dlhé roky chýbal
festival, ktorý by predstavoval aktuálne
trendy na hudobnej scéne.
Wilsonic vznikol V roku 2000 a medziča-
som sa stal udalosťou, ktorá robí Bratisla-
vu modernejšou i zábavnejšou pre život.
Na podujatí už vystúpilo dvesto interpre-
tov z dvadsiatich krajín sveta a minulý rok
ho navštívilo vyše štyritisíc divákov.
Tohto roku akcia 8. a 9. júna 2007 otvorí
festivalovú sezónu na Slovensku a usku-
toční sa priamo v centre metropoly. Na fes-
tival Wilsonic nemusíte ďaleko cestovať,
zažijete ho v meste, ktorého geografická
poloha je prirodzenou spádovou oblasťou
viacerých regiónov na spojnici Slovenska,
Rakúska, Maďarska a Českej republiky.
Tento charakter akcie posilňuje aj drama-
turgia, každý rok väčšmi zameraná na
hudbu z tých častí Európy, ktoré iné akcie
prehliadajú - stredná Európa, Ukrajina,
Rusko, Balkán…
Wilsonic sa k Bratislave hlási od začiatku
aj svojím názvom, zloženým z dvoch slov:
Wilsonov (názov mesta v roku 1918) a
sonic (zvukový). Po minuloročnej výbor-
nej skúsenosti sa festival usídlil pri Dunaji
a opäť sa koná na Tyršovom nábreží. Na
piatich pódiách sa spojí svet koncertov s
atmosférou klubov a tanečných párty.
Podobne zamerané akcie sa nevyskytujú
nikde inde na Slovensku ani v širšom
regióne višehradských krajín. Tým Brati-
slava získava výnimočnosť, aká jej v dote-
rajšej kultúrnej histórii väčšinou chýbala.
Ako sa za mesto vyjadril Milan Vajda z

magistrátu Bratislavy: „Wilsonic má v
posledných rokoch pevné miesto v kalen-
dári marketingových podujatí Bratislavy.
Je to vlastne jediný medzinárodný festival
aktuálnej hudby, ktorý sa koná na území
hlavného mesta. Progresívna hudba a mul-
timediálne trendy strednej Európy patria
celkom určite medzi atribúty, ktorými
chceme značku Bratislava prezentovať aj
v zahraničí.“
Do Bratislavy, ktorá zažíva najväčší boom
od svojho vzniku, zavíta na Wilsonic vyše
päťdesiat účinkujúcich z desiatich krajín
sveta. Perfektne zorganizované podujatie
môže zlepšiť kultúrny profil metropoly,
ktorú zahraničie začalo v uplynulých
rokoch objavovať. Moderné veľkomesto
potrebuje aj svoj moderný hudobný festi-
val. Hlavné hviezdy Koop, Nouvelle
Vague, Birdy Nam Nam z Paríža a The
Heritage Orchestra i mnohí ďalší navštívia

metropolu prvýkrát. Bratislava ako priro-
dzené centrum strednej Európy na Wilso-
nicu hostí projekty, kapely a dídžejov zo
západu, východu, severu i juhu starého
kontinentu.
Aj trh s hudobnými festivalmi sa v uplynu-
lých rokoch globalizoval. Wilsonic však
nie je projekt zahraničného promotérskeho
reťazca, ale autentické podujatie, ktoré
vzišlo z bratislavskej a zo slovenskej
hudobnej scény. Práve originálne lokálne
akcie s medzinárodným významom majú
šancu osloviť náročných zahraničných
návštevníkov, zvyknutých na európsky
štandard kultúry.
Príjemná atmosféra v parku pri Dunaji,
kvalitný zvuk, videoprojekcie, prehliadka
nových technológií, vyspelé publikum,
ponuka exotických jedál a nápojov – to
všetko dnes znamená hlavný bratislavský
hudobný festival Wilsonic. (brn)

