
O parkovaní áut na chodníkoch a
dôvodoch, prečo mestská polícia
takýchto nedisciplinovaných vodi-
čov nesankcionuje, sme sa pozhová-
rali s náčelníčkou Mestskej polície
Bratislava Zuzanou ZAJACOVOU.
- Nie je celkom pravdou, že mestská
polícia nedisciplinovaných vodičov
nesankcionuje. Treba si uvedomiť, že
aj mestská polícia sa môže pohybovať
len v zákonných možnostiach. V záko-
ne číslo 564 z roku 1991 o obecnej
polícií je v paragrafe 16 písmeno a/
jasne definované, kedy môže mestská
polícia založiť imobilizér, teda takzva-
nú papuču.
O ktoré prípady konkrétne ide?
- Ide len o tie prípady, ak stojí motoro-
vé vozidlo na mieste, kde je to zakáza-
né dopravnými značkami alebo
dopravnými zariadeniami a ak poruše-
nie zákazu nie je možné z viny prie-

stupcu bezodkladne vyriešiť. Chodník
z pohľadu mestskej polície a možností
riešenia takýmto miestom nie je vždy.
Tu však môžeme urobiť opatrenia vo
forme začatia objasňovania. To zname-
ná, že celú dokumentáciu môžeme
spracovať a odovzdať na dopravný inš-
pektorát. O neoprávnene parkujúcom
vozidle na chodníku môže podať ozná-
menie dopravnej polícii aj ktorýkoľvek
iný občan. Alebo, môžeme plniť roz-
hodnutie správcu komunikácie a
odtiahnuť motorové vozidlo, ktoré
úplne bráni plynulému pohybu chod-
com v oboch smeroch.
To znamená, že keď ide auto po
chodníku a ohrozuje chodca, nedá sa
to sankcionovať?
- Tieto zákonné možnosti mestská polí-

cia nemá. Čo sa týka pohybu vozidiel,
tak to má v kompetencii dopravná polí-
cia. 
Znamená to, že napríklad na Hodžo-
vom námestí nemôže mestská polícia
konať proti vodičom, ktorí tam par-
kujú? A čo sa dá urobiť, aby sa tento
nepriaznivý stav na tomto námestí
zmenil?
- Vzhľadom na to, že ani tam nemáme
právny titul na riešenie parkovania a
následne uloženie sankcie, sú dve mož-
nosti: buď rozšíriť zónu s obmedze-
ným státím, to znamená tak, ako je to v
ostatnej mestskej časti Staré Mesto. A
potom by sme už mali zákonný dôvod
riešiť túto situáciu. Ďalšou možnosťou
je osadenie mechanických zábran. Ako
ma informoval správca komunikácie,
tento projekt sa už aj z našej iniciatívy
pripravuje.

Zhováral sa Robert Lattacher
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Vyhrajte

celosezónne

vstupenky

na dostihy
REDAKCIA
Začiatkom tohto týždeň sme začali
na www.bratislavskénoviny.sk opäť
súťažiť. Piati čitatelia vyhrali lístky
na prvé dva finálové zápasy hokejo-
vej Extraligy HC Slovan - Košice.
Súťažiť však budeme naďalej. Vo
štvrtok a v piatok budú môcť čitatelia
Bratislavských novín získať celkom 10
celosezónnych vstupeniek pre dve
osoby na dostihy na petržalskom Závo-
disku. Dostihová sezóna 2008 sa začí-
na už v nedeľu 6. apríla o 14.00 h Jar-
nou cenou Petržalky. Navštívte
www.banoviny.sk a vyhrajte jeden z
desiatich voľných vstupov.
A pozor! V prípade, že sa finálová séria
hokejového play-off v sobotu neskon-
čí, v nedeľu a v pondelok budeme na
webe súťažiť aj o lístky na prípadný
pondelňajší hokejový zápas. (red)

Súťaž na nové

autobusy bude

napokon v máji
BRATISLAVA
Verejnú medzinárodnú súťaž na
dodávku kĺbových autobusov v
rokoch 2008 - 2011 vyhlási Dopravný
podnik Bratislava, a.s., v máji.
Mestský dopravca už pracuje na tech-
nických, ekonomických a právnych
aspektoch tohto medzinárodného tend-
ra, výsledkom ktorého má byť dodávka
spolu 240 vozidiel bratislavskej mest-
skej hromadnej dopravy. Pôvodne mala
byť súťaže vypísaná v apríli, DPB sa
však chce na súťaž dôkladne pripraviť,
aby ho nič neprekvapilo.
V súvislosti s akútnym nedostatkom
autobusov DPB nedávno oznámil, že si
chce prenajať približne dvadsať nízko-
podlažných dvanásťmetrových autobu-
sov pre potreby MHD. Kvôli tomu
vypísal aj verejnú súťaž.
Bratislavský dopravca chce akútny
nedostatok autobusov riešiť aj prenáj-
mom autobusov na stlačený zemný
plyn na obdobie ôsmich rokov. Za toto
obdobie za ne zaplatí zhruba 170 milió-
nov korún s tým, že zákazka je postave-
ná tak, aby bolo možné pribrať ešte
ďalších desať autobusov.
Prenajaté autobusy by čiastočne nahra-
dili opotrebované Tambusy ako aj
Karosy, napríklad na linke č. 32 na trase
Dlhé diely - Hlavná stanica. V Bratisla-
ve jazdí asi 40 Tambusov starších ako
desať rokov.
Aktuálne dopravný podnik prevádzkuje
približne 450 autobusov rôznych typov,
ich priemerný vek je asi 12 rokov. Níz-
kopodlažných autobusov je 45. (rob)

