
Prepojenie Harmincovej ulice s
Rázsochami viazlo na neschopnosti
mesta majetkovo-právne vyspo-
riadať pozemky pod plánovanou
cestou. Riaditeľka mestskej organi-
zácie Generálny investor Bratislavy
(GIB) Jarmila TVRDÁ dnes tvrdí,
že hlavné mesto už má vlastnícke
vzťahy k pozemkom pod cestou
vysporiadané.
- Preverovala som si pozemkovo-práv-
nu situáciu v lokalite. Ani priamo pod
stavbou, ani v jej okolí nie sú žiadne
parcely, ktoré by boli nevysporiadané.
Ku všetkým parcelám máme právne
čistý vzťah.
Pred poldruha rokom však predchá-
dzajúce vedenie mesta tvrdilo, že
stavba viazne preto, lebo má viesť
cez pozemky súkromného vlastníka,

ktorý podmieňoval dohodu vyspo-
riadaním vzťahov pod inou komuni-
káciou v Lamači. 
- Opakujem, že som si situáciu pod
stavbou i v jej okolí dôkladne preverila
a všetko je právne čisté.
Je pravda, že už máte aj stavebné
povolenie na výstavbu prepojenia
Harmincovej ulice s Rázsochami?
- Platné stavebné povolenia máme
dokonca dve, jedno na výstavbu cesty
a druhé na vybudovanie vodovodného
zariadenia. Teraz vybavujeme tretie
stavebné povolenie - na stavenisko a
stavebné úpravy po dokončení hlavnej
stavby. Okrem toho je už pripravené aj
stavenisko.

Kedy by sa malo začať so samotnou
stavbou?
- Začneme o mesiac a predpokladáme,
že hlavný dodávateľ Ekovia, ktorý vzi-
šiel z verejnej súťaže, ju do konca roka
odovzdá do užívania verejnosti.
Bude súčasťou stavby a jej napoje-
nia na medzimestské ťahy i okolité
mestské časti aj cestná svetelná sig-
nalizácia?
- Nie, s cestnou svetelnou signalizáciou
na tomto úseku nerátame, aj keď
mestská časť Lamač veľmi trvala na
vybavení tejto spojky semaformi. My
sme limitovaní rozpočtom a do toho sa
investícia na svetelnú signalizáciu
nezmestila. Mestská časť si bude
musieť zadovážiť finančné prostriedky
i dodávateľa sama.

Zhováral sa Gustav Bartovic
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Tunel Sitina

bude deväť dní

obojsmerne

uzatvorený
KARLOVA VES
Tunel Sitina bude v apríli viac ako
týždeň uzatvorený. V obidvoch tune-
lových rúrach súčasne bude úplne
odstavená doprava údajne kvôli
údržbe a kontrole technologických
zariadení.
Ako vyplýva z informácií, ktoré zverej-
nil magistrát hlavného mesta, tunel
bude neprejazdný od piatka 4. apríla
2008 od 22.00 h do nedele 13. apríla
2008 do 15.00 h.
S uzatvorením súvisí aj dočasná zmena
organizácie dopravy. V smere z Petržal-
ky budú uzavreté jazdné pruhy diaľnice
D2 od ľavobrežnej estakády Mosta
Lafranconi po zjazdnú vetvu diaľnice
D2 pred benzínovou pumpou Lamač. V
opačnom smere od Brna budú uzavreté
jazdené pruhy diaľnice D2 v úseku od
benzínovej pumpy Lamač po križovat-
ku Mlynská dolina - Staré grunty.
Obchádzkové trasy budú vyznačené
dočasným dopravným značením. V
oboch smeroch bude doprava odklone-
ná z diaľnice D2 cez Mlynskú dolinu,
križovatku Patrónka a Lamačskú cestu
opäť na diaľnicu. V križovatke Patrónka
bude počas uzávierky tunela z dôvodu
plynulosti premávky zmena v nastave-
niach svetelnej signalizácie. Zmena v
organizácii dopravy neovplyvní trasy
liniek MHD v dotknutej oblasti.
Podrobnejšie informácie o dôvodoch
uzávierky tunela sme žiadali od Národ-
nej diaľničnej spoločnosti, a.s., ktorá je
správcom. Hovorca NDS Marcel Jáno-
šík nám ich však v utorok 25. marca
odmietol poskytnúť. Informácie o pláno-
vanej uzávierke tunela neboli v tom čase
zverejnené ani na webstránke NDS. O
príčinách uzavretia tunela sa Bratislav-
čania môžu informovať na telefónnom
čísle Národnej diaľničnej spoločnosti
02-5831-1103. (brn)

Na webstránke

máme aj video
REDAKCIA
Na webstránke www.banoviny.sk
sme v uplynulých dňoch k niekto-
rým článkom začali pridávať aj
krátke videonahrávky.
Tým sa otvára priestor aj pre čitateľov
Bratislavských novín, ktorí nie sú
ľahostajní k dianiu v meste a sú schop-
ní zaujímavé situácie pohotovo nasní-
mať telefónom, fotoaparátom alebo
kamerou.
Videonahrávky z bratislavských ulíc s
krátkym  komentárom môžete posielať
na adresu redakcia@banoviny.sk. Tie
najlepšie z nich každý týždeň odmení-
me. (red)

Prokuratúra 

začala študovať 

opravený

čistopis
BRATISLAVA
Krajská prokuratúra v Bratislave už
dostala od bratislavského magistrá-
tu upravený čistopis územného
plánu mesta Bratislavy a momentál-
ne ho dôkladne študuje.
Uviedol to námestník krajského proku-
rátora René Vanek. Ako dodal, ide o
veľmi rozsiahly materiál, takže jeho
kontrola bude nejaký čas trvať. Podľa
prvých porovnaní je opravený čistopis
v súlade s dokumentom, ktorý schváli-
li poslanci mestského zastupiteľstva
koncom mája minulého roku. R. Vanek
ďalej konštatoval, že ak sa pri kontrole
nenájdu žiadne nezrovnalosti medzi
pôvodným znením schváleným pos-
lancami a čistopisom, prokuratúra sa
už touto vecou nebude a celá vec sa pre
ňu skončí.
Kauza týkajúca sa rozdielov medzi
znením územného plánu, ako ho
schválili poslanci, a jeho zverejneným
čistopisom, sa začala v januári tohto
roka, keď krajská prokuratúra napadla
zákonnosť procesu jeho schvaľovania
a následného zverejnenia. Prokuratúra
upozornila bratislavského primátora,
že zverejnený čistopis územného plánu
nie je totožný s materiálom, ktorý
schválili mestskí poslanci. Krajský
prokurátor vyzval primátora, aby zosú-
ladil znenie zverejneného čistopisu
územného plánu so znením dokumen-
tu, ako ho schválilo mestské zastupiteľ-
stvo.
Viaceré nezrovnalosti sa objavili
napríklad v Petržalke. Medzi závažné
nepresnosti patrí najmä zmena funk-
čného využitia dotknutého územia
(napr. lokalita Dolnozemská brána –
zmena stabilizovaného územia na roz-
vojové, lokalita MIVA – zmena z
občianskej vybavenosti celomestského
významu na zástavbu obytného cha-
rakteru, lokalita Šrobárovo námestie –
zmena z parkov a zelene na občiansku
vybavenosť).
Podobné nezrovnalosti sa objavili aj v
prípade iných mestských častí. Naprí-
klad v Karlovej Vsi v lokalite Líščie
údolie sa v čistopise objavila funkcia
málopodlažná zástavba, hoci podľa
schváleného návrhu tam mal byť bio-
koridor. Podobné zmeny nahrávajúce
stavebníkom sa objavili aj v prípade
lokality Strmý bok v Dúbravke (funk-
cia záhrady, záhradkárske a chatové
osady sa zmenila na málopodlažnú
zástavbu) a v lokalite pri Koziarke v
Novom Meste (tu sa na málopodlažnú
zástavbu zmenili vinice).
Mesto zatiaľ nezverejnilo informácie,
ako došlo pri vypracovávaní čistopisu
k chybám a aké dôsledky vyvodí proti
tým, ktorí sú za to zodpovední. (brn)
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STARÉ MESTO
Porušovanie dopravných predpisov v
podobe parkovania áut priamo na
chodníkoch a námestiach, je bežným
javom nielen v centre mesta. Najnov-
šie si niektorí vodiči zvykli parkovať
na Hodžovom námestí pri Prezident-
skom paláci.
Napriek možnosti parkovania v pod-
zemných garážach Tatracentra alebo vo
vzdialenejších podzemných garážach na
Uršulínskej ulici, pri Hviezde, alebo na
Staromestskej ulici, niektorí vodiči si
jednoducho odstavia svoje vozidlá pria-
mo na Hodžovom námestí. Denne tam
za zastávkou trolejbusov v smere na
Suché mýto, ale často aj inde parkuje
množstvo automobilov. Okrem toho, že
plocha námestia nie je nato určená, autá

prekážajú chodcom a ohrozujú ich,
vozidlá sú blízko sídla jedného z najvyš-
ších ústavných činiteľov - prezidenta
republiky.
Na situáciu na Hodžovom námestí už
upozornil bratislavský magistrát aj Úrad
na ochranu ústavných činiteľov, ktorý
zabezpečuje ochranu sídla hlavy štátu.
Magistrát však nekoná, rovnako nečin-
ná je aj mestská polícia, pretože papuče
tu na zaparkovaných prevažne mimo-
bratislavských autách vidno nebolo.
Podľa hovorcu mestskej polície Petra
Plevu, problém vzniká preto, že tu
chýba dopravné značenie. „Hovorilo sa
o ňom v dopravnej komisii magistrátu,
pričom na týchto miestach budú osade-
né mechanické zábrany znemožňujúce
parkovanie,“ tvrdí P. Pleva.

Z oddelenia cestného hospodárstva
magistrátu sme sa dozvedeli, že mesto
má vypracovanú štúdiu na rekonštruk-
ciu celého Hodžovho námestia, vrátane
opravy lavičiek, výmeny kvetináčov a
smetných košov, ako aj obkolesenia
námestia stĺpikmi, ktoré zabránia parko-
vanie na jej ploche. Všetko závisí od
peňazí. Štúdia má zatiaľ niekoľko
variantov a posudzovať ju bude aj pri-
mátor. Možný termín rekonštrukcie
zatiaľ nie je známy.
Skutočnosťou ostáva, že drzí vodiči na
Hodžovom námestí v súčasnosti parku-
jú. Škoda, že mestská polícia sa viac
zaoberá odťahovaním vozidiel, ktoré
nebránia plynulosti cestnej premávky,
namiesto toho, aby nekompromisne
nasadzovala papuče. (rob)

Na Hodžovom námestí sa drzo parkuje
Parkovisko na Hodžovom námestí funguje už niekoľko mesiacov, magistrát však nekoná. FOTO - Robert Lattcher

Zakrátko spoja Rázsochy a Harmincovú
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Domov má byť 
o čosi viac ako 
nocľaháreň
Nebeský pokoj, ktorý sa vznášal vo
štvrtok podvečer, v sviatočný podvečer,
nad mestom, bol upokojujúci, ale troš-
ku aj pichal. Pichal samotou a opuste-
nosťou, akú si toto mesto nezaslúži.
Vyšiel som z redakcie o trištvrte na šesť
večer. Na celej Gorkého ulici som
narátal vrátane mojej maličkosti troch
ľudí, od divadla až po križovatku pri
Luxore. Osem áut. A niekoľko desiatok
vztýčených stĺpikov na blokovanie par-
kovacích miest, ktoré nájomníci týchto
miest nebudú štyri dni potrebovať, a
mohli by nebodaj poslúžiť nejakému
turistovi, ktorý zavíta do tejto opuste-
nosti.
Čo keby taký turista zaparkoval na ich
zaplatenom mieste? Zadarmo? Cez
sviatok? Veď oni platili.
V tej opustenosti a v tomto prejave
absolútneho zbožňovania svojho vlast-
ného bol ten osteň smútku. Trochu sa
mi páči, že ľudia, aj prisťahovaní Bra-
tislavčania si ctia svoje korene a aspoň
cez sviatky ich navštívia. A nie trochu,
veľmi sa mi nepáči, že sú Bratislavčan-
mi len vtedy, keď ide o to, aby mohli
čerpať z toho, čo toto mesto vie dať,
aby si to osvojili, zobrali a zamrežova-
né chránili.
Vidíš to nakoniec aj vtedy, keď je
víkend krátky a ľudstvu mesta slúži len
jeho okolie. Na vyblýskaných bicykloch
drahších než staršie autá frčia po hrá-
dzi až tam, kde sa začína ozajstná prí-
roda a potom po nich nájdeš na svahu
hrádze záplavu plastových fliaš. A
potom šup do pevnosti na dvanástom
poschodí.
Vidíš to aj pri kontajneroch na triedený
odpad. Keď sa vracajú do bytov zbave-
ní často už páchnuceho nákladu, hrom-
žia na neporiadok v triedení odpadu a
doma majú poriadok. Akurát, že do
nádoby na zberový papier vysypali aj
nakysnuté zemiaky, majonézový šalát a
ohlodané kosti z nedeľných rezňov. A
šup domov, do čistého. Zostávajúcich
99,9 percent mesta už nie je ich starosť.
Príde ďalší dlhý víkend a zasa vyrazia
tam, kde sa im to viac páči.
Len v utorok po šibačke je zasa všetko
normálne, aj áut je tu dosť. Zelená vlna
hlási zo Slovnaftskej reťazovú haváriu.
Sme doma. Gustav Bartovic

Pred zimným štadiónom na Trnavskej

ceste budú v stredovom páse stĺpiky
NOVÉ MESTO
Nekontrolovanému a chaotickému
parkovaniu na trávnikoch a chodní-
koch v okolí Zimného štadióna
Ondreja Nepelu počas hokejových
zápasov Slovana, chce mesto zabrá-
niť osadzovaním stĺpikov.
Bratislavské noviny v predchádzajú-
com jedenástom čísle poukázali na
tento problém, pretože počas hokejo-
vých zápasov parkujú autá doslova
všade, kde je voľné miesto, dokonca aj
v križovatke Trnavskej cesty a Ulice
odbojárov.
Z magistrátu nás informovali, že odde-
lenie cestného hospodárstva v súčas-
nosti na Trnavskej ceste osadzuje stĺpi-
ky ako zábranu proti parkujúcim
autám. Spolu ich má byť 400 kusov.
Tieto práce súvisia aj s revitalizáciou
ulice a po osadení zábran má byť na
tejto ploche položený trávnik. Stĺpiky
budú od križovatky smerom von z
mesta - po celej dĺžke zimného štadió-
na, na celkovej ploche asi 200 štvorco-
vých metrov.  Ich osadenie bude stáť
asi 500-tisíc korún a inštalácia má byť
hotová do 15. apríla.
V súčasnosti sa situácia na deliacom
ostrovčeku na Trnavskej ceste čiastočne
zmenila. Vidno, že sa tam začalo praco-
vať. Zem je rozrytá a zrejme množstvo
vody a blata po daždi a snežení odradilo
fanúšikov, ktorí prichádzajú na hokej
autami, aby tu zaparkovali. Neodradilo
ich však parkovanie na deliacom chod-
níku tesne pri križovatke. Aj tomu by
mal byť čoskoro koniec.
V pondelok 24. marca bolo na delia-
com ostrovčeku osadených len 36
stĺpikov zo strany zimného štadióna a
zdá sa, že práce postupujú pomaly.
Zábrany sa osádzajú zbytočne nahusto
a aj technika osádzania a materiál stĺpi-
kov zrejme nezaručuje, že v budúcnos-
ti sa neohnú až k zemi.
Svedčí o tom prípad dvoch stĺpikov na
chodníku pred štadiónom, ktoré sú už
ohnuté. Navyše stĺpiky nebránia pre-
chádzať chodcom mimo priechodu, čo
je častým javom na tejto frekventova-
nej ulici. Okrem toho čierno-žlté stĺpi-
ky síce dobre vidno, no z estetického
hľadiska, aj vzhľadom na budúce nové
porasty a trávnik, ide o nevkusný
výber. Podľa našich informácií v tomto
prípade ide o kategóriu lacných liatino-
vých výrobkov.
Okrem preplneného parkoviska na

Ulici odbojárov a celej ulice praskajú
počas zápasov vo švíkoch aj okolité
ulice, z čoho sú nešťastní najmä miest-
ni obyvatelia. Tí hovoria o katastrofe.
Ak by fanúšikovia na cestu na hokejo-

vé zápasy viac využívali mestskú hro-
madnú dopravu, situácia by sa mohla
upokojiť. (rob)

FOTO - Robert Lattacher
Slavo Polanský

Starostovia sa zatiaľ len informujú
STARÉ MESTO/RAČA
Len za informatívny rozhovor ozna-
čila hovorkyňa mestskej časti Brati-
slava Staré Mesto Alena Kopřivová
prvé starostovské stretnutie od
vypuknutia kauzy Twin City.
Podľa nej račiansky starosta Ján Zvo-
nár uviedol, že ním riadený úrad nevy-
vinul žiadne úsilie na to, aby ho kraj-
ský stavebný úrad určil ako stavebný
úrad pre projekt. Račianskeho starostu
potom oboznámil jeho partner Andrej
Petrek s aktivitami staromestskej
samosprávy v oblasti, ide najmä o
vypracovávanie zonálanej štúdie a pri-
pravovanú stavebnú uzáveru. Upozor-
nil, že okrem Twin City majú v tejto
lokalite svoje investičné zámery aj
ďalší partneri. Kým sa neskončí kona-
nie o stavebnej uzávere, nemôže sa tu
začať iné konanie (územné).