Medzinárodné hviezdy aj domáce talenty
HUDBA
Na hudobnom festivale Wilsonic,
ktorý sa koná 8. a 9. júna na Tyršovom
nábreží v Bratislave, medzi päťdesiati-
mi účinkujúcimi ako hlavné hviezdy
zažiaria švédske nu-džezové zoskupe-
nie Koop s mladučkou japonskou spe-
váčkou Yukimi Nagano a francúzska
kapela Nouvelle Vague.
Objavom pre slovenské publikum bude
štvorica majstrov sveta v mixovaní Birdy
Nam Nam z Paríža a britské zoskupenie
The Heritage Orchestra, ktoré dokáže, že
tanečná hudba sa dá zahrať aj na klasic-
kých nástrojoch.

Popri nich sa predstaví aj veľa stredo- a
východoeurópskych hudobníkov. V pro-
grame sa slovenskí a českí zástupcovia
ukrývajú pod cudzojazyčné pseudony-
my. Trnavská skupina Foolcut hrá zábav-
nú zmes samplovaného džezu a moder-
ného popu. Odvážne dievčenské duo My
Name Is Ann spája živelne hranú elektro-
niku s folkom i punkom. Projekt WWW
predstavuje vrchol pražskej hip-hopovej
scény, lebo netradičnými zvukmi a nalie-
havými textami posúva žánrové hranice.
Tanečný zážitok počas dvoch dní a nocí
zaručia zástupcovia českej dídžejskej
scény Click Joe, Blue & Tall a Vik, ktorí

zahrajú house music, minimal, funky aj
nu džez. Okrem toho čaká na návštevní-
kov ešte päťdesiat ďalších kapiel a dídže-
jov! Príjemným prekvapením je nízka
cena permanentky 599 Sk, toľko totiž
bežne stojí jediný koncert. Organizátori
mysleli aj na mladších záujemcov, ktorí
ešte nemajú vlastné príjmy, preto
návštevníci mladší ako 21 rokov získajú
dvojdňovú permanentku za špeciálnu
cenu 499 Sk. Hlavný bratislavský hudob-
ný festival Wilsonic už sedem rokov
predstavuje aktuálne hudobné trendy a
prirodzene sa na ňom prelínajú koncerty
s tanečnými párty. (brn)

Komediálna

„bomba“

z Východu
DIVADLO
Gejzír nápadov, skvelí herci, tance a
spevy Rusínov... Divadelnú hru klasika
ruskej drámy Nikolaja Vasilieviča Go-
goľa Revízor si môžete prísť pozrieť do
divadla Nová scéna 13. júna o 19.00 h.
Hra je spoločným divadelným projektom
Podduklianskeho umeleckého ľudového
súboru (PUĽS) a Divadla Alexandra
Duchnoviča v Prešove (DAD). Groteska o
podvodníkovi, ktorý sa vydáva za nieko-
ho, kým v skutočnosti vôbec nie je, priná-
ša absurdné situácie. V nich sa môže
zaskvieť herecké majstrovstvo, strhujúce
tance a srdcervúce spevy súboru. Hru v
réžii Svetozára Sprušanského nazývajú aj
divadelným Kusturicom z Východu. (dš)

Traja na lavičke

v DK Dúbravka
DIVADLO
Česká herecká elita zavíta na Sloven-
sko. V Dome kultúry Dúbravka uvedú
5. júna o 19.00 h divadelné predstave-
nie hry Alda Nicolaja Traja na lavičke.
V príbehu o starnúcich ľuďoch, ktorí sa
snažia udržať vlastnú dôstojnosť a „zo-
stať človekom“ vystúpia známi českí
herci Květa Fialová, Petr Nárožný a Ladi-
slav Trojan. Vo svojom hereckom umení
vám priblížia pocity človeka, ktorý boju-
je u svojich najbližších o pozornosť,
porozumenie a ohľad. Je to ťažký boj a
traja na lavičke o tom vedia svoje. (dš)