Porušovanie

predpisov

na Námestí SNP

nikoho netrápi
STARÉ MESTO
O porušovaní predpisov na zaslepe-
nom Námestí SNP sme písali nedáv-
no. Napriek tomu, že ide o centrum
mesta, nikoho z kompetentných
dodnes zrejme nemrzí, že z doprav-
ných predpisov si tu mnohí vodiči
nerobia žiadny problém.
Jedným z dávnejších opatrení magi-
strátu bolo zaslepenie Námestia SNP,
čím bola vylúčená tranzitná doprava.
Námestiu to čiastočne pomohlo, no
celý projekt zostal nedotiahnutý - opat-
renia na mnohých vodičov v podobe
zákazových dopravných značiek sa
míňajú účinkom. Nepomohli ani
improvizované zábrany v podobe kve-
tináčov, ani monitorovacia kamera
priamo v križovatke námestia a Špitál-
skej ulice. Bezohľadní vodiči si jedno-
ducho krátia cestu cez zakázanú zónu z
námestia, i v smere na námestie. Posti-
hovať porušovateľov predpisov by
mohla pomôcť spomínaná kamera,
napojená na centrálu mestskej polície v
Starom Meste.
Hovorca mestských policajtov Peter
Pleva tvrdí, že „problematike porušo-
vania dopravných predpisov v dolnej
časti Námestia SNP sa príslušníci
mestskej polície v rámci výkonu služ-
by pravidelne venujú. Dôkazom toho
sú aj štatistické údaje. Už dlhodobo
Námestie SNP patrí v rámci týždňovej
štatistiky k najpriestupkovejšiemu
miestu hlavného mesta“. 
Podľa jeho ďalších informácií pomo-
cou kamerového systému od začiatku
tohto roka  zaznamenali na Námestí
SNP 46 porušení predpisov. Bloková
pokuta za priestupok proti bezpečnosti
a plynulosti v cestnej premávke môže
byť 2000 korún. „Na pracovisku kame-
rového systému prebieha služba nepre-
tržite 24 hodín denne, je potrebné si
uvedomiť, že Staré Mesto je monitoro-
vané aj ďalšími kamerami, ktoré je
potrebné obsluhovať. Spolu ich je v
tejto mestskej časti 17,“ uvádza sa v
stanovisku hovorcu. Na našu žiadosť o
poskytnutie údajov o konkrétnych prie-
stupkoch a konkrétnych sankciách na
Námestí SNP sme dostali odporúčanie
obrátiť sa na stanicu MsP Staré Mesto.
Centrála vraj takými podrobnosťami
nedisponuje. Ani na stanici sme však
nepochodili, pretože nás opäť nasme-
rovali na hovorcu P. Plevu.
Ak by si chcela mestská polícia „zaro-
biť“, tak práve na Námestí SNP by
mala raj vo vyberaní pokút. Samozrej-
me, že nejde o peniaze, ale v prvom
rade o dodržiavanie predpisov, ktorých
garantom má byť práve polícia. A je v
konečnom dôsledku jedno, či je mests-
ká alebo štátna. (rob)
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STARÉ MESTO
Dlhé roky pustnúce kúpele Gröss-
ling sa dočkajú obnovy - mesto Bra-
tislava objekt na 10 rokov prenajalo
spoločnosti Synaphea, ktorá ho
komplexne rekonštruuje s tým, že v
budove ostanú kúpele prístupné pre
verejnosť.
Po rekonštrukcii by v budove mali byť
aj priestory pre administratívu, obchod,
služby a podobne. Počas rekonštrukcie
mesto určilo cenu nájmu 100 korún za
štvorcový meter, po jej skončení sa bude
pohybovať v závislosti od využitia,
napríklad za parkovacie miesto to bude
1800 korún, ale za kaviareň 8000 korún.
V objekte je aj šesť bytov, z toho päť nie

je vysporiadaných a tie nie sú predme-
tom nájmu.
Podľa našich informácií už existuje
predbežný harmonogram priebehu
obnovy kúpeľov - je predpoklad, že do
novembra 2008 bude vydané územné
rozhodnutie a do júna 2009 by mohlo
byť vydané stavebné povolenie. Staveb-
né práce by sa mali uskutočniť do júla
2010. Otvorenie kúpeľov pre verejnosť
je naplánované na november 2010.
Podľa nášho zdroja budú v kúpeľoch
bazény, sauny, denná klinika, masáže a
rehabilitácia, k dispozícii bude telocvič-
ňa, bio reštaurácia poskytujúca poraden-
stvo v oblasti gastronómie, ale aj ubyto-
vacia kapacita. 