Andrej Petrek tlmočil názor mestskej
časti Staré Mesto, že na území v jej
katastri by mal o stavbách rozhodovať
staromestský stavebný úrad a za Ruži-
nov ružinovský. Račiansky stavebný
úrad by mal vydávať rozhodnutia iba v
súvislosti so stavbami (inžinierske siete
či podzemné stavby ako parkoviská),
ktoré zasahujú do katastrov oboch suse-
diacich mestských častí.
Ján Zvonár svoje stretnutie s kolegom
zo Starého Mesta označil za príjemný
rozhovor, ktorý sa začal vlastne konšta-
tovaním Andreja Petreka, vraj Staré
Mesto výhrady nemá a že sa radšej roz-
hodovania vzdalo, aby mu zostala pozí-
cia účastníka stavebného konania. J.
Zvonár sa oboznámil s faktmi o prípra-
ve zonálneho územného plánu ako aj
pripravovanej stavebnej uzávery v
lokalite. 

Zdôraznil, že v súčasnej situácii staros-
tovia nemôžu viac len načrtnúť pred-
bežné obrysy budúcej spolupráce,
keďže od investora nemajú zatiaľ žiad-
ne informácie. Podľa jeho slov nenašli
žiadne názorové nezrovnalosti či dia-
metrálne odlišné predstavy. Pretože obe
strany musia čakať na investora, sa
podľa neho, pochopiteľne, dohodli na
ďalšom stretávaní. 
„My sme len výkonní pracovníci,“
komentoval účinkovanie račianskeho
stavebného úradu vo veci, „musíme pri-
stupovať k riešeniam s nadhľadom a
vyvarujeme sa všetkého konania, ktoré
by mohlo poškodiť záujmy dotknutých
mestských častí.“
Podľa našich informácií sa pripravuje
podobné stretnutie J. Zvonára aj s ruži-
novským starostom Slavomírom Droz-
dom. Gustav Bartovic

Vlani sa MHD

odviezlo 256

miliónov ľudí
BRATISLAVA
V priebehu roka 2007 prepravil
Dopravný podnik, a. s., Bratislava
celkom 256,7 milióna ľudí. Je to o
3,8 milióna viac ako v roku 2006.
Najvyšší podiel (56,3 percenta) mala
autobusová doprava.
Električky sa podieľali 32 percentami a
zvyšných necelých 12 percent zazna-
menala trolejbusová doprava. V porov-
naní s rokom 2006 klesol podiel auto-
busovej dopravy o 0,3 percentuálneho
bodu.
Prepravu osôb zabezpečovalo v prie-
mere 852 vozidiel, čo je o asi 3 vozid-
lá viac ako v roku 2006. Zvýšenie poč-
tov vo vozovom parku ovplyvnilo aj
zvýšenie v električkovej doprave o
štyri vozidlá a v trolejbusovej doprave
pribudlo jedno vozidlo. V minulom
roku najazdili vozidlá celkom 42, 4
milióna kilometrov, z toho na autobusy
pripadlo 60,2 percenta.
Na uskutočnenie prepravných výkonov
je dôležitá štruktúra vozidlových dní.
(Vozidlový deň je každý kalendárny
deň, v ktorom je vozidlo cestnej dopra-
vy s pridelenou dopravnou značkou v
evidenčnom počte vozidiel cestnej
dopravy organizácie). Z ich celkového
počtu podiel vozidlových dní v pre-
vádzke dosiahol 62,9 percenta a v
porovnaní s rokom 2006 klesol o 1,6
percentuálneho bodu. Najlepšie časové
využitie dosiahli vozidlá električiek -
64,5 percenta. Pokles počtu dní, keď
boli vozidlá v prevádzke, ovplyvnil
rast počtu dní, keď boli vozidlá v opra-
ve. V štruktúre vozidlových dní to
predstavuje 17 percent a oproti roku
2006 sa ich podiel zvýšil o 2,2 percen-
tuálneho bodu. Najvyšší rast vozidlo-
vých dní v oprave mali autobusy 17,5
percenta a v porovnaní s rokom 2006
sa zvýšil o 4,2 percentuálneho bodu. 
Výkony v mestskej hromadnej doprave
zabezpečovalo v priemere 3074
zamestnancov, z toho vodičov bolo
1306. V porovnaní s rokom 2006 počet
zamestnancov klesol o 1,1 percenta a
počet vodičov o 3,5 percenta.
Informácie zverejnilo pracovisko Šta-
tistického úradu SR v Bratislave. (rob)

Počet áut 

i nehôd v meste

stále rastie
BRATISLAVA
Kým v roku 1990 na bratislavských
uliciach jazdilo spolu viac ako 123-
tisíc áut, o šestnásť rokov neskôr to
bolo už viac ako 253-tisíc.
Úmerne tomu vzrástol aj počet nehôd,
v roku 1990 ich bolo 5673, ale v roku
2006 už 11 002.
V roku 2005 zahynulo pri dopravných
nehodách v hlavnom meste 17 ľudí, o
rok neskôr prišlo o život 24 ľudí. Naj-
viac dopravných nehôd sa v roku 2006
stalo v druhom bratislavskom okrese
(3421), najmenej vo štvrtom (1670).
V hlavnom meste evidovali k 31.
decembru 2006 spolu 189 plavidiel. Z
toho 9 nákladných lodí, 33 remorkérov,
7 osobných lodí a 140 člnov. 
Lietadiel evidovala Bratislava v roku
2006 spolu 364 kusov, z toho do 9000
kilogramov bol ich počet 350 a nad
túto hmotnosť ich bolo 14. (rob)

Informácie o distribúcii
Bratislavských novín

možno získať
na telefónnom čísle

02/206-414-00



Hradný palác

zrekonštruje

Váhostav SK
STARÉ MESTO
Rekonštrukciu hradného paláca Bra-
tislavského hradu bude robiť akciová
spoločnosť Váhostav SK. Stala sa
víťazom verejného obstarávania, kto-
ré Kancelária Národnej rady SR vy-
hlásila 17. decembra minulého roku.
Do 21. februára 2008 predložili súťaž-
né ponuky na uskutočnenie stavebných
prác dvaja záujemcovia, ktorí splnili
všetky podmienky účasti vo verejnej
súťaži. Išlo o spoločnosti Hornex a
Váhostav SK. Jediným kritériom pri
vyhodnocovaní ponúk bola najnižšia
cena. Pretože Váhostav predložil ceno-
vú ponuku vo výške 989,9 milióna ko-
rún, zvíťazil. Ponuka spoločnosti Hor-
nex bola totiž vyššia o 86, 6 milióna.
V predstavenstve spoločnosti Váhostav
je aj Juraj Široký, ktorý je prezidentom
Slovenského hokejového zväzu a podľa
obchodného registra figuruje v orgá-
noch dvadsiatich spoločností, z nich sú
niektoré v likvidácii. K privatizácii
Váhostavu, ktorý vznikol v roku 1954,
a jeho zmene na akciovú spoločnosť
došlo v roku 1992 a v roku 1993 bola
založená jej dcérska spoločnosť pod
názvom Váhostav SK, a. s., Žilina. 
Medzi najväčšie novinky po obnove
Bratislavského hradu má patriť aj sprí-
stupnenie suterénnych priestorov
verejnosti, ale aj ďalších, dosiaľ nevyu-
žívaných miestností. Na druhom
poschodí bude hradná obrazáreň, na
treťom expozícia dejín Slovenska a na
štvrtom podlaží čaká na návštevníkov
otvorenie depozitárov zbierok Sloven-
ského národného múzea. Kvôli rekon-
štrukcii bude palác uzatvorený pre
širokú verejnosť pravdepodobne od
začiatku apríla. Jeho obnova by mala v
prípade dostatku peňazí trvať približne
dva až tri roky. (rob)

Ofenzíva proti

hlodavcom je

povinná
BRATISLAVA
Nepríjemní spoločníci človeka, hlo-
davce, majú vynikajúci rozmnožo-
vací potenciál - hovorí sa, že v každej
civilizácii pripadá na jedného člove-
ka pár potkanov. O myšiach sa mlčí.
No aj proti nim je namierená jarná
deratizácia, ktorá sa musí vykonať v
tomto roku od 1. do 30. apríla. Tak to
stanovuje všeobecne záväzné nariade-
nie, podľa ktorého povinnosť deratizo-
vať sa týka vlastníkov pozemkov a
nehnuteľností, ktorí sú okrem toho
povinní v priebehu celého roku udržia-
vať nehnuteľnosti v čistote a sústavne
odstraňovať odpady, ktoré by mohli
byť zdrojom obživy pre hlodavce. 
Občania by nemali skladovať potravi-
ny vo dvoroch, pivniciach či na balkó-
noch a pivnice, ako aj okolie domov by
mali udržiavať v čistote.
Samotnú deratizáciu vykonáva opráv-
nená právnická alebo fyzická osoba.
Celoplošná deratizácia, vrátane kanali-
zácie, je nevyhnutná, aby nezostali
neošetrené priestory, do ktorých by
potom hlodavce migrovali.
Za nedodržanie povinnosti deratizovať
hrozí pokuta pre právnické osoby do
200-tisíc korún, pre fyzické osoby do
1000 korún. (gub)

Priestupky v

tuneli osobitne

neevidujú
KARLOVA VES
Mnohí naši čitatelia - vodiči pouka-
zujú na nedodržiavanie maximálnej
rýchlosti v tuneli Sitina nedisciplino-
vanými pirátmi ciest. Čudujú sa,
prečo ich polícia nepokutuje napriek
tomu, že v tuneli sú kamery.
Čitateľ Rastislav Bury nás upozorňuje

a zároveň sa pýta, prečo vodičov jaz-
diacich v tuneli nad povolený rýchlost-
ný limit policajti nepokutujú. A to aj
napriek tomu, že zariadenie na meranie
rýchlosti je v Sitine nainštalované.
Je skutočne známe, že v tomto moderne
vybavenom tuneli kontroluje priestor
tunela v celej dĺžke kamerový systém.
Monitoruje aj dodržiavanie najvyššej
povolenej rýchlosti, ale aj predpísanej
vzdialenosti medzi autami. Z krajského
riaditeľstva policajného zboru, sme
dostali túto odpoveď: „Policajti vo
výkone služby pri zistení dopravného
priestupku tento ďalej riešia, to platí aj
pre úsek cesty v tuneli Sitina.
Pri objasňovaní priestupkov sa využí-
vajú i kamerové zábery. Vzhľadom na
to, že sa nespracováva štatistika do-
pravných priestupkov pre tunel Sitina,
nie je možné poskytnúť o priestupcoch
relevantnú informáciu.
Napriek moderným bezpečnostným
prvkom a technike v tuneli je zvláštne,
že v takom citlivom priestore, akou
cestná stavba pod povrchom bezpo-
chyby je, sa polícia porušovaním
dopravných predpisov nezaoberá - res-
pektíve, že neeviduje a nevyhodnocuje
porušovateľov dopravných predpisov v
úseku tunela. (rob) 