Exkluzívna

výstava obrazov
VÝSTAVA
Výstavu obrazov legendárnych sloven-
ských výtvarníkov akad. maliara prof.
Rudolfa Filu a akad. maliara Milana
Laluhu otvorili v priestoroch Pracov-
no-socializačného centra Lepší svet.
Maliari sa stretli s cieľom pomôcť ľu-
ďom s mentálnym postihnutím. Kúpou
obrazov záujemcovia podporia zariade-
nie pre dospelých ľudí s mentálnym
postihnutím. Centrum Lepší svet sa
nachádza blízko DK Zrkadlový háj na
Osuského 8 v Petržalke. (dš)

Scorpions

na štadióne

Artmedie
HUDBA
Po vydaní svojho nového albumu ab-
solvujú Scorpions svetové turné a
medzi inými kajinami navštívia aj Slo-
vensko. Počuť a vidieť ich môžete 16.
júna o 20.00 h. na štadióne Artmedie v
Petržalke. 
Nemecká hardrocková legenda sa na
hudobnej scéne pohybuje viac ako trid-
sať rokov. Už v dobách socializmu boli
Scorpions známi v krajinách východné-
ho bloku, úspešní však boli v celosveto-
vom meradle. 
Ich skladba Wind of Change z roku
1990 bola synonymom zmien v socialis-
tických zemiach a definitívne zabezpe-
čila skupine nesmrteľnosť. Okrem tejto
sa skupina pýši ďalšími, nemenej nád-
hernými baladami (Send Me An Angel,
Still Living You), či známym prerobe-
ním skladby Omega White Dove. Popu-
lárne sú aj rezké rockové kúsky Rhytm
Of Love alebo Rock You Like A Hurri-
cane. (dš)

Wanastowi Vjecy

sa zastavia aj

v Bratislave
HUDBA
Skupina Wanastowi Vjecy vznikla v
roku 1988 ako štúdiová punková
kapela. V tých časoch bolo ich cieľom
natočiť pesničky do dokumentárneho
filmu Vladislava Kvasničky Aby si lidi
všimli. 
Keď sa tieto hudobné nahrávky rozšírili,
začali Wanastowi Vjecy vystupovať na
verejných akciách, často s inými skupi-
nami. Prvý koncert odohrali na parníku
Devín. Po niekoľkoročnej odmlke už nik
neveril, že skupina bude opäť hrať. Opak
je pravdou. V novembri 2006 kapele
vyšiel album Torpédo, ktorého úvodný
singel Otevřená zlomenina sa podľa IFPI
okamžite stal najhranejšou skladbou v
českom hudobnom éteri. Samotný album
je najpredávanejším CD v Česku. V júni
skupina vyráža na slovenské turné,
zastávkou v Bratislave bude koncert 20.
júna o 20.00 h. v NTC Sibamac Aréne na
Príkopovej ulici. (dš)

predajcovia

0918 708 715 0911 724 376

V obľúbenej lokalite v dosahu 
mestskej dopravy hlavného 
mesta Slovenska Bratislavy 
vyrastie čoskoro nová moder-
ná štvrť. Na ploche niekoľkých 
hektárov vznikne:

149 rodinných domov,
36 dvojdomov,
38 radových domov,
78 bytov.