Nová linka

MHD číslo 630

pôjde do Grobu
VAJNORY
V rámci príprav na spustenie Brati-
slavskej integrovanej dopravy, začne
od 31. marca, popri autobusovej lin-
ke číslo 53, premávať aj linka 630 až
do Chorvátskeho Grobu.
Zmena sa dotkne predovšetkým Vajnôr
a obcí Čierna Voda a Chorvátsky Grob.
Dôvodom je preťaženosť linky 53,
ktorá premávala z Chorvátskeho Grobu
cez Vajnory až na Trnavské mýto. Od
apríla bude končiť už vo Vajnoroch.
Nová linka 630 bude premávať medzi
Zlatými pieskami cez Vajnory - Šin-
kovské a Čiernu Vodu až do Chorvát-
skeho Grobu. Vybrané spoje budú však
končiť na Čiernej Vode, na novej koneč-
nej v časti Čerešňové. Z linky 630 bude
možné prestúpiť na Zlatých pieskoch na
električkovú linku 2 a 4. (sita, brn)
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Dúbravskú cestu má dokončiť mesto,

hotová však mala byť už minulý rok
DÚBRAVKA/KARLOVA VES
Cez Polianky a Dúbravskú cestu plá-
nuje dopravný podnik prevádzkovať
jednu z liniek mestskej hromadnej
dopravy. Časť komunikácie, ktorú
malo zrekonštruovať mesto, však
ešte nie je hotová.
Magistrát sľuboval, že premávku MHD
na Poliankach v Dúbravke obnoví po
dokončení výstavby diaľnice D2
Lamačská cesta - Staré Grunty. To
vyžadovalo zrekonštruovať dolnú časť
Dúbravskej cesty. Zatiaľ je na starej
ceste len nové osvetlenie. Spoločnosť
Skanska vybudovala a odovzdala novú
časť cesty v smere od Polianok popod
diaľnicu.
Podľa jedného z projektových manažé-
rov tejto spoločnosti je táto časť novej
asfaltovej cesty kompletne hotová a pri-
pravená na užívanie. Projekt na druhú
časť robil pred troma rokmi magistrát.
Tam nám informáciu o novej časti,
ktorú robila súkromná firma, potvrdili s
tým, že mesto ju aj pravdepodobne pre-
vzalo. Čo bude s ďalšou, dolnou časťou
ulice v smere k Slovenskej akadémii
vied, sa zatiaľ nevie. 
Najčerstvejšie informácie z dopravného
podniku hovoria o tom, že bratislavský
dopravca má stále v pláne na Polian-
kach a Dúbravskej ceste spustiť pre-
vádzku linky MHD. Čaká však na
dokončenie jej obnovy. Stará časť
komunikácie doteraz nebola upravená
na prevádzku autobusov, okraje cesty
sú zarastené stromami a kríkmi a cesta
je zlom stave. „Po úprave tejto časti
sme pripravení na prevádzkovanie
autobusovej dopravy v tomto požado-
vanom smere (obsluha Polianok),“ uvá-
dza k problematike dopravný podnik.
O akú linku pôjde, sa zatiaľ nerozhod-
lo, pretože v tomto čase pripravuje
dopravca návrh  na zmenu organizácie
dopravy v tejto lokalite. Dôležitou
informáciou je, že podnik chce pri prí-
padnom presmerovaní niektorej z
dúbravských liniek zmeniť aj jej cha-
rakter. V praxi by to znamenalo, že
linka cez Polianky a Dúbravskú cestu

by premávala nielen počas týždňa, ale
aj cez víkend.
Mestská hromadná doprava bola z ulice
Polianky v smere z Dúbravky presme-
rovaná po uzatvorení výjazdu na
Lamačskú cestu ešte 5. septembra
2005. Neskôr bol zrušený aj vjazd
opačným smerom a sprístupnený nový
napájač ponad diaľnicu na Harmincovu
ulicu. Keďže v lokalite Polianky sú
rôzne prevádzky a predajne, ale naprí-
klad aj veterinárna poliklinika, obyvate-
ľov Dúbravky zaujíma, ako sa do

týchto končín dopravia. Zástupcovia
magistrátu už dávnejšie informovali, že
ulica Polianky nebude slepá, ale prepo-
ja ju s Lamačskou cestou. Prepojenie
povedie popod mostný objekt diaľnice
a ďalej cez starú Dúbravskú cestu až po
križovatku s Cestou na Červený most.
Ukončenie opravy a rekonštrukcie sa
malo pôvodne zhodovať s termínom
ukončenia výstavby úseku diaľnice
Lamačská - Staré grunty, ktorým bol
jún 2007. (rob)

FOTO - Robert Lattacher 

LAMAČ
Lamačská cesta zostala po dokonče-
ní nového úseku diaľnice D2 ležať
ľadom. Nový úsek cesty sa zužuje
cez lievik do starého úseku medzi
čerpacou stanicou a viaduktom na
Alexyho ulici. Cesta tu navyše nemá
ani chodník. 
Na potrebu rozšírenia a úprav tejto časti
ulice upozorňuje starostka Lamača
Oľga Keltošová (nezávislá). Podľa nej
sa po sprejazdnení nového úseku
Lamačskej cesty v smere od Tesca do
Lamača, začali na križovatke za Har-
mincovou ulicou vytvárať zápchy v
spomínanom lieviku, kde sa cesta zužu-
je do jedného jazdného pruhu. Navyše
sa tu napája aj cesta z diaľnice D2.

Mestská časť Lamač spolu s doprav-
ným inšpektorátom tu najskôr vyriešila
synchronizáciu svetelných signalizácií
na križovatke pri výjazde z diaľnice s
križovatkou na ulici J. Alexyho, kde je
odbočenie v smere do Dúbravky.
„Intervaly sú teraz kratšie a priepust-
nosť sa mierne zvýšila,“ uviedla sta-
rostka O. Keltošová.
Podľa nej druhým krokom je predĺže-
nie ľavého jazdného pruhu na odboče-
nie do Dúbravky. Zo súčasných 40 - 45
metrov na 90 metrov, aby sa vodiči
smerujúci do spomínanej mestskej
časti vedeli zaradiť skôr a neblokovali
pruh smerujúci do Lamača. V čase
dopravnej špičky totiž do Dúbravky
odbočujú asi dve tretiny áut, ostatné

idú rovno na Lamač a Záhorskú Bystri-
cu. Informovala ďalej, že predĺženie
pruhu by sa malo robiť už v týchto
dňoch.
„Tretí krok, ktorý sa nám zdá najefek-
tívnejší, je rozšírenie pravého jazdné-
ho pruhu na tomto úseku Lamačskej
cesty o ďalší smerom k železnici,“
uviedla Oľga Keltošová. Dodala, že
táto požiadavka sa už zrejme týka aj
železnice.
O možnom rozširovaní starej časti
Lamačskej cesty bratislavský magistrát
zatiaľ nevie. Podľa informácií z mest-
skej organizácie Generálny investor
Bratislava je rozširovanie tejto komu-
nikácie otázkou možno troch až piatich
rokov. (rob)

Rozšírenie Lamačskej cesty a jej oprava

pomôže Dúbravčanom aj Lamačanom

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 STAROŽITNOSTINovootvorená, špičkovo vybavená 
Očná ambulancia Ocellus 

v Poliklinike na Šustekovej 2, špeciálne zameraná na diagnos-
tiku glaukómu a škúlenia, poskytuje komplexnú zdravotnú
starostlivosť pre celé rodiny, od kojencov po seniorov.

Ponúkame drobné chirurgické zákroky, šitie po úraze, 
odstraňovanie cudzích teliesok, aplikáciu kontaktných 

šošoviek, tiež kozmetické úkony v okolí oka.
Bližšie info www.zzz.sk/ocellus, www.ocellus.sk

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

0905 234 615 � 4363 8184
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V Ružinove

policajtov

nevidno
AD: POSLANCI CHCÚ VIAC
MESTSKÝCH... (BN 10/2008)
Reagujem na článok Poslanci chcú
viac mestských policajtov. Súhlasím
s tým, že niekto by mal robiť „poria-
dok“ aj v okrajových častiach mesta,
nielen v Starom Meste.
Bývam v Ružinove a mestského poli-
cajta som tu ešte nevidela. A bolo by
ich treba. Keby len pokutovali majite-
ľov psov, ktorí svojich miláčikov ven-
čia bez obojkov a náhubkov - pribudlo
by do mestskej kasy veľmi veľa peňa-
zí. A my by sme sa nemuseli báť, kedy
nás ktorý pes napadne.

Jarmila Viskupová, Ružinov

Prečo policajti

jazdia v pešej

zóne autami?
AD: MESTO SA S VERVOU PUSTÍ
DO OPRAVY DLAŽBY (BN 09/2008)
Áno, mesto opraví dlažbu ale z našich
daní a to len pre bezočivé pohodlie
niektorých majiteľov kaviarničiek a
nekompetentný prístup mesta k
vydávaným povoleniam.
Vozidlá, ktoré tam zabezpečujú servis
pre stavbu by nemali byť ťažkotonážne
vozidlá a také, ktoré tam znečisťujú
ovzdušie výfukovými plynmi ako staré
Avie. Ale jednoduchšie je dať len
bumážku a je to. Po čase si zase prečíta-
me čo mesto robí pre obmedzenie
dopravy v historickom centre.

~     ~     ~
Ostatné mestské časti utierajú nos, ale
musia prispievať. Takže pýtam sa
prečo?! Prečo túto injekciu nebrať ako
pôžičku , ktorú treba urýchlene vrátiť do
mestskej kasy, aby mohli byť financo-
vané záujmy všetkých Bratislavčanov.
Aká etika to vládne na Magistráte, keď
sú tak ľahko presadzované záujmy jed-
ného pred celkom...?

~     ~     ~
Nerozumiem, prečo sa naši páni policaj-
ti „prechádzajú“ na autách po pešej
zóne. Pešia zóna predsa len nie je taká
veľká, že by sa nedala obchôdzkovať aj
pešo. Nie raz som videl ako sa policajti
predierajú autom plnými ulicami pešej
zóny počas najvyššej letnej sezóny.

~     ~     ~
Tak z tohto som bol prekvapený aj ja a
teda nedalo mi to pokoja. Tak som sa
pozrel kam sa páni štátni policajti vozia.
Čuduj sa svete, do reštaurácie na
Michalskej ulici, niekoľko hliadok a
pravidelne v čase obeda.

Z diskusie na www.banoviny.sk

Cykloštadión

nemá stáť na

zelenej ploche
AD: TÉMA CYKLOŠTADIÓN JE
STÁLE AKTUÁLNA (BN 11/2008)
Musím zareagovať na článok v
Bratislavských novinách Téma
cykloštadión je stále aktuálna ako
autor návrhu spomínanej stavby.
Veľmi si cením, že vznikajú diskusie
a reakcie na stavebnú činnosť v Brati-
slave. No pri všetkej úcte k autorovi
článku musím uviesť určité korekcie
skreslenej skutočnosti týkajúce sa
citovanej stavby v Lamači.
Nepresnosť vznikla pravdepodobne
jednostranným zaujatým a zavádzajú-
cim postojom čitateľky Dobroslavy
Rehákovej, ktorá sa asi cíti dotknutá
akoukoľvek výstavbou kdekoľvek na
svete. Aby som neunavoval kvantom
textu, uvediem iba v bodoch zopár
nezmyslov, ktorými sa podarilo
dotyčnej dáme ovplyvniť názor
redaktora.
1. Štadión nevyrastie na zelenej plo-
che, ale na škvárovom ihrisku (do
zelene zasiahne iba čiastočne)
2. Stavba svojou výškou a ani polohou
nemôže zatieniť domy Na barinách (a
už vôbec nie „takmer celkom“), lebo
je osadená vo vzdialenosti predpísanej
normami stavebnej fyziky, ale najmä
nižšie (nie vyššie) ako domy Na bari-
ne (myslím že toto je korektný názov
ulice); práve domy na Bakošovej ulici
sú o niekoľko metrov nižšie... Stačí sa
pozrieť na situačný plán a vizualizá-
ciu, resp. zúčastniť sa na prezentá-
ciách miestneho úradu mestskej časti,
alebo sa jednoducho ísť presvedčiť na
vlastné oči do terénu.
3. Stavba je vysoká necelých 13
metrov, pričom jej vrchol (najväčšia
výška) v strede plytkého oblúka (s
polomerom 64 metrov) je vzdialená
od najbližšej hrany priľahlého domu
Na barine viac ako 50 metrov. Tak
ako môže „zatieniť takmer celkom
domy!!! (podľa čitateľky asi všetky
domy) Na barine? 
4. To, kde bude stavba umiestnená, nie
je v žiadnej preluke, ale na voľnom
priestranstve v nehomogénnej (funk-
čne i stavebne zmiešanej) zástavbe
existujúceho sídliska v súlade s územ-
ným plánom hlavného mesta.

Ing. arch. Ondrej Trangoš,
Bratislava

Račiansky dvor veľkú slávu Rači nerobí
V srdci Rače, na rohu ulíc Detvians-
ka a Kubačova sme objavili reštau-
ráciu RAČIANSKY DVOR. Ponúka
jedlá slovenskej a špeciálne račian-
skej kuchyne, tak sme sa nechali zlá-
kať v očakávaní domácej atmosféry
a kvality. Napriek tomu, že reštaurá-
cia sa nachádza v poschodovom
rodinnom dome, atmosféra nebola
veľmi rodinná, rovnako ako tunajšia
kuchyňa.
Na prízemí je reštaurácia rozdelená na
dve časti - v jednej je bar a niekoľko
stolov, v tej druhej sú ďalšie stoly a
drevené schody vedúce na poschodie,
ktoré je vyhradené fajčiarom. Rustikál-
ny mobiliár umocňuje charakter hos-
tinca, na stenách visia fotografie starej
Rače a kusy náradia z račianskych
domácností. V podkroví sú steny
vyzdobené maľovanými keramickými
taniermi a džbánmi. Stoly sa nám zdali
byť trochu privysoké, alebo stoličky
prinízke. Aj dvojmetrový chlap si za
stolom pripadal ako školák.
V ponuke na jedálnom lístku skutočne
nechýba žiadne z tradičných jedál
domácej kuchyne. Studené a teplé
predjedlá sme tentoraz neochutnali,
patria skôr do raňajkového ako obedo-
vého menu (hemendex, omeleta s hrá-
škom, praženica).
Z ponuky siedmych druhov polievok
sme si objednali dve - Sedliacku
kapustnicu (55 Sk) a Halászlé (58 Sk).
Obe boli chutné, kapustnica bola hustá,

ale pravá maďarská rybacia polievka
chutí predsa len trochu inak ako tunaj-
šie halászlé.
Z bohatej ponuky jedál z bravčového
mäsa sme si dali hneď dve - bravčové
karé s lečom, slaninou, syrom a klobá-
sou v zemiakovej placke známe skôr
ako Račianska pochúťka (155 Sk) a
bravčovú panenku s brokolicou a nivo-
vou omáčkou nazvanú Medailóniky
„Račištorf“ (155 Sk) so zemiakmi v
šupke (35 Sk). Kým račianska pochúť-
ka bola vcelku chutná, k medailónikom
s čudesným názvom sme mali výhrady.
A to nielen k skomolenému názvu.
Správne má byť totiž Račišdorf, čo je
poslovenčený nemecký názov Rače
(dorf = nemecky obec, dedina). Mäso
bolo dosť suché a tvrdé. Navyše sme si
k tomuto jedlu objednali opekané
zemiaky (30 Sk) a nie zemiaky v
šupke, ktoré zrejme iba náhodou boli o
5 korún drahšie.
Sklamaním pre nás bola aj špecialita
Jahňacie kotlety s fazuľkou (155 Sk) s
tento krát riadne objednanými zemiak-
mi v šupke (35 Sk). Možno to niekto
bude považovať za sémantické bazíro-
vanie, ale ako fazuľka sa v slovenskej
gastronómii zvyknú označovať skôr
fazuľové struky ako fazuľové bôby. S
jahňacími kotletami však v našom prí-
pade boli na tanieri červené bôby s

akousi omáčkou označované spravidla
ako fazuľa. Naše sklamanie z tohto
jedla  však nebolo iba fazuľové, viac
ako mäsa sme dostali kostí a aj tá tro-
cha jahňaciny bola akási suchá a pri-
tvrdá.
Posledným hlavným jedlom, ktoré sme
si v Račianskom dvore vybrali, boli
Bryndzové halušky so slaninkou (72
Sk). Ani tentoraz sme veru neboli sto-
percentne spokojní, pretože bryndza
bola akási zrazená a na tanieri zrejme
nebolo sľubovaných a blokovaných
350 gramov halušiek. Iba ak by do gra-
máže jedla v surovom stave bola
zahrnutá aj voda, v ktorej sa, viac
múkové ako zemiakové, halušky varili.
Tentoraz sme neochutnali ani žiadny z
tunajších dezertov - neoslovil nás ani
ovocný pohár, ani palacinky, ani
zmrzlinový pohár s ovocím.
Obsluha bola trochu odmeraná, možno
preto, že sme boli prišelci z mesta, a
nie račianski štamgasti. Ak sa však
takto chladne správa ku každému,
nebudú sa sem hostia radi vracať.
V našom celkovom hodnotení sa
Račiansky dvor zaradil do sivého brati-
slavského priemeru a rozhodne nepatrí
k tým reštauráciám, za ktorými sa opla-
tí cestovať z druhej strany mesta. 
Naše hodnotenie: ��
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Výstraha v štátnom jazyku je nevyhnutná
Prípad právoplatného rozhodnutia
Slovenskej obchodnej inšpekcie sa
tentoraz týka citlivého segmentu
tovaru, akým je predaj chemických
výrobkov a ich správne označovanie
kvôli nebezpečenstvu pri jeho použí-
vaní.
Dňa 20. decembra 2007 boli inšpekto-
ri SOI na kontrole v prevádzke a sídle
spoločnosti ELIT SLOVAKIA v Bra-
tislave. Zistili porušenie predpisov
týkajúcich sa nesplnenia podmienok
uvádzať na obale nebezpečného che-
mického prípravku telefónne číslo
právnickej osoby, ktorá uviedla nebez-
pečný chemický prípravok na trh.
Ďalej zistili nesplnenie podmienky
uviesť na obale slovné označenie
nebezpečenstva v štátnom jazyku.
Porušenie zákona o chemických lát-
kach a chemických prípravkoch, kon-
štatovala SOI kvôli tomu, že na obale
siedmich druhov nebezpečných che-
mických prípravkov chýbalo spomína-
né telefónne číslo. Išlo o výrobky šty-
roch kusov CRC Belt Grip - prípravok
na ošetrenie remeňov, päť kusov CRC
Precision cleaner - prostriedok na čis-
tenie elektronických súčiastok. Jeden

kus CRC Cockpit shine - čistič prístro-
jovej dosky, päť kusov CRC ALU HT
- teplovzdorný hliníkový podklad, to
isté množstvo CRC ZINC – prostrie-
dok proti korózii, dva CRC SILICO-
NE SPRAY - mazivo a štyri kusy CRC
INJEKTOR CLEANER - čistič vstre-
kovača.
Na niektorých obaloch chýbalo slovné
označenie nebezpečenstva v štátnom
jazyku.  Išlo napríklad, v prípade jed-
ného druhu nebezpečného chemické-
ho prípravku, o štyri kusy CRC Belt
Grip, ktorému konkrétne chýbal text:
„Veľmi horľavý, Dráždivý, Nebezpeč-
ný pre životné prostredie“, ďalej slov-
né označenie špecifického rizika v
štátnom jazyku.
Konkrétne chýbalo: „R 38 Dráždi po-
kožku, R 51/53 Jedovatý pre vodné
organizmy, môže spôsobiť dlhodobé
nepriaznivé účinky vo vodnej zložke
životného prostredia, R 67 Pary môžu
spôsobiť ospalosť a závrat“ a slovné
označenie na bezpečné použitie v štát-
nom jazyku, konkrétne chýbalo: „S 35

Tento materiál a jeho obal uložte na
bezpečnom mieste, S 51 Používajte
len na dobre vetranom mieste“.
Podobné nedostatky mali aj ďalšie
druhy a kusy výrobkov.
Čo sa týka námietky spoločnosti, že
nedostatky v slovnom označení sym-
bolov nebezpečenstva v štátnom jazy-
ku sú doplnkové označenia k medziná-
rodne akceptovaným piktogramom,
ktoré na výrobkoch boli uvedené a
ktoré samé o sebe majú upozorňovaciu
funkciu, považuje orgán kontroly trhu
za bezpredmetnú.
Pokiaľ ide o skutočnosť, že ihneď po
vykonaní kontroly spoločnosť začala s
opatreniami smerujúcimi k náprave
vyčítaných nedostatkov (stiahnutie
dotknutých výrobkov z predaja, opra-
va, zabezpečenie správneho označenia
výrobkov v zmysle požiadavky záko-
na), SOI nepovažuje za právne rele-
vantné podklady na zbavenie sa objek-
tívnej zodpovednosti spoločnosti za
protiprávny skutkový stav, zistený v
čase kontroly. Pokuta je vo výške 800-
tisíc korún. Marián Taller
(Spracované z právoplatných rozhod-
nutí Slovenskej obchodnej inšpekcie)

Reklamu v týchto
novinách si

môžete objednať
aj cez internet

www.banoviny.sk
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Územný plán

zóny projekt

CEPIT nezdrží
VAJNORY
Začiatkom marca poslanci vajnor-
ského miestneho zastupiteľstva
schválili uznesenie, v ktorom žiadajú
vyhotovenie územného plánu zóny
CEPIT. Projekt CEPIT by to nema-
lo zdržať.
Projekt vybudovania vedecko-techno-
logického parku CEPIT na území Vaj-
nôr sa začal pripravovať ešte v predchá-
dzajúcom volebnom období. Zatiaľ čo
mesto bolo od začiatku projektu naklo-
nené, bývalá starostka Anna Zemanová
presadzovala, aby bol situovaný na
inom mieste. Nový starosta Ján Mrva sa
naopak k zámeru stavia pozitívne. Ešte
4. marca 2008 poslanci schválili uzne-
senie, ktoré ukladá Miestnemu úradu
vo Vajnoroch obstarať územný plán
zóny CEPIT. Zadanie na vypracovanie
územného plánu zóny má byť vypraco-
vané do 30. júna tohto roka.
Ako nám povedala Tatiana Mikušová
zastupujúca investora, CEPIT ponúka
koncept, ktorý je založený na témach
ako vzdelávanie, výskum, aplikovaný
výskum. „Len s takýmito témami môže
vzniknúť vedecko-technologický park,“
uviedla. „Na to, aby bolo vytvorené
mestské prostredie, koncept ponúka
synergiu funkcií tak, aby ľudia v parku
mohli pracovať, vzdelávať sa, bývať,
nakupovať, ale aj tráviť voľný čas.“
Ako dodala, presne tento koncept
potvrdili podpisom v memorande o
spolupráci predstavitelia mesta Brati-
slava, mestskej časti Vajnory a CEPIT
Holding. CEPIT má v súčasnosti pri-
pravené podklady na projekty vzdelá-
vacej akadémie, dátového centra, ener-
getického centra (založené na inovatív-
nych formách energie). Začína sa pri-
pravovať aj projekt pre technologické
centrum, ktoré bude srdcom parku. V
územnom konaní sa nachádza projekt
infraštruktúry a s výstavbou sa počíta v
rámci tohto roka. Infraštruktúra je
nevyhnutne potrebná na napojenie jed-
notlivých  projektov.
„CEPIT vníma uznesenie zastupiteľstva
mestskej časti Vajnory  ako obavu vole-
ných zástupcov obyvateľov Vajnôr, aby
projekt bol realizovaný podľa konceptu
vedecko-technického parku,“ povedala
T. Mikušová. „Mestská časť Vajnory by
preto pri obstarávaní územného plánu
zóny mala vychádzať z konceptu, ktorý
bol súčasťou memoranda. CEPIT pri-
pravuje projekty na realizáciu presne
podľa tohto konceptu.“
Iniciatíva poslancov Vajnôr podľa T.
Mikušovej projekt nebrzdí, ale smeruje
k detailizácii a potvrdeniu konceptu ve-
decko-technologického parku. (juh)

Letisko pripravuje miliardové investície,

najviac má stáť stavba nového terminálu
RUŽINOV
Letisko M. R. Štefánika predstavilo
investičné projekty modernizácie a
rozvoja. V najbližších rokoch pôjde o
vybudovanie nového terminálu, roz-
šírenie odbavovacích plôch pre lie-
tadlá, či vytvorenie zázemia pre
nákladnú dopravu.
Predstavitelia letiska oznámili, že pred-
pokladané celkové náklady na projekty
do roku 2012 sú vo výške 4,9 miliardy
korún. Dve miliardy chce vložiť letisko
z vlastných výnosov, 2,1 miliardy oča-
káva od štátu a 800 miliónov korún má
byť financovaných z bankového úveru.
Výkonný riaditeľ letiska Karol Bier-
mann nevedel zatiaľ povedať, akým
spôsobom budú financie plynúť od
štátu. Úlohou letiska bolo podľa neho
vytvoriť biznis plán, ktorý v súčasnosti
posudzuje ministerstvo financií. Penia-
ze od štátu potrebuje letisko najneskôr
v decembri, keď chce so stavebnými
prácami začať. 
Podľa K. Biermanna je nový letiskový
terminál nevyhnutnosťou. Pri jeho
súčasnej kapacite 2,6 milióna je dnes
letisko už na úrovni dvoch miliónov
cestujúcich. Nový terminál má mať pri-
tom kapacitu 4 - 5 milióna. Už v roku
2010 zvýšiť kapacitu na 3,5 milióna
pasažierov a od roku 2012, už s rekon-
štruovaným terminálom A, má narásť
hodinová kapacita odbavených cestujú-
cich zo súčasných 920 na 1500 cestujú-
cich. 
V súčasnosti letisko rozširuje aj svoje
parkovacie plochy, pribudne 320 státí.
Nový projekt má zlepšiť aj dopravný
prístup k terminálom, zvýšiť kapacitu
parkovísk aj s perspektívnym postave-
ním parkovacieho domu. Lepšie pod-
mienky by mali mať aj taxislužby a
požičovne automobilov. Pripravuje sa
aj prepojenie príletovej a odletovej
haly, ktorá bude cez turistickú sezónu

slúžiť najmä pre cestovné kancelárie.
Zároveň vznikne priestor aj na ďalšie
doplnkové služby v podobe reštaurácií
a obchodov. Zástupcovia letiska ozná-
mili, že v súvislosti s výstavbou podajú
žiadosť o stavebné povolenie v júli
tohto roka. Povolenie by chceli získať v
septembri a v decembri plánujú stavať.
Letisko bude v plnej prevádzke aj počas
výstavby a opatrenia smerujú k tomu,
aby sa čo najmenej obmedzil komfort
cestujúcich.
Od roku 2012 ráta letisko s priamym
železničným napojením na Rakúsko

(v rámci projektu TEN-T 17). Iný pro-
jekt prepojenia s Viedňou alebo pria-
mo s viedenským letiskom neexistuje.
Letisko M. R. Štefánika dnes s rakú-
skym letiskom vo Schwechate nespo-
lupracuje a nemá s ním ani žiadnu
dohodu o preprave cestujúcich.
Výkonný riaditeľ K. Biermann ozná-
mil, že letisko sa dohodlo s ruskou
leteckou spoločnosťou Aeroflot na
letoch do Moskvy. Oznámil ďalej aj
začiatok činnosti leteckej spoločnosti
DHL na letisku v Bratislave. (rob)

VIZUALIZÁCIE - Jan Rybář

Kino Hviezda 

čaká rozsiahla

rekonštrukcia
STARÉ MESTO
Na Banskobystrickej ulici zo zadnej
strany bývalého letného kina Hviez-
da sa začali búracie práce, ktoré
súvisia s revitalizáciou celého areálu
momentálne nefungujúceho kina
Hviezda. 
Podľa našich zistení staromestský sta-
vebný úrad vypísal na prvý apríl kona-
nie o búracích prácach pre spoločnosť
Lighthouse Bratislava City Tower,
s.r.o. Ako sme zistili, táto spoločnosť je
personálne prepojená so spoločnosťou
Bioscop Bratislava, s.r.o., ktorá prišla s
projektom revitalizácie a reštrukturali-
zácie kedysi obľúbeného a navštevova-
ného klasického kina.
V posledných rokoch fungovania kina
Hviezda však bola jeho návštevnosť
minimálna, pretože nedokázalo čeliť
konkurencii moderných viacsálových
multiplexov v novobudovaných ná-
kupných centrách. Problémom bol aj
jeho havarijný stavebno-technický
stav, budova, v ktorej sídli, má asi sto
rokov.
Plánovaná rekonštrukcia ráta okrem
iného s vybudovaním podzemného
parkoviska, obchodnej pasáže, kina,
administratívnych priestorov, ateliérov
a apartmánov. Ukončiť by sa mala do
roku 2010. (juh)

Triedenie

odpadu neznáša

výhovorky
BRATISLAVA
O tom, že triedenie komunálneho
odpadu v Bratislave je ešte veľmi
hlboko v plienkach, hovorí aj sku-
točnosť, že mestská organizácia,
ktorá túto prácu odvádza, ročne na
ňu vynaloží viac, ako zinkasuje za
druhotné suroviny.
Schodok predstavuje asi dvadsať
miliónov korún, ako sme sa dozvedeli
od hovorkyne spoločnosti Odvoz a lik-
vidácia odpadu, a.s., Margity Tiele-
schovej. A na tabuľkách aj ilustruje,
čím je strata spôsobená.  Ak by v nádo-
bách na separovaný odpad bolo len to,
čo tam má byť, predalo by sa za prvých
desať mesiacov minulého roka 4500
ton papiera,  takmer 3-tisíc ton skla a
1577 ton plastov. Toľko sa vyzbieralo,
spolu vyše deväťtisíc ton.
Po vytriedení však už zostalo papiera
len 4030 ton, skla 2700 ton a plastov
dokonca len 790 ton, spolu 7,5 tisíca
ton, teda zhruba o 1500 ton menej.
Všetko ostatné bol komunálny odpad,
ktorý do kontajnerov nepatrí, a ktorý
bolo treba ručne vytrieďovať, čo
výrazne poznačilo náklady na triedený
zber. 
Skutočne dnes otázka, kde viazne
separovanie odpadu smeruje skôr na
obyvateľov, než na odpadárov. Tí sú
totiž dnes schopní prísť kedykoľvek,
ak sa im nahlási, že nádoba na separo-
vaný odpad je plná. (gub)

PÁNSKA KONFEKCIA
DÁMSKA KONFEKCIA
DŽÍNSY WD
DOPLNKY

PÁNSKE PLÁŠTE od 2.290 Sk
DÁMSKE PLÁŠTE od 1.160 Sk

ZĽAVA
50-70%

Totálny výpredaj
v Bratislave

12 000 ks značkového tovaru

www.op-profashion.cz    |    www.wdjeans.cz

Miesto a termín konania:

DOM ODBOROV ISTROPOLIS
Trnavské mýto 1, Bratislava

9. 4. - 13. 4. 2008
9. 4. od 13.00 do 18.00 h

10. - 12. 4. od 9.00 do 18.00 h
13. 4. od 9.00 do 15.00 h

AKČNÁ CENA:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
NOBELOVO NÁMESTIE 6

otvára v školskom roku 2008/2009
triedu s rozšíreným vyučovaním

športovej prípravy so zameraním
na tenis a anglický jazyk od 1. ročníka

Budúci prváci, ak  máte záujem o kvalitný
tenisový tréning ,,Tenis hrou“ pozývame Vás