 
Termín ukončenia: 18 mesiacov 
od začatia výstavby

www.ciernavodatriangel.sk
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PIATOK 1. júna
� 12.00 - 20.00 - Festival Frankovky - fes-
tival vína, Stará radnica
� 9.00 - Komorný koncert žiakov brati-
slavských ZUŠ ku Dňu detí, Komorné štú-
dio Slovenského rozhlasu, Mýtna ulica 1
� 9.00, 11.00 a 14.00 - Janko a Marienka
alebo čokoládová chalúpka, najsladšia roz-
právka, Divadlo a.ha, Školská 14
� 10.00 - Detská radosť, súťažno-zábavné
podujatie pre deti s mentálnym postihnutím,
M klub, Rovniankova 3
�14.00 - Detský svet, zábavný program veno-
vaný MDD, Areál Štrkovec - Letné divadlo
� 15.00 - The Rolling Stones Rock And
Roll Circus, r. M. Lindsay-Hogg, UK, 1968,
premietanie filmu, Pálffyho palác, Panská 19
�16.00 - Vystúpenia detských folklórnych
súborov, Hviezdoslavovo námestie
� 17.00 - Koncert ku Dňu detí, účinkujú:
Detský zbor Slovenského rozhlasu a hostia
Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu
� 18.00 - Music Club, Festival progresívne-
ho rocku, Dom kultúry Lúky, Vigľašská 1
� 19.00 - M. Mistrík: Dankine zázraky,
spoveď nežného slovanistu, Divadlo a.ha,
Školská 14

SOBOTA 2. júna
� 10.00 - 20.00 - Festival Frankovky - fes-
tival vína, Stará radnica
�15.00 - Absolvent/ The Graduate, r. Mike
Nichols, USA, 1967, 111min., premietanie
filmu, Pálffyho palác, Panská 19
� 15.00 - Červená čiapočka - rozprávka,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
�16.00 - Vystúpenia detských folklórnych
súborov, Hviezdoslavovo námestie
�17.00 - A. Korenči, M. Kaprálik: Janko a
Marienka alebo čokoládová chalúpka, roz-
právka, premiéra, Divadlo a.ha, Školská 14
� 19.00 - M. Huba, M. Porubjak: Tančia-
reň, Činohra SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Slovenský triptych - premiérové
vystúpenie umeleckého súboru Lúčnica,
Istropolis, Trnavské mýto 1
� 19.00 - S. Štepka: Sedem hlavných hrie-
chov, Radošinské naivné divadlo, Škultétyho 5
� 20.00 - TBC + RM 44, koncert skupiny
TruBluClub a film z turné Richarda Müllera
s americkými hudobníkmi, Klub Za zrkad-
lom, Rovniankova 3

NEDEĽA 3. júna
� 10.30 - Nedeľné matiné, M. Jurkovič
(flauta), M. Heinzová (klavír), V. Rašková, S.
Urbaničová, D. Kamenská, K. Lorenčíková,
B. Kolářová (flauty), Moyzesovo Kvarteto,
Istropolis Quintet, GMB, Mirbachov palác,
Františkánske námestie 11
� 10.30 - Rozprávky v Gullfosse: Šašará-
da, reštaurácia Gullfoss, Čulenova 5
� 15.00 - Starci na chmeli, The Hop Pic-

kers, r. Ladislav Rychman, CZ, 1964, 89 min.,
premietanie filmu, Pálffyho palác, Panská 19
� 16.00 - A. Korenči, M. Kaprálik: Janko
a Marienka alebo čokoládová chalúpka,
rozprávka, Divadlo a.ha, Školská 14
� 16.00 - Galaprogram X. ročníka Medzi-
národného festivalu Detských folklórnych
súborov, Estrádna hala PKO
� 19.00 - Slovenský triptych - premiérové
vystúpenie umeleckého súboru Lúčnica,
Istropolis, Trnavské mýto 1
� 19.00 - J. Godber: Dovolenka snov,
Divadlo West, Námestie SNP 14
�19.00 - M. Hvorecký: Plyš, divadelné pred-
stavenie, Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.00 - P. Pavlac: Partybr(e)akers, Štú-
dio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - S. Štepka: Sedem hlavných hrie-
chov, Radošinské naivné divadlo, Škultétyho 5