15. apríla 2008 o 16,00 h
do ZŠ Nobelovo námestie 6

na zápis a Deň  otvorených dverí
INFO: p. Kratochvíla, t. č. 0903 282 007

PaedDr. Fogašová, riaditeľka školy, t. č. 6345 1333

DÁME DO PRENÁJMU 
atraktívne obchodné priestory 

o výmere 14 až 36 m2

v OD CENTRUM v Karlovej Vsi. 
Tel.: 0905 265 237
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Opäť sa bude

bežať z Devína

do Bratislavy
Bežci všetkých vekových a výkon-
nostných skupín sa stretnú 13. aprí-
la 2008 na  61. ročníku Národného
behu Devín - Bratislava.
Po prvýkrát sa bežalo z Devína v roku
1921, a tým sa podujatie zapísalo do
histórie atletiky ako najstarší cestný
beh a zároveň najstaršie atletické podu-
jatie na Slovensku. Prvé ročníky mali
len zopár bežcov a tisíce nadšených
divákov. Pre Bratislavu to bola vždy
veľká udalosť. A tak to pretrvalo až do
dnešných dní. Aj tento rok budú odme-
není prví traja najrýchlejší bežci v kaž-
dej kategórií po zdolaní trasy z Devína
do Bratislavy v dĺžke 11 625 metrov.
Traja absolútne najrýchlejší muži a
ženy získajú finančné výhry, ktoré
venuje generálny partner podujatia.
Krištáľový, večne putujúci pohár, si
víťaz mužov na chvíľu podrží v
rukách. Spomedzi všetkých účastníkov
vyžrebujú niekoľko šťastlivcov, ktorí si
odnesú hodnotné ceny z tomboly.
Každý riadne zaregistrovaný pretekár
dostane milé darčeky od organizátora a
jeho partnerov. Víťazi budú slávnostne
dekorovaní na Hviezdoslavovom
námestí. Prví bežci by mali do cieľa
dobehnúť už polhodinku po štarte o
10.00 h. v Devíne.
Novinku tohto ročníka je Firemný beh,
ktorý je určený pre firmy, kluby a pod-
niky na trati  A (hlavný beh 11 625 m). 
Aby sa aj deti mohli aktívne zúčastniť,
organizátori pre nich pripravili beh
Malý Devín so štartom o 10.00 h pod
Mostom Lafranconi s dĺžkou 2600
metrov. Novinkou tohto ročníka bude
aj beh pre rekreačných bežcov na trase
Malého Devína pod označením kate-
gória K.
Registrácia na preteky do všetkých
kategórií bude možná online na stránke
www.starz.sk do 7. apríla alebo osobne
10. a 11. apríla od 14.00 h do 18. 00 h
na  Zimnom štadióne O. Nepelu, na
ulici Odbojárov 9 v Bratislave. Posled-
ná možnosť registrácie bude aj v deň
podujatia, 13. apríla. Na uvedenej
webovej stránke nájdu záujemcovia o
beh propozície a ďalšie zaujímavé
informácie k podujatiu.
Národný beh organizuje hlavné mesto
SR Bratislava prostredníctvom Správy
telovýchovných a rekreačných zariade-
ní v spolupráci s mestskými časťami
Devín, Karlova Ves, Staré Mesto a ďal-
šími partnermi. (brn)

Hľadá sa spôsob financovania výstavby

novej haly, možno ju nestihnú postaviť
BRATISLAVA
Miesto, kde by mala stáť multi-
funkčná hala pre majstrovstvá sveta
v ľadovom hokeji 2011 je už známe,
spôsob financovania jej výstavby sa
však ešte len hľadá.
Ako sme už informovali, multifunkčná
aréna by mala stáť na mieste areálu
Základnej školy Kalinčiakova a na
mieste súčasného cyklistického štadió-
na na Ulici odbojárov by mala vyrásť
nová športová škola s príslušným záze-
mím. Slovenský zväz ľadového hokeja
(SZĽH) a spoločnosť Arena 2011 by
chceli, aby bola hala postavená do
decembra 2010.
Pokiaľ ide o financovanie výstavby,
podľa riaditeľa Marketingu SZĽH a
predsedu predstavenstva spoločnosti
Arena 2011 Martina Rybu sa vedú
rokovania s ministerstvom školstva a
pripravuje sa návrh na rokovanie vlády.
Predstavou hokejistov je, že by šlo o

tzv. PPP projekt, pričom víťaz tendra
by halu postavil a aj prevádzkoval.
„Ak sa športový zväz rozhodne usku-
točniť výstavbu s účasťou štátu, musí
akceptovať všetky podmienky verej-
ného obstarávania a ich transparent-
nosť,“ povedala nám hovorkyňa
ministerstva školstva Dana Španková.
Ako dodala, v prípade že si zväz
vytvorí vlastné konzorcium pre
výstavbu objektu bez účasti štátu, tieto
povinnosti neplatia.
„V prípade, že štát vstupuje do výstav-
by významného športového objektu
nadnárodného charakteru, musí o tom
rozhodnúť vláda, súčasne schváliť
zásady financovania a s odstupom času
vypísať transparentné kritériá na výber
koncesionára, t. j. toho, kto bude objekt
stavať,“ vysvetľuje D. Španková.
Ako dodala, stávajú sa prípady, že pri
organizácii významných podujatí
usporiadajúca krajina požiada o

zmenu termínu konania. „Nechceme
tým však povedať, že je to prípad
Majstrovstiev sveta 2011 v ľadovom
hokeji,“ konštatovala. „Ak je štát
finančne zainteresovaný do výstavby
takéhoto objektu, predpokladá, že prí-
slušné mesto (obec) pristúpi k takému-
to projektu minimálne vkladom neza-
ťaženého pozemku a jeho výhodnos-
ťou z hľadiska všetkých s tým súvisia-
cich vplyvov (životné prostredie, inf-
raštruktúra a podobne).“
Podľa D. Špankovej sa v súčasnosti
pripravuje nové znenie materiálu do
vlády SR, Pripustila, že jednou z alter-
natív môže byť budovanie arény for-
mou  PPP projektov (konkrétne typu
BOT, v slovenskom preklade Postav,
Prevádzkuj, Preveď). „Predchádza
však tomu odôvodnenie výberu lokali-
ty,“  konštatovala. Ministerstvo podľa
nej čakám, kedy mesto dá k dispozícii
vysporiadaný pozemok. (juh)

Meteorológovia

v sobotu otvoria

dvere verejnosti
BRATISLAVA
Meteorológovia neprekvapia len
predpoveďou počasia, ale aj zaují-
mavými drobničkami okolo ich
práce či iným nekonvenčným pohľa-
dom na svet aj jeho históriu.
Zaujímavý je napríklad vzťah meteoro-
lógov k pranostikám: „Človek musí
zložiť poklonu spoločenskej pamäti a
dlhotrvajúcej vytrvalej systematickosti,
s akou sa pranostiky rodili,“ hovorí
známy meteorológ Peter Jurčovič. „A
predsa, mnohé nemajú pravdu. To sú
však na vine už ich interpreti,“ dodáva.
A ilustruje to tradíciami okolo Lucie,
ktoré pramenia z toho, že na Luciu bola
najdlhšia noc. To bola, ale v čase, keď
sa rodil juliánsky kalendár, dodnes plat-
ný na východe. Vtedy bol skutočne
slnovrat v tom čase. „Stačí preniesť aj v
rámci Slovenska pranostiku z jedného
kúta do druhého a už neplatí,“ varuje P.
Jurčovič.
Štúdium pranostík však nie je ani okra-
jovou, ani nosnou témou meteorológie.
Tento rok je napríklad nosnou veta:
„Pozorovanie našej planéty pre jej lep-
šiu budúcnosť“. V tomto duchu sa
ponesie aj Deň otvorených dverí, ktorý
pripadne na sobotu 29. marca a umožní
záujemcom navštíviť všetky meteoro-
logické pracoviská. Nielen na Slovens-
ku, je to pocta Svetovému dňu meteoro-
lógie, ktorý je 23. marca a slávi sa v naj-
bližšiu sobotu po ňom. Každý rok pod
iným heslom platným po celom svete.
„Planéta bez hraníc, to je planéta
meteorológov,“ pokračuje P. Jurčovič.
Na dobrú dvojdňovú prognózu musí
mať meteorológ vedomosti o všetkom,
čo sa deje nad Európou a časťou Atlan-
tiku, na týždňovú potrebuje vedieť o
dianí už aj v Severnej Amerike. „Bude-
te prekvapení,“ hovorí vedec, „ale
zavedenie internetu nám nezaškodilo,
pomohlo nám. My sme už dávno pred-
tým mali dokonalý systém spojenia po
celej planéte - telefónom, telegrafom,
daľekopisom aj Morseovou abecedou.
Nám internet pomáha, ale mapy na
ňom sú pre laika asi nezrozumiteľné,“
dodáva.
Meteorológia je totiž veda. Náročná
dcéra matematiky. Prísna, ale uvážlivá
a tolerantná. Je taká ako tohtoročné
heslo. Preto sme začali o meteorológii
praveku, o pranostikách - poznanie
sveta si totiž vyžaduje uznať platnú
vedomosť a kriticky sa postaviť k
veciam neovereným, ale - nezhadzo-
vať ich hneď zo stola. Týka sa to
napríklad prudko kritizovanej teórie o
línii, ktorá delí Slovensko na oblasti
smerujúce k suchu a sústreďuje vodu
do iných - meteorológ potvrdzuje, že
je na tom veľa pravdy. Musíme našu
planétu poznávať. Ak chcete vedieť,
ako sa to robí - zájdite v sobotu na
Kolibu. Gustav Bartovic
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BRATISLAVA
Hlavné mesto chce zriadiť odborné
pracovisko poskytujúce nepretržitú
celoročnú odbornú pomoc pre asi 40
občanov. Krízové stredisko má  slú-
žiť na prvý kontakt pre klientov s
ohrozením zdravia a života.
Krízové stredisko bude slúžiť predo-
všetkým deťom, rodinám alebo
ľuďom, ktorí sa ocitli v krízových
životných situáciách bez akejkoľvek
starostlivosti. 

Rekonštrukciou budovy na Budatín-
skej ulici v Petržalke bude mať hlavné
mesto prvé zariadenie tohto typu.
Dokončenie rekonštrukcie je plánova-
né na koniec roka 2009.
Magistrát nedávno reagoval na výzvu
Nórska a predložil žiadosť na nená-
vratný finančný príspevok na prípravu
projektu z Fondu počiatočného kapitá-
lu pre zriaďovateľov zo sektora verej-
nej správy a mimovládnych organizácií
pod názvom Krízové stredisko. Hlav-

nému mestu bola začiatkom tohto roka
na tento projekt schválená suma 626
138 korún, čo predstavuje 90 percent z
celkových oprávnených nákladov na
jeho uskutočnenie.
Stavebnému povoleniu projektu pred-
chádza tvorba štúdie, projektová prí-
prava či jednostupňový projekt stavby
vrátane inžinierskych sieti. Hlavné
mesto potom predloží žiadosť o príspe-
vok na individuálny projekt. Jeho
výška je 1 020 557 eur. (rob) 

Mesto bude mať vlastné Krízové centrum
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PETRŽALKA
NA PANÓNSKEJ CESTE horelo
espresso. Požiar spôsobil škodu, ktorá sa
odhaduje na dva a pol až tri milióny
korún. Pri požiari nebol nikto zranený.
Vyšetrovateľ začal vo veci trestné stíha-
nie pre poškodzovanie cudzej veci.
NA ÚSEKU TRATE Petržalka - Kitt-
see a Petržalka - Rusovce došlo ku krá-
deži medených napájacích lán. Nezná-
my páchateľ presekol a odcudzil z troch
železničných priecestí 12 lán s dĺžkou 48
metrov Doprava zastavená ani obme-
dzená nebola, škoda pre Železnice SR
predstavuje 7000 korún. 
NA MÁJOVEJ ULICI policajti kon-
trolovali vozidlo Seat Toledo, pričom
zistili, že v ňom sedí aj 28-ročná Beáta,
na ktorú krajský súd vydal príkaz na
zatknutie pre majetkovú trestnú činnosť.
Skončila v policajnej cele.
NA ŠUSTEKOVEJ ULICI policajti
kontrolovali vozidlo, ktoré riadil 33-
ročný Vladimír z Bratislavy, pričom zis-
tili, že jazdil napriek tomu, že zákaz čin-
nosti riadiť motorové vozidlá má až do
marca 2011. Skončil v policajnej cele.
NA KOPČIANSKEJ ULICI policajti
prichytili priamo pri krádeži 23-ročného
Bratislavčana. Zistili, že po ňom bolo
vyhlásené pátranie. Vyšetrovateľ ho ob-
vinil z krádeže.

RAČA
V ZÁHRADKÁRSKEJ OSADE 25-
ročný muž z Ukrajiny spôsobil bodné
zranenie v oblasti chrbta 57-ročnému
Bratislavčanovi, ktorý skončil v nemoc-
nici. Policajti  Ukrajinca, ktorý sa na Slo-
vensku zdržiaval nelegálne, zadržali a
vyšetrovateľ ho obvinil z trestného činu
ublíženia na zdraví.

RUŽINOV
NA CHLUMECKÉHO ULICI zatiaľ
neznámy páchateľ lúpežne prepadol 86-
ročnú starenku. Sotil ju na zem a vytrhol
jej nákupnú tašku. Okrem dvojtisícovej
škody jej spôsobil aj zranenia s časom
liečenia tri až šesť týždňov. 

STARÉ MESTO
NA KOLLÁROVOM NÁMESTÍ
policajti zadržali 29-ročného Pezinčana.
Zistilo sa, že bol vydaný príkaz na jeho
zatknutie, a tak skončil v policajnej cele.
NA ŠPITÁLSKEJ ULICI kontrolova-
li policajti 14-ročnú Michaelu z Lučen-
ca. Zistili, že je po nej vyhlásené pátranie
od februára, keď ušla z Reedukačného
domova v Zlatých Moravciach.
NAŠTEFÁNIKOVEJ ULICI vo dvore
našli mŕtveho neznámeho muža. Mal asi
40 - 45 rokov, bol 170 cm vysoký, štíhlej
postavy, mal dlhšie hnedé vlasy zviazané
gumičkou. Oblečenú mal sivú mikinu s
čiernymi rukávmi, šedé tričko, žlté tričko,
hnedé menčestrové nohavice, hnedé
kožené topánky a biele ponožky. Podľa
predbežných výsledkov pitvy sa cudzie
zavinenie nezistilo. (ver)

Na Patrónke

nebola žiadna

kaviareň
Na neformálne spoločenské stretnutia,
kontakty a posedenia neboli na Patrónke
v rokoch 1932 - 1956 vytvorené vhodné
podmienky. Nebola tu žiadna kaviareň
alebo cukráreň, prípadne  spoločenské
zariadenie. Najbližšie boli reštaurácia a
kaviareň v troch Púčkových domoch a v
reštaurácii Pod Červeným mostom.
Môj otec ako dôchodca chodil často pred-
poludním na kávu do kaviarne Štefánka,
kde si prečítal noviny a časopisy a občas
podvečer si zašiel s priateľom zahrať šachy
pri poháriku vína. Moja matka chodila
každý utorok od mája do októbra s troma
kolegyňami učiteľkami na dôchodku na
Železnú studienku, kde sa po prechádzke
naobedovali v reštaurácii a zahrali si žolíka
alebo preferans. Ja ako vysokoškolák som
raz do týždňa mimo skúškového obdobia a
prázdnin chodil so spolužiakmi pod viechu
na Vysokej ulici, kde sme si zaspievali a
podebatovali pri poháriku vína.
Neformálne návštevy susedov a známych
na Suchomlynskej ulici nazývaných „na
skok“ boli motivované rôznymi informá-
ciami, najmä o kuchárskych receptoch, vý-
požičkou niektorých surovín alebo kuchyn-
ských pomôcok a podobne.
Návštevy sa konali najmä pri príležitosti
osláv narodenín, menín, vyznamenaní a
iných rodinných alebo spoločenských príle-
žitostí. Návštevy sa konali vo viacerých
rodinách aj pri rôznych kalendárnych sviat-
koch, najmä v čase vianočných a veľkonoč-
ných sviatkov a niekedy aj na Mikuláša.
Naším príjemným spoločenským zážitkom
boli veľkonočné šibačky. Naši spoluhráči
basketbalisti prišli na Veľkonočný pondelok
popoludní vyšibať moju manželku a dve
švagriné. Bola to ich posledná zastávka.
Šibali už od rána a tak neprišli všetci „až do
cieľa“ a podaktorí boli už dosť unavení.
Bolo to však príjemné posedenie nás troch
bratov basketbalistov s našimi spoluhráčmi,
a trvalo až do večera. Medzi šibačmi boli
známi československí a slovenskí reprezen-
tanti M. Bobocký, R. Filkus, J. Hluchý, M.
Horňák, J. Křepela, L. Krnáč a R. Stanček.
Občas sme sa my vysokoškoláci dostali v
nedeľu predpoludním na študentské korzo
pod Michalskou bránou, ktoré nám pripada-
lo ako prehliadka módy dievčat. Na korze
sme sa stretávali s priateľmi a učili sme sa
slušne správať, slávnostne obliekať a nie-
ktorí sa aj zaľúbili. Niekedy sme mali šťas-
tie stretnúť sa aj so Schöner Nácim.
Pre nás vysokoškolákov boli vyvrcholením
fašiangovej sezóny plesy, predovšetkým
Medický, Právnický a Komerčných inžinie-
rov. Viliam Horniak

(Pokračovanie nabudúce)

Reťazový dom baróna von Brauneckera
Územie medzi areálom kráľovského
hradu a mestom Prešporkom nepa-
trilo do právomoci mesta. Preto
nemuseli majitelia domov na tomto
území platiť mestu dane. Ak dostal
niekto povolenie postaviť si tam
dom, platil za to buď hradnému veli-
teľovi alebo kráľovi. Kráľ však oby-
čajne navždy odpustil platenie daní
šľachticovi, ktorému bol zaviazaný
za nejakú preukázanú službu.
Na území terajšej Zámockej, Židovskej
a Žižkovej ulice vzniklo od konca 16.
storočia niekoľko šľachtických sídel
oslobodených od daní, slobodné šľach-
tické kúrie. Oslobodenie od daní súvi-
selo s tým, že objekty neboli chránené
ani hradnými, ani mestskými hradbami
a v prípade nepriateľského útoku si ich
obyvatelia museli majetok brániť sami.
Výsada oslobodenia od daní sa nevzťa-
hovala na územie západného predmes-
tia Prešporku, ktoré sa vyvinulo od
stredoveku paralelne s tokom Dunaja
pozdĺž cesty, ktorá smerovala k západ-
nej mestskej bráne. Bolo to vydrické
predmestie.
Hlavným uličným ťahom bola Veľká
Vydrica (Grosse Weidritz), s ňou skoro
rovnobežná bližšie k toku Dunaja bola
ulica Malá Vydrica (Kleine Weidritz,
neskôr Jiringerova a potom Prídavko-
va). Bolo to sídlisko remeselníkov,
obchodníkov, rybárov, lodníkov, hos-
tinských. 
V poslednej štvrtine 18. storočia si na
západnom konci Veľkej Vydrice, neďa-
leko miesta, kde prv stála Vodná veža
(vtedy boli jej zvyšky ukryté v múroch
neskôr postavených domov),  postavil
rozsiahly dom palácového typu cisárs-
ko-kráľovský dvorný radca, barón

Anton von Braunecker. Jeho dom bol
situovaný pod hradným kopcom (na
rytine vpravo dole). Uličná hranica
parcely bola mimoriadne široká,
pôvodne tam asi stáli dva meštianske
domy. Priečelie paláca bolo na poscho-
dí rozdelené desatimi omietkovými
piliermi s korintskými hlavicami na
deväť polí, v ktorých boli vysoké okná
s neskorobarokovým rámovaním. Prí-
zemie bolo ozdobené vodorovnými
omietkovými pásmi (pásovou rusti-
kou), okná prízemia chránili bohato
zdobené barokové mreže.
Napriek vysokej kvalite architektonic-
kého riešenia priečelia sa na paláci
vyskytol prehrešok proti zásadám kla-
sickej architektúry. Bohatý kamenný
portál nebol umiestnený v strede fasá-
dy, ale v jej ľavej časti. V jeho osi
nebolo na poschodí okno, ale pilier
medzi dvoma oknami. Po stranách
portálu sa tiahli kamenné stuhy zakon-
čené hore aj dolu výraznými volútami,
architektúra portálu pripomínala baro-
kový oltár. Nad portálom sa dvaja malí
kamenní puttovia hrali s dlhou zvlne-
nou stuhou. 
Pred domom stáli nízke kamenné stĺpi-
ky, pospájané železnou reťazou (ako
pred Primaciálnym palácom). Preto ľud
volal dom Kettenhaus - reťazový dom.
Na ľavej strane domu bolo pôvodne
západné ukončenie ulice. Bývala tam
upevnená mohutná reťaz, ktorou bolo
možné ulicu prehradiť po šírke. 
Dom baróna Brauneckera mal dve
nádvoria za sebou. Z podjazdu sa
vľavo vstupovalo do priestranného

reprezentačného schodišťa s pohodlný-
mi kamennými stupňami, ktoré viedlo
do salónov prvého poschodia. Klasicis-
tická štukatúra  ohraničovala na plafó-
ne prázdne pole, ktoré bolo možno
pôvodne vyplnené maľbou. Schodište
bolo zo západnej strany osvetlené
dvoma vysokými polkruhovo zakonče-
nými oknami. 
V zadnom nádvorí boli hospodárske
priestory. K palácu patril ešte nepravi-
delný pozemok nad susednými doma-
mi, na ktorý bol prístup kamennou
bránou zo Šťukovej ulice. Odtiaľ sa
dalo dostať vozom aj na terasy nad
palácom, ktoré vznikli úpravou
pomerne prudkého svahu pod hra-
dom. Na nižšej z terás bola úzka
okrasná záhrada so skleníkmi a dom-
čekom pre záhradníkov, na vyššej boli
v lete rozmiestnené cudzokrajné stro-
my v kvetináčoch. Na pravej (východ-
nej) strane záhrad stála vežovitá stav-
ba, záhradný pavilón v maurskom
slohu, z ktorého ľudová tradícia uro-
bila mohamedánsku mešitu. 
Brauneckerovci vymreli v 19. storočí.
Ich palác (na prelome 19. a 20. storočia
majetok grófa Billota) zbúrali v 70.
rokoch 20. storočia. Pritom sa bez
výskumu a bez dokumentácie zničila
celá predpokladaná výzdoba miestnos-
tí prvého poschodia. Fragmenty v Bra-
tislave jedinečného kamenného portálu
sa mali uložiť v Mestskom múzeu.
Železná mreža schodišťa bola dočasne
použitá ako ozdoba podbránia na Hlav-
nom námestí 2. Na mieste reprezentač-
ného priečelia paláca sa dnes nachádza
vozovka cesty od Nového mosta sme-
rom na Karlovu Ves. Štefan Holčík

FOTO - archív
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Tehelné pole

zažilo policajné

manévre
FUTBAL
V poradí už 108. derby Slovan –
Trnava malo takmer všetko, čo také
stretnutie má ponúknuť. Výbornú
kulisu, veľa gólov, dramatické zvraty. 
Slovanisti sa síce minulú sobotu dočka-
li rekordnej návštevy (10 856 divákov),
no napriek tomu zavládol po zápase
smútok. Belasí prehrali 2:3 a na jar si
pripísali už tretiu trojbodovú stratu. Aj v
tomto prípade zbytočnú, pretože zve-
renci trénera Borisa Kitku boli takmer
celých 90 minút lepším tímom.
„Ďalší nešťastný zápas, ktorý neukazuje
to, čo sa dialo na trávniku. Znovu sme
hodili topiacemu sa súperovi záchranné
koleso a pripravili sme sa o body. V
prvom polčase sme nevyužili veľké
šance a  tým sme zrejme urazili šťaste-
nu. Súper nemal dlho takmer žiadnu, no
nakoniec strelil tri góly. Premenil totiž
všetky tri príležitostí, ktoré si vypraco-
val,“ zhodnotil zápas Boris Kitka.
Derby sa síce začínalo až tesne podve-
čer, no okolie štadióna bolo už od skoré-
ho popoludnia policajnou zónou. Na
rozdiel od jesennej bitky v Trnave sa
bratislavský zápas dohral bez väčších
výtržností a polícia dobre zvládla aj pre-
sun Trnavčanov na stanicu.
Oveľa komornejšie to vyzeralo v Petr-
žalke, kde domáci vyhrali 1:0 nad Dub-
nicou, ale výkonom nenadchli. „Uspo-
kojili ma len tri body, výkon nie. Vždy,
keď musíme dobiehať žilinský náskok,
hráme v kŕči. Hráči síce chceli, ale chý-
bala nám kvalita, navyše ich zväzovala
zodpovednosť. V kabíne bolo cez pre-
stávku rušnejšie, pomohli nám však aj
dve striedania,“ priznal tréner Vladimír
Weiss. (mm)

Policajtky 

opäť čakajú

Francúzky
HÁDZANÁ
V šatni hádzanárok ŠKP ešte nedo-
zneli oslavy z postupu do semifinále
Challenge Cupu a dievčatá už vede-
li, s kým sa stretnú v boji o postup do
finále tejto pohárovej súťaže.
Po vyradení Cercle Dijon Bourgogne
to bude ďalšie francúzske družstvo -
Merignac Handball. Žreb tak zrejme
splnil želanie väčšiny hráčok i samot-
ného trénera Štefana Katušáka, ktorý
tvrdil, že práve Francúzky by mohli
byť najprijateľnejším súperom. 
Prvý duel sa hrá 19. alebo 20. apríla na
Pasienkoch, odveta o týždeň neskôr vo
Francúzsku. (mm)

HC Slovan sa za stavu 1:3 nepoložil, 

bitku o finále rozhodne siedmy zápas

Cez víkend bude v Bratislave vládnuť

atletika, pobeží sa mestský maratón
ATLETIKA
Milovníci atletiky sa dočkali, už cez
víkend 28. až 30. marca sa pobeží 3.
ročník Bratislavského maratónu.
Rozdiel oproti predchádzajúcim roč-
níkom nie je len v názve, ČSOB City
Marathon Bratislava 2008, ale aj v
bohatšom programe.
Celé podujatie sa začne už v piatok,
pokračovať bude celý víkend, pričom
vyvrcholenie príde na rad v nedeľu, keď
súčasne odštartuje maratón, polmaratón
a štafetový beh. 
V piatok sa predstavia deti na svojej Det-
skej olympiáde ZSE v netradičných
športových disciplínach (10.00 h), v
sobotu je na programe Detský beh
(11.00 h), Hobby run (14.00 h), v nede-
ľu najskôr InLine race (9.40 h) a o 10.00
h už spomínaný samotný maratón, pol-
maratón a štafetový beh.

Okrem samotných športových akcií sa
návštevníci môžu tešiť na koncerty
Vlada Vizára Jazz Quartetu, Mariána
Greksu, The Chrobákov, kúzelnícku
show Petra Šestáka, koncert Bystríka či
Vidieku. Pre Bratislavu je maratón veľ-
kou udalosťou, ako pripomína námest-
ník primátora Milan Cílek: „Každé
veľké mesto má historickú radnicu, kate-
drálu, univerzitu a maratón!“
Usporiadatelia predpokladajú, že tento
rok príde viac pretekárov ako vlani,
keďže už predbežné prihlášky signalizo-
vali dvojnásobný počet záujemcov opro-
ti minulému roku. Okrem bežcov zo
Slovenska či okolitých krajín sú medzi
nimi aj pretekári z Anglicka či Talianska,
nemali by chýbať ani tenista Dominik
Hrbatý (v behu štafiet) či dvaja veľvy-
slanci - Američan Vincent Obsitnik a
Kórejčan Jong Kju Park.

Medzi favoritmi na celkové prvenstvo
sú napríklad Ukrajinec Železov, Nemec
Remščuk či predvlaňajší víťaz Poliak
Dziuba. Ženská kategória má svoju
favoritku v Janečkovej z Nových
Zámkov, ktorá tu triumfovala pred
rokom. Mužský víťaz zinkasuje 60-tisíc
Sk, najlepšia žena 40-tisíc Sk, najrý-
chlejší muž v polmaratóne si odvezie 30-
tisíc Sk, najrýchlejšia žena 23-tisíc Sk.
Bratislavský maratón si však okrem
športových zážitkov vyžiada aj niekoľko
obmedzení. Je preto na samotných oby-
vateľoch Bratislavy či na jej návštevní-
koch, aby sa počas troch maratónskych
dní držali pokynov usporiadateľov a
zbytočne nekomplikovali život sebe, ani
ostatným. Týka sa to najmä lokalít v
centre mesta, ale napríklad aj na hrádzi,
či mostoch, kadiaľ povedie trať jednotli-
vých behov. (mm)

HOKEJ
Keď bolo najhoršie, zabrali. Hokejis-
ti Slovana sa v semifinále hokejového
play-off zmobilizovali a dva superdô-
ležité zápasy s Duklou Trenčín vyhra-
li. Ich situácia bola pritom zložitá,
keďže za stavu 1:1 po bratislavských
stretnutiach nasledujúce dva v Tren-
číne nezvládli a prehrávali už 1:3...
TRENČÍN - SLOVAN 3:1. „Dve indi-
viduálne chyby nás stáli lepší výsle-
dok,“ posťažoval sa tréner Zdeno Cíger
na margo tretieho stretnutia, po ktorom
belasí prehrávali na zápasy 1:2.
Kormidelník majstra pokračoval: „Ško-
da, že sme nevyužili našu úvodnú veľkú
príležitosť. Jej nepremenenie ako aj spo-
mínané chyby boli kľúčovými moment-
mi zápasu. Domáci mali efektívnejšiu
koncovku, navyše keď viedli, umne brá-
nili a my sme len neefektívne búšili do
ich obranného valu.“
TRENČÍN - SLOVAN 3:0. Zdeno Cí-
ger pred štvrtým duelom predpovedal,
že jeho zverenci sa musia vyhnúť najmä
vlastným chybám. Želania sa mu čias-
točne splnilo, no ani vydarená prvá tre-
tina na víťazstvo nestačila.
„Bolo to klasické play-off, v ktorom
nám neprialo šťastie. Hralo sa bojovne,
chlapci sa snažili, dreli, ale keď nedáme
ani jeden gól, nemôžeme vyhrať!“ Maj-
ster doplatil aj na časté vylúčenia, ktoré
mu zobrali veľa síl. „Fauly vyplynuli z
toho, že hráči boli premotivovaní,“
vysvetľoval Zdeno Cíger. 
SLOVAN - TRENČÍN 5:2. Začiatok
piateho zápasu vyzeral ako z rozprávky.