PONDELOK 4. júna
� 10.00 - I. Bukovčan: Slučka pre dvoch
alebo domáca šibenica, Divadlo a.ha,
Školská 14
� 19.00 - Slovenský triptych - premiérové
vystúpenie umeleckého súboru Lúčnica,
Istropolis, Trnavské mýto 1
� 19.00 - E. Labiche: Gramatika, A.
Schnitzler: Udatný Kasián, premiéra, pro-
jekcia, VŠMU, Ventúrska 3
� 19.00 - Hra o láske, Radošinské naivné
divadlo, Škultétyho 5
� 19.00 - Doktorandský komorný koncert
Antona Jara a kontrabasovej triedy
VŠMU, Štúdio 12, Jakubovo námestie 12
� 19.00 - J. Milčák: Barokové oblaky, ne-
tradičný muzikál z Vajnorskej ulice, Divadlo
a.ha, Školská 14

UTOROK 5. júna
� 16.00 - 21. 00 - En Avant, Ska 2 Tonic,
Lavagance, Zuzana Smatanová, Polemic,
S.O.S, benefičný Koncert Belasého motýľa,
Belasý motýľ je symbolom ľudí, ktorí majú
svalovú dystrofiu, Námestie SNP
� 19.00 - F. Richter: Boh je DJ - divadelná
reality show, derniéra, Divadlo Aréna, Vie-
denská cesta 10 
�19.00 - A. Nicolaj: Traja na lavičke, hrajú:
Květa Fialová, Petr Nárožný , Ladislav Tro-
jan, Dom kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A
� 19.00 - F. Schiller: Úklady a láska, Štú-
dio činohry SND, Pribinova ul.
� 19.00 - S. Štepka: Desatoro, Radošinské
naivné divadlo, Škultétyho 5
� 19.00 - Mníšky 2 Milionárky, Teátro
Wüstenrot, Trnavské mýto 1
� 19.00 - Adriena Bartošová & friends,
koncert, Divadlo a.ha, Školská 14
� 19.00 - R. Polák: Play Gorkiy alebo
Letní hostia, Divadlo Astorka, Námestie
SNP 33
�20.00 - P. Fornayová: Hlbinné porušenie
epidermy, tanec, A4 Nultý priestor, Námes-
tie SNP 12

STREDA 6. júna
�10.00 a 14.30 - A. Korenči, M. Kaprálik:
Janko a Marienka alebo čokoládová cha-
lúpka, rozprávka, Divadlo a.ha, Školská 14
� 15.00 - Hard day´s night (The Beatles z
r. 1965), film, Pálffyho palác, Panská 19
16.00 - Knižný workshop, A4 Nultý prie-
stor, Námestie SNP 12
� 19.00 - G. Dusík: Pod cudzou vlajkou,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10 
�19.00 - T. Kusá: S mamou, predpremiéra,
Štúdio SND, Pribinova ul. 
�19.00 - R. Thomas: Mandarínková izba,
Divadlo West, Námestie SNP 14
� 19.00 - P. Weiss: Bajmann brothers,
Divadlo Astorka, Námestie SNP 33

� 20.00 - Ľ. Burgr a kol.: Smutný život
Ivana T. , Divadlo Skrat, A4 Nultý priestor,
Námestie SNP 12 

ŠTVRTOK 7. júna
�10.00 a 19.00 - T. Kusá: S mamou, verej-
ná generálka a predpremiéra, Štúdio SND,
Pribinova ul.
� 18.00 - Parížska šesťka, koncert poslu-
cháčov a pedagógov Štátneho konzervatória
v Bratislave, seminárna sála UK, Klariská 5
� 19.00 - Ch. Bukowski: Tvoje pivo/The
Killers, divadelné predstavenie, VŠMU
Kaplnka, Ventúrska 3
� 19.00 - Mníšky 2 Milionárky, Teátro
Wüstenrot, Trnavské mýto 1
� 19.00 - S. Lavrík: Tichý dom, divadelný
klub Trezor, Námestie SNP 33
� 19.00 a 20.30 - Lavička, divadelný seriál,
Posol - 3. časť, hosť Biele divadlo, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36

PIATOK 8. júna
� 19.00 - J. W. Goethe: Prafaust, Divadlo
a.ha, Školská 14
� 19.00 - K. Čapek: R.U.R, Činohra SND,
Pribinova ul.
�19.00 - T. Kusá: S mamou, premiéra, Štú-
dio SND, Pribinova ul.
19.00 - R. Polák: Kentauri, Divadlo Astor-
ka, Námestie SNP 33
�20.00 - M. Horná, M. Piaček: Sonáta č.4
„Vivaldisco“, tanec, premiéra, A4 Nultý
priestor, Námestie SNP 12

SOBOTA 9. júna
�15.00 - Zväčšenina/Blow up, r. Michelan-
gelo Antonioni, UK/T, 1966, 111 min., pre-
mietanie filmu, Pálffyho palác, Panská 19

� 18.00 - G. Apollinaire: Casanova,
divadlo Gong Bratislava, Štúdio 12, Jaku-
bovo námestie 12
�19.00 - T. Kusá: S mamou, premiéra, Štú-
dio SND, Pribinova ul.
� 19.00 - Akadémia TD Bralen, Dom kul-
túry Zrkadlový háj, Rovniankova 3
�19.00 - Jednofázové kvasenie + hosť z ČR,
folkový koncert, DK Lúky, Vigľašská 1
� 19.00 - W. Shakespeare: Trojkráľový
večer, Činohra SND, Pribinova ul.
� 19.00 - S. Štepka: Desatoro, divadelné
predstavenie Radošinského naivného divad-
la, RND, Škultétyho 5
� 19.00 - Randevú v Gullfosse, zábavná
talk show, reštaurácia Gullfoss, Čulenova 5

NEDEĽA 10. júna
� 10.30 - Nedeľné matiné, Umelecké zdru-
ženie SOOZVUK, E. Šušková (soprán), I.
Psotková (akordeón), M. Lejava (klavír), V.
Halas (husle), J. Madari (viola), K. Zajacová
(violončelo), K. Tóth (klarinet), GMB, Mir-
bachov palác, Františkánske námestie 11
� 10.30 - Srdiečko ako slniečko, rozprávky
v Gullfosse, reštaurácia Gullfoss, Čulenova 5
� 15.00 - Bezstarostná jazda/Easy rider, r.
Dennis Hopper, USA, 1969, 94 min., pre-
mietanie filmu, Pálffyho palác, Panská 19
� 16.00 - M. Žák, M. Fechter: Hračky,
divadlo Ludus, pre deti, Malá sála PKO
�19.00 - V. Klimáček: Kto sa bojí Beatles,
Štúdio SND, Pribinova ul.
� 19.00 - R. Hawdon: Dokonalá svadba,
Divadlo West, Námestie SNP 14 
� 20.00 - Kozmonauti, tanečné predstave-
nie, účinkuje Bubla Company, A4 Nultý
priestor, Námestie SNP 12

VÝSTAVY
�Výstava fotoklubu FOPA, MKC Školská
14, výstava potrvá do 30. júna
�Svätopluk Mikyta (SK), Matthias Beck-
mann (D) a Klaus-Martin Treder(D),
Galéria MEDIUM pri VŠVU, Hviezdosla-
vovo námestie 18, výstava potrvá do 10. júna
� Ewa Wilczyńska a Tomasz Hapka:
Maľba z Krakova, Galéria F 7, Františkáns-
ke námestie 7, výstava potrvá do 8. júna
Igor Piačka: Boje a objatia, Galéria Ardan,
Dobrovičova 7, výstava potrvá do 15. júna
� Korunovačné slávnosti v Bratislave,
výber z grafickej zbierky GMB, Mirbachov
palác, Františkánske nám. 11, výstava potrvá
do 10. júna
� 100 talianskych kresieb 17. storočia,
SNG, Esterházyho palác, Nám. L. Štúra,
výstava potrvá do 24. júna
� Karol Weisslechner 007, GMB, Mirba-
chov palác, Františkánske nám. 11, výstava
potrvá do 17. júna

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

vyjdú opäť o týždeň
7. júna

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