Prvá tretina sa ešte neblížila k záveru a
slovanisti viedli 4:0. Kdekto si v tej chví-
li pomyslel, škoda, že nejaký ten gól
nepadol v predchádzajúcich stretnutiach,
keď majster dal za 120 minút iba gól.
Zdeno Cíger súhlasil: „Aj v Trenčíne sme
hrali dobre, ale neuhrali sme to bodovo.
Dnes bola dobrá hra a padali aj góly.
Ideme ďalej!“ Belasím možno pomohli
pankáčske účesy, ktoré si dali vystrihať v
rámci utuženia kolektívu, určite lepšie
však padla presnejšia muška v kanonáde,
ktorou zasypali trenčiansku bránku.
TRENČÍN - SLOVAN 1:4. Šiesty duel
zvládli slovanisti excelentne. Duklu v
druhej tretine rozstrieľali a potom už len
v pohode udržiavali trojgólový náskok.
Zdeno Cíger si pochvaľoval: „Chlapci
hrali perfektne, najmä v obrane, ukázali
kolektívnu silu.“ Nezabudol však ani na

šťastie, ktoré sa im tentoraz neotočilo
chrbtom: „Zrejme sa k nám vrátilo. Aj
predtým sme mali šance, ale chýbalo
presnejšie zakončenie. Som jednoducho
šťastný, že sa to takto skončilo. Dôleži-
té víťazstvo.“ Na otázku, či bol pred
stretnutím nervózny sa len usmial:
„Vždy som nervózny, teraz sa však už
teším na štvrtok!“ Domáci tréner Anto-
nín Stavjaňa priznal: „Zlomom bola po-
lovica druhej tretiny a naše hrubé chyby,
z ktorých sme trikrát inkasovali.“
O postupujúcom do finále sa rozhodne v
siedmom zápase, ktorý sa hrá vo štvrtok
o 17.00 h v Bratislave. Ak by Slovan
postúpil, bol by iba druhým klubom,
ktorému sa v ére slovenskej Extraligy
podarilo v play-off postúpiť, hoci už
prehrával 1:3 na zápasy. (mm)

FOTO - TASR

Interisti si

uctili trénera

K. Klementisa
BASKETBAL
Čiernymi dresmi, ale najmä víťaz-
stvom 82:60 nad Spišskou Novou
Vsou si basketbalisti Interu uctili
bývalého trénera a jedného zo spo-
lutvorcov veľkej éry žlto-čiernych
pod československými basketbalový-
mi košmi Kazimíra Klementisa.
Odchovanec košického basketbalu a
hráč Slávie Bratislava, Slovana Brati-
slava a Tankistu Praha zomrel 19.
marca vo veku 75 rokov. Populárny
kouč, ktorý so svojimi zverencami
vedel zaplniť a rozpáliť telocvičňu
Interu a neskôr aj halu na Pasienkoch
prežil na lavičke svoj vrchol v druhej
polovici 70. rokov minulého storočia.
Bola to začínajúca éra Kropiláka,
Kotlebu, Rajniaka, Padrtu, ktorá
vyniesla tím na samotný vrchol česko-
slovenskej ligy. „Bol to fantastický člo-
vek, tréner a kamarát. Mal vynikajúce
srdce. Nevnímali sme ho ako kouča,
ale bol jeden z nás. Napriek tomu, že sa
k nám správal ako kamarát, vždy mal
autoritu," povedal prezident žlto-čier-
nych Stanislav Kropilák.
Sobotňajší duel mal teda zvláštnu
atmosféru a úvodný smútok sa akoby
preniesol aj na palubovku, kde polovi-
cu zápasu druhého so štvrtým domino-
vali Spišiaci. Interisti sa však po pre-
stávke otriasli a záver zmenili na exhi-
bíciu. Víťazstvom sa tak udržali na
sľubnejšej pozícii pred play-off.
„Dlhšie sme sa hľadali, keď nám nevy-
chádzala najmä streľba z väčšej vzdiale-
nosti. V závere sme sa však rozohrali,
zvýšili agresivitu a som rád, že sme
stretnutie nakoniec zvládli,“ priznal
asistent trénera Oto Matický. (mm)

Ružinov skončil

pred semifinále

play-off
HOKEJ
Chýbalo málo a Bratislava si mohla
pripísať zaujímavý hokejový ús-
pech. HK Ružinov mal blízko k
tomu, aby pokoril Prešov a prebojo-
val sa do semifinále play-off I. ligy.
Na ružinovskom zimnom štadióne sa
však nakoniec smútilo, pretože domáci
rozhodujúci siedmy duel série prehrali
tesne 2:3. Ružinovčania sa však nema-
jú za čo hanbiť a plný štadión naznačil,
že klub si začína získavať priaznivcov.
„Chlapci určite nesklamali a potvrdili,
že z nich môžu byť kvalitní hokejisti,“
uviedol generálny manažér klubu
Ľubomír Pokovič. (mm)

Lekári majú biologickú zbraň proti potivosti, zápachu a pliesňam
na pokožke nôh a pod nechtami. Chorí s plesňovým ochorením
kože, nechtov, ale aj bercovými vredmi, preležaninami, lupienkou,
atopickým ekzémom, paradentózou, či vaginálnymi mykózami
využívajú novú šancu na svoje uzdravenie. Pomáha im unikátna
„múdra huba“ Pythium oligandrum z ríše Chromista Strame-
nopila. A čo to je? Mikroskopická huba, ktorá priamym parazitiz-
mom alebo svojou enzymatickou aktivitou pôvodcu nepríjemných
kožných ochorení vysaje!
Nohy si začíname všímať až vtedy, keď sú cítiť, svrbia a pália, medzi
prstami koža pripomína drobiaci sa syr alebo je bolestivo rozpra-
skaná a o stvrdnutých, do krvi puknutých pätách ani nehovoriac. A
čo potom zarastajúce, bez lesku zožltnuté a zhrubnuté nechty, často
s ryhami, ktoré penovitá hmota nadvihuje od lôžka a časom v

topánkach pôsobia bolesť pri každom kroku. Avšak tak ďaleko to
nemusíme nechať dôjsť.
„Múdra huba“ Pythium oligandrum je „upír“. Vytvára vlákna,
ktoré penetrujú do patogénnych plesní a vysáva z nich pre svoju
reprodukciu živiny. Pod necht prerastie a tu pôsobí dokiaľ pôvodcu
ochorenia nevysilí a úplne nevysaje. Tak nevznikajú odolnejšie druhy
ani rezistencie Keď ich zahubí „hladom“ (nie je schopná brať živiny z
ničoho iného ako z plesní), ustáva jej aktivita a odrastá s kožou alebo
nechtom“. Potvrdzuje lekársky mikrobiológ MUDr. Karel Mencl.
„S plesňovým ochorením nôh a nechtov sa stretávajú dermatológo-
via často. Preto lekári vítajú Biodeur, ktorý odstraňuje zápach,
potenie nôh, dokáže eliminovať mykózy na pokožke a pod nechta-
mi nôh, plesne medzi prstami aj stvrdnuté päty a môže sa používať
aj u detí, diabetikov, ale aj počas tehotenstva alebo u ľudí s obme-
dzenou imunitou. 
A ako sa „múdra huba“ pod choré nechty dostane bez pilovania
a strhávania? No predsa po vláknach (hyfách) patogénov prerastie
pod necht a tu pôsobí dokiaľ pôvodcu ochorenia nevysilí a úplne
nevysaje. Tak nevznikajú odolnejšie druhy ani rezistencie.
„Predtým som prehlušoval zápach nôh rôznymi voňavkami a ani
umytie trikrát denne nepomáhalo“, priznáva pán Jozef, ktorý mal
dlhodobé problémy zo stvrdnutými pätami a prenikavým zápa-

chom. „Teraz používam Biodeur. Stvrdnutá koža s päty odpadne,
nemusím si ich pilovať, na návšteve sa nehanbím kvôli zápachu
vyzuť topánky, nechty vyzerajú lepšie a manželka konečne nereptá.“
Prípravky s „múdrou hubou“, sú: Biodeur - mykózy nôh, Bio
Block - mykózy nechtov na rukách, Biomycosin - preležaniny a
bércové vredy. Biodelta kúpele a Biogama krém proti Dermatitis
atopica a Psoriasis vulgaris, Bio Plus pri paradentóze a zápalom
úst, Feel Fresh pri vulvovaginálnych mykózach.

Prípravky s Pythium oligandrum, triedy Chromista - Strameno-
pila, výrobca Biopreparáty s.r.o., dostanete v lekárňach. Ak máte
otázky, radi Vám odpovieme na našej infolinke 0905 437 107,
e-mail: vitamax@szm.sk, pozri aj www.pythium.cz, www.bio-
preparáty.cz, www.mudrahuba.sk, výrobca: Biopreparáty s.r.o.,
Únětice 150, 252 62 Horoměřice, ČR, IČ: 25607324.
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Ani mykotické nechty sa nemusia strhávať!
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Festival

komornej gitary

v Petržalke
HUDBA
V priestoroch CC Centra na Jirásko-
vej 3 a v Dome kultúry Zrkadlový háj
na Rovniankovej 3 sa od 10. do 13.
apríla uskutoční 4. ročník medziná-
rodného hudobného festivalu Brati-
slavská  komorná  gitara.
Gitara je jeden z najobľúbenejších
nástrojov, ktorý sa využíva takmer vo
všetkých hudobných žánroch. Do pove-
domia milovníkov klasickej hudby sa
však zapísala najmä ako sólový nástroj.
Festival Bratislavská komorná gitara má
ambíciu nielen rozvíjať takmer zabud-
nutú bratislavskú tradíciu komorného
muzicírovania, ale aj predstaviť gitaru v
rozličných, netradičných zoskupeniach
a v rôznych žánroch. Od klasickej
hudby cez džez až po latinskoamerické
etno, vždy v excelentnej zvukovej
podobe. 
Festival privíta umelcov zo Španielska,
z Grécka, Brazílie, Maďarska, Českej
republiky a zo Slovenska. (dš)

Gogol Bordello

v Divadle Aréna
HUDBA
V Divadle Aréna vystúpi 9. apríla o
20.00 h skupina Gogol Bordello,
ktorá vznikla v roku 1996 v New
Yorku. Jej členovia pochádzajú z
Ruska, Ukrajiny a Izraela.
V pesničkách s punkovým základom
znejú rómske rytmy, ale aj ukrajinské
melódie. Občas prebleskne neskrývaná
inšpirácia v reggae, alebo hardrocku. V
Londýne pred 60-tisíc divákmi, počas
koncertu Live Earth, pozvala Gogol k
sebe na pódium aj Madonna, aby spo-
ločne predviedli temperamentnú cigán-
sku šou. (dš)

Art Club svojim

jubilantom
VÝSTAVA
Pod názvom Art Club svojim jubi-
lantom vystavujú vo výstavnej sieni
Slovenskej výtvarnej únie na Dosto-
jevského rade slovenskí umelci svoje
maľby, plastiky, grafiky a fotografie.
Pod vystavené diela sa podpísali autori
ako E. Bachratá-Linhartová, V. Čechov-
ský, E. Hollá, A. Ondreičková-Cho-
vancová, J. Juranič, I. Matejka, M. Pod-
hradská-Miková, P. Mikšík, M. Po-
lonský a L. Štolcová. Vo štvrtok 10. aprí-
la o 19.00 h tu bude violončelový recitál
Eugena Procháca z diel slovenských
skladateľov. Vstup je voľný. (dš)

V PKO budú

Bratislavské

jarné džezáky
HUDBA
Aj keď sa sviatok džezu  viaže v Bra-
tislave k jesenným dňom, milovníci
tohto hudobného žánru si prídu na
svoje aj v jarných mesiacoch.  V PKO
vyvrcholí 13. - 14. apríla festival Bra-
tislavské džezové dni - Jar. 
Večer skvelých džezových melódií
odštartuje skupina v zložení Marián
Čekovský (klávesy), Emil Frátrik
(bicie) a Henry Tóth (gitara). Ide o troch
vynikajúcich domácich hudobníkov a
každý z nich je špičkou vo svojom
fachu. Prvým zahraničným hosťom
večera bude brazílska speváčka Lygia
Campos s kapelou. Táto speváčka, skla-
dateľka, pianistka a perkusionistka roz-
tancuje „džezáky“ širokým repertoá-
rom, od známych bossanova skladieb až
po vlastné skladby nasiaknuté brazíl-
skymi, ale aj africkými a arabskými
melódiami.
Meno Petra Lipu pozná každý sloven-
ský džezman, ako aj mená Ruggero
Robin a Mino Cinelu. Príležitosť zažiť
spoločný koncert týchto troch veľkých
mien európskeho džezu sa nenaskytne
každý deň. Peter Lipa Special vystúpi
špeciálne v rámci Bratislavských džezo-
vých dní Jar.
Vyvrcholením večera bude vystúpenie
Rhondy Smith & Karma Deuce. R.
Smith patrí medzi najlepších basgitaris-
tov planéty, jej cit i ráznosť pravej divy
oceňuje aj legendárny Prince. (dš)

Harfa a

akordeón

v CC Centre
HUDBA
Harfa sa považuje za kráľovský
hudobný nástroj. Môžete sa o tom
presvedčiť aj na koncerte Momentum
musicum, ktorý bude 30. marca o
16.00 h v CC Centre na Jiráskovej 3.
Harfa sa krásne vyníma v každom
orchestri a priťahuje pozornosť svojím
majestátnym vzhľadom a ušľachtilým
zvukom. Ako sólový nástroj ju môžete
počuť na koncerte mladého talentované-
ho umelca, hráča na harfu, Jakuba Riz-
mana. Žiak svetoznámej českej harfistky
Jany Bouškovej predvedie známe sklad-
by Tourniera, Watkinsa, Debussyho, Sal-
zeda, Nováka a iné.
V druhej časti koncertu sa k nemu pridá
žilinská akordeonistka Ivana Klenová,
ktorá okrem sólovej skladby súčasného
českého autora Eduarda Dousu predve-
die celú sériu tanečných i lyrických skla-
dieb obľúbeného Astora Piazzollu. (dš)   

O čom je Zima v Divadle Astorka

Maliar J. Zrzavý v Mirbachovom paláci

DIVADLO
Divadlo Astorka Korzo´90 je známe
svojou zaujímavou dramaturgiou,
ktorá sa nevyhýba predstavovaniu
nových autorov či inscenačným expe-
rimentom. Do tejto kategórie patrí aj
hra pre troch hercov - Zima, ktorej
autorom je ruský objav posledných
rokov Jevgenij Griškovec (1967) .
Dvaja vojaci v bielych kombinézach
visia na lanách. Okolo nich  vládne noc,
zasnežená pustatina a v nej objekt, ktorý
majú vyhodiť do vzduchu. Keď splnia
úlohu, odvezú ich do bezpečia. To sa
však má stať až na úsvite. Obaja muži
tušia, že dovtedy v mrazivej zime nepre-
žijú. Hodiny čakania si vypĺňajú rozho-
vorom o zdanlivých banalitách. Hovoria
o zakázanom fajčení, spomínajú na det-

stvo, prvé lásky, diskutujú o knihách,
hrdinoch i nenaplnených snoch. A do
toho všetkého vstupuje symbol pominu-
teľnosti - netypická Snehulienka v ro-
koch, ktorá sa v ich očiach mení raz na
matku, inokedy na platonickú lásku z
hojdačky, či na láskavo krásnu Smrť,
ktorá  im splní všetky túžby ... 
Zima je  časovo a priestorovo nezakot-
vená hra o smrti, plná podtextov a sym-
bolov.  Metaforou je aj samotné kľúčové
slovo „zima“, pod ktorým vnímame
odumieranie citov i tela, samotu, zúfal-
stvo, smrť, ale aj krutú  čistotu snehu.
Režisér József Czajlik (1975) zveril
postavy vojakov  Mariánovi Miezgovi a
Lukášovi Latinákovi, ktorí sa musia
vyrovnať nielen s fyzicky i psychicky
náročnými strihmi jednotlivých časo-

vých rovín, ale aj s nahotou v závere hry.
Ich sprievodkyňu do krajiny večného za-
budnutia - Snehulienku v jej detailne
prepracovaných premenách, bravúrne
stvárnila  Zita Furková. 
Pre nepoučeného diváka je možno text
miestami ťažko čitateľný. Nemusí po-
chopiť  ani niektoré typické ruské reálie.
Veď čo už dnešnej mladej generácii
hovorí Príbeh ozajstného človeka,  sym-
bolika Deda Mráza? Otázka smrti a istej
vnútornej inventúry sa však dotýka kaž-
dého z nás. Lenže našinec si zvykol na
prvoplánové príbehy, chce sa baviť  a nie
je ochotný lúštiť javiskovú tajničku.
Možno sa bude cítiť zaskočený nielen
tým, čo sa naňho hrnie z javiska, ale aj
tým, že ho nútia uvažovať, o čom to
všetko vlastne je... Elena Ťapajová

VÝSTAVA
Aj keď sa zvykne tradovať, že
smrťou umelca nadobudnú jeho
diela závratnú hodnotu, veď už
nikdy nič nenamaľuje, obrazy Jana
Zrzavého sú ocenené nielen horibil-
nou sumou s niekoľkými nulami.
Zasluhujú si pozornosť najvzácnej-
šiu - oko a sústredenie diváka.
Spočinúť pohľadom na dielach Jana
Zrzavého máte v súčasnosti možnosť v
Galérii mesta Bratislavy, Mirbachovom
paláci na Františkánskom námestí 11.
Po tridsiatich rokoch sa tak do Bratisla-
vy vracia jedna z legiend moderného
českého výtvarného umenia maliar,
kresliar, ilustrátor, scénograf a grafik.
Reprezentatívna výstava svojou kon-
cepciou zastrešuje všetky umelecké

rozmery nadaného výtvarníka a pred-
stavuje viac ako sto Zrzavého pláten,
akvarelov, kresieb, ale aj fotografií z
jeho ateliéru a súkromia.
Ako čítankový model „zlého žiaka“,
ktorý sa silou vôle, konšteláciou osudo-
vých pôsobení a neprekonateľnou túž-
bou vypracoval na jedinečnú osobnosť
českého výtvarného umenia, pôsobí
Zrzavého vysvedčenie zo školských
čias. Trojkár z výtvarného umenia na
Gymnáziu v Havlíčkovom Brode, skon-
čil na „reálke“ v Kutnej Hore dokonca
so štyrmi päťkami. Neskôr bol na praž-
skej „Umprumke“ po prvom roku štúdia
vylúčený a niekoľko rokov neprijatý na
AVU v Prahe. Napriek týmto životným
faktom svoj prvý slávny obraz Údolie
smútku namaľoval už ako 17-ročný.

„Mladý maliar, chceš byť veľkým umel-
com? Chci! Lebo inak nestojí za to, aby
si maľoval a bolo by lepšie, keby si ve-
noval silu inému povolaniu, užitočnému
ľuďom.“ Možno práve za týmto vyja-
drením stojí odpoveď na všetky otázky.
Dnes sa totiž môžeme dívať na obrazy,
ktoré rozprávajú o umelcovej skepse,
smútku, nostalgii, nehe, citlivosti a
zraniteľnosti, odhaľujú maliarov svet
nielen vo farbách harmonizujúcich i
kontrastných, ale aj v nostalgii tem-
ných odtieňov, v ktorých spočinie
Žena po kúpeli, aby si dopriala posled-
né kvapky oblažujúcej riavy prinášajú-
cej obrovskú slasť. Aj o takýchto poci-
toch sú Zrzavého obrazy. Môžete ich
navštíviť v Mirbachovom paláci do 8.
júna. Dáša Šebanová

Marián Miezga, Lukáš Latinák a Zita Furková (zprava doľava) v predstavení Zima. FOTO -Ed Dömötör
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SOBOTA 29. marca
�9.00 - Majstrovstvá Slovenska v stol-
nom tenise, Rača
�10.00 - Princezná Kukulienka, muzikál
pre deti, Bratislavské bábkové divadlo, Du-
najská 36
� 10.30 - Inter Bratislava - Prievidza,
1. futbalová liga, štadión Pasienky
� 15.00 - Ch. Noestlingerová: Conrád,
chlapec z továrne, pre deti od 4 rokov,
Malá scéna VŠMU, Dostojevského rad 7
� 15.00 - Slovan Bratislava - Myjava,
Extraliga basketbalistiek, skupina o 7.-
10. miesto, ŠH Pasienky
� 16.00 - Slovenský komorný orchester
Bohdana Warchala deťom, témou je
muzicírovanie v rodinách skladateľov J. S.
Bacha a A. Dvořáka, Koncertná sieň Slo-
venskej filharmónie, Reduta, Palackého 2
�16.00 - Škriatok Piatok, predstavenie pre
deti od 3 rokov, DK Kramáre, Stromová 18
� 17.00 - ŠK Slovan Bratislava - Dub-
nica, futbalová Corgoňliga, Tehelné pole

�17.00 - Čaj o piatej s hudobnou skupi-
nou Saturn, tanečné podujatie, Stredisko
kultúry, Vajnorská 21
�18.00 - ŠKP Bratislava - Prešov, nad-
stavbová časť extraligy mužov hádzaná-
rov, ŠH Jégeho 
�18.00 - Inter Bratislava - Svit, Extra-
liga basketbalistov, ŠH Pasienky
� 19.00 - Hammerklavier festival, J. N.
Hummel, W. A. Mozart, L. van Beethoven,
Ida Černecká, František Pergler, klavír,
Dvorana VŠMU, Zochova 1
� 19.00 - Silmarion: 15. narodeniny,
účinkuje súbor európskych a amerických
country tancov Silmarion, Il Salterio
(Taliansko), skupina Vodopád z Brezna a
ďalší, DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
�19.30 - V. Klimáček: In Da House, pre-
miéra, predstavenie divadla GUnaGU,
Divadlo F7, Františkánske námestie 7
� 20.00 - Robo Papp, koncert, Divadlo v
Podpalubí, Tyršovo nábrežie

NEDEĽA 30. marca
�9.00 - Majstrovstvá Slovenska v stol-
nom tenise, Rača
� 9. 00 - Terier 2008, výstava psov, Dom

kultúry Ružinov, Ružinovská 28
�10.00 a 14.30 - Princezná Kukulienka,
muzikál pre deti, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36
� 10.00 - ČSOB City Maratón Brati-
slava, Hviezdoslavovo námestie 
�10.30 - Artmedia Petržalka - Z. Mo-
ravce, futbalová Corgoňliga, štadión
Petržalka
�10.30 - D. Hevier: Hugo, Frigo, Bubli-
na, pre deti od 3 rokov, DK Dúbravka,
Saratovská 2/A
�10.30 - Rozprávky v Gullfosse: Vodník
Člupko, Divadlo Vešiak, reštaurácia Gull-
foss, Čulenova 5
�10.30 - Ako sa po zime zajačkovci roz-
jarili, Divadlo Maškrta, DK Ružinov,
Ružinovská 28
� 10.30 - Nedeľné matiné: Peter Šaray
(husle), Tomáš Nemec (klavír), program:
W. A. Mozart, Fritz Kreisler, César Franck,
GMB, Mirbachov palác, Františkánske
námestie 11
� 16.00 - Momentum musicum, cyklus
komorných koncertov, hrajú Jakub Rizman
(harfa), Ivana Klenová (akordeón), CC
Centrum, Jiráskova 3
� 16.00 - A. Korenči ml., M. Kaprálik:
Janko a Marienka, predstavenie pre deti
Divadlo a.ha, Školská 14
�16.30 - Čertík prešporský, detská diva-
delná scéna, Istra Centrum, Centrum pre
voľný čas, Hradištná 43, Devínska N. Ves
� 18.00 - Tants Klezmer! hrajú Pressbur-
ger Klezmer Band, Létající Rabín, dvoj-
koncert spojený s tanečným workshopom,
Klub Za Zrkadlom, Rovniankova 3
� 19.00 - M. Hvorecký: Plyš, Divadlo
Aréna, Viedenská cesta 10
�19.00 - Hammerklavier festival, L. van
Beethoven, F. Schubert, Ivan Šiller, Magda-
léna Bajuszová (klavír), Dvorana VŠMU,
Zochova 1
�19.00 - Horí ohník horí, Divadlo Dino z
Hornej Stredy, Divadlo v Podpalubí, Tyršo-
vo nábrežie
�19.30 - V. Klimáček: In Da House, pred-
stavenie divadla GUnaGU, Divadlo F7,
Františkánske námestie 7

PONDELOK 31. marca
� 10.00 - K. Žiška: Čiernobiele srdce
Charlieho Chaplina, Divadlo Ludus,
Malá sála PKO
� 19.00 - Objav roka, cena za úspech,
story kapely D ´Schody, Divadlo Ludus,
premiéra, pre divákov od 14 rokov, Malá
sála PKO
�19.00 - Y. Reza: Boh masakra, Divadlo
Aréna, Viedenská cesta 10
�19.00 - M. von Mayenburg: Eldorádo,
Malá scéna VŠMU, Dostojevského rad 7

�19.00 - Hammerklavier festival, A. Rej-
cha, F. Schubert, Daniela Varínska (klavír),
Dvorana VŠMU, Zochova 1
�19.00 - J. W. Goethe: Prafaust, Divad-
lo a.ha, Školská 14
� 19.00 - Vstupte!, divadelná komédia,
hrajú Petr Nárožný, Ladislav Mrkvička, Jan
Čenský a Libuše Švormová, DK Dúbrav-
ka, Saratovská 2/A

�19.30 - V. Klimáček: In Da House, pred-
stavenie divadla GUnaGU, Divadlo F7,
Františkánske námestie 7
� 19.30 - Music Club: Bluesový ponde-
lok, Hlava XXII, Bazová 9

UTOROK 1. apríla
�10.00 - Princezná Kukulienka, muzikál
pre deti, Bratislavské bábkové divadlo,
Dunajská 36
� 10.00 - Objav roka, cena za úspech,
story kapely D ´Schody, Divadlo Ludus,
verejná generálka, pre divákov od 14 rokov,
Malá sála PKO
� 12.00 - Literárna jar, recitačná súťaž,
účinkujú žiaci ZŠ Dubová, vstup voľný,
MKC, Gaštanová 19
� 15.30 - Prebudená príroda, tvorivé
výtvarné popoludnie pre deti od 5 rokov,
Spoločenský dom Nivy, Súťažná 18 
� 18.00 - Hudobné žarty, prvoaprílový
koncert, účinkujú pedagógovia a žiaci ZUŠ
Miloša Ruppeldta, Seminárna sála UK,
Klariská 5
� 19.30 - V. Klimáček: In Da House,
predstavenie divadla GUnaGU, Divadlo
F7, Františkánske námestie 7

STREDA 2. apríla
� 16.30 - Art - Harmony, cyklus výtvar-
ných dielní pre deti, lektor:Gabriel Wagner,
MKC, Gaštanová 19
�19.00 - E. E. Schmitt: Malé manželské
zločiny, Štúdio L+S, Námestie 1. mája 5
� 19.30 - K. Vosátko a kol.: Modelky,
predstavenie divadla GUnaGU, Divadlo
F7, Františkánske námestie 7

ŠTVRTOK 3. apríla
�9.00 a 11.00 - Malá morská víla, hudob-
ná feéria pre deti od 6 rokov, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská 36
� 18.00 - Art - Harmony, cyklus výtvar-

ných dielní pre dospelých, lektor:Gabriel
Wagner, MKC, Gaštanová 19
� 19.00 - B. Ahlfors: Iluzionisti, Štúdio
L+S, Námestie 1. mája 5
�19.00 - J. Suchý: Keby 1000 klarinetov,
Divadlo Ívery, MKC, Školská 14 
� 19.30 - K. Vosátko a kol.: Modelky,
predstavenie divadla GUnaGU, Divadlo
F7, Františkánske námestie 7

PIATOK 4. apríla
�10.00 - Krása a zdravie, podujatie veno-
vané ženám, DK Ružinov, Ružinovská 28
�10.00 - Malá morská víla, hudobná feé-
ria pre deti od 6 rokov, Bratislavské bábko-
vé divadlo, Dunajská 36
�17.00 - Ružinovská tančiareň, zábavné
tanečné stretnutie staršej a strednej generá-
cie, DK Ružinov, Ružinovská 28
�18.00 - Piatkové tanečky pri dychovke
s dychovou hudbou Šarfianka, tanečné
podujatie, Stredisko kultúry, Vajnorská 21
�19.00 - R. Alfieri: Šest tanečních hodin
v šesti týdnech, hrajú Ch. Poullain, O. Kai-
ser, Štúdio L+S, Námestie 1. mája 5
�19.00 - Bigbít Za Zrkadlom, tancovač-
ka so živou kapelou, hosť: Milan Tedla
(husle), Kroko (gitara), Klub za zrkadlom,
Rovniankova 3
� 19.00 - Music Club: Want Jamm +
hosť/rock, Dom kultúry Lúky, Vigľašská 1
�19.00 - I. Holub: Anjel alebo Pravda o
nás?, Divadlo a.ha, Školská 14
� 19.30 - K. Vosátko a kol.: Modelky,
predstavenie divadla GUnaGU, Divadlo
F7, Františkánske námestie 7

VÝSTAVY
� Ján Zoričák & Palo Macho, spoločná
výstava dvoch špičkových sklárskych
výtvarníkov, Galéria DIVYD, Klobučnícka
2, potrvá do 20. apríla 
�Éva Pfilf: Pýcha pozemských plodov,
vernisáž výstavy postrenesančných obra-
zov 4. apríla o 17.00 h, DK Dúbravka,
Saratovská 2/A, potrvá do 28. apríla
�Ivan Zubaľ: Portréty Andreja Šebana,
vernisáž 31. marca o 18.00 h, program:
hudobné improvizácie Andreja Šebana,
GUBA - Galéria umenia, Galvaniho 7
Fiffteen: 15 rokov písma pre nezávislé
myslenie, putovná výstava FontFonts®,
vernisáž 28. marca o 18.30 h., Galéria
Médium, Hviezdoslavovo nám. 18, potrvá
do 16. apríla
� György Jovánovics: Vlastné svetlo,
GMB - Mirbachov palác, Františkánske
nám. 11, potrvá do 27. apríla

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

vyjdú o týždeň
3. apríla 2008

Máš rád kovbojov, indiánov a dobrodružstvo? Tak potom nezabudni prísť  29. marca 2008  od 1000 do 1700 hod. 
do showroomu Motor-Car Bratislava - stredisko na Hodonínskej ulici, Lamač.

BLÁZNIVÝ DEŇ V LAMAČI
Pripravili sme pre teba indiánsky a kovbojský tábor: 
Kovboji sa naučia hádzať s lasom, plieskať naozajstným bičom, navštívia detské Casino a zahrajú si kovbojské kolky, hod kockami a šipkou. 
Indiáni si vyskúšajú streľbu z profesionálneho luka,  naučia sa vyrobiť indiánsky náhrdelník,  zahrajú si indiánske hry, zajazdia si na 
koníkoch a vniknú do tajov  indiánskeho maľovania tváre.

Príďte so svojimi deťmi 29. marca do Lamača,

prineste kresbu a môžete vyhrať notebook 

a víkend s Mercedesom! 

Súťaž bude vyhodnotená o 1600 hod.

Pre všetkých je pripravená súťaž o najkrajšiu kresbu s indiánskou tématikou. 

Program pre 
dospelých:  

1000 – 1700 hod.   
Predvádzacie jazdy  modelov  
Mercedes, smart, KIA, Segway