Investorom obnovy je írsko-slovenská
spoločnosť Synaphea, predbežný odhad
nákladov na rekonštrukciu je asi 350
miliónov korún. Momentálne sa spraco-
váva štúdia a pripravuje sa územné roz-
hodnutie.
Budovu, v ktorej sú kúpele Grössling,
postavili v roku 1885 podľa projektu
architekta Svobodu z Viedne. V období
medzi dvoma svetovými vojnami kúpe-
le zmodernizovali a doplnili novostav-
bou zo strany Fajnorovho nábrežia.
Kúpele slúžili verejnosti celé storočie. V
prvej polovici 90. rokov ich však museli
zatvoriť. Projekt obnovy dáva nádej, že
po dlhých rokoch úpadku opäť budú
môcť slúžiť verejnosti. (juh)

Kúpele Grössling sa dočkajú obnovy
Obnova dlhé roky nevyužívaných kúpeľov Grössling sa má začať ešte v tomto roku. FOTO - Oto Limpus

Odtiahnuť auto z chodníka je problém
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Už sa zas lístky 
zlatia a svietia 
srdiečka
Niektoré sviatočné dni mnou vždy
pohnú a niektoré akoby ani neboli.
Tých prvých je len zopár a nesiem si
ich z detstva a pokiaľ sa pamätám,
pribudli k nim len dva. Ale zalomcujú
vo mne.
Možno preto, že majú s tými sviatočný-
mi dňami z detstva spoločné posolstvo
stelesnené prostými slovami, ktoré nosí
človek v dlaniach, hlave a srdci. Preto
už budem navždy pokladať za sviatok
Deň narcisov a Hodinu deťom. Ešte aj
prichádzajú tak ako sviatky z detstva,
tíško, pomaly ale veľmi, veľmi všimnu-
teľne a my sa snažíme aspoň trochu a
aspoň na chvíľu. Aspoň sa snažíme.
Aby sme ich privítali ako sa má.
Deň žltého kvietku sa blíži, už je vlast-
ne tu, lebo ako sa začína Vianočný čas 
Adventom, tak sa príprava na jedenás-
ty apríl, Deň narcisov, začína potichuč-
ky už prvého a ten Deň bude doznievať
ešte desať dní. Ba, tí, čo majú tento
sviatok v sebe najhlbšie, už začali
dávno, lebo sviatky pre druhých sa
rodia dlho. Tak aj Hodina deťom nemá
šesťdesiat, ale tisíce minút, lebo tak je
to so sviatkami pre ľudskosť.
Trochu, ale len trošičku, som pyšný, že
moje mesto sa podieľa na oboch týchto
sviatočných dňoch väčšmi, ako mnohé
iné, najviac z miest slovenských. A nie
je to tým, že je nás najviac, mesto naj-
väčšie, akosi to tak vychádza v prepoč-
te na hlavu. Ak si tým len nevykupuje-
me cezročnú nevšímavosť, vďaka, suse-
dia.
Lebo aj za chladný a neúčastný príspe-
vok sa dá pomôcť chorému a odtisnúť
od cudzích detí smútok a opustenosť,
ale tieto dva sviatky sa stali zemetrase-
ním myslí práve preto, že idú ďalej než
po vloženú bankovku. Že idú do nás
dovnútra. Aby tam vydržali nie hodinu,
nie deň, nie dní dvadsať, ale od jedné-
ho ľudského a múdreho kroku k ďalšie-
mu, na celý rok, len tak prechádzkovo a
nenáhlivo od múdreho k lepšiemu a
opäť.
Majú tú silu. Kedysi na prvého mája
boli v uliciach státisíce mávadiel, vla-
jok a transparentov, ale mne sa dnes
narcisové ulice vidia oveľa plnšie.
Života. Gustav Bartovic

Legálne aj nelegálne výruby prerušili, 

pauze predchádzalo masívne vytínanie
BRATISLAVA
Podľa úradníckych smerníc sa na
prelome marca a aprílu končí obdo-
bie vegetačného pokoja a tak pribud-
lo výrubov, aby stavebníkom v sezóne
stromy neprekážali.
Na výrub stromov je verejnosť veľmi
citlivá a v posledných rokoch u nás pri-
budol dostatok prísnych environmentál-
nych noriem. Každý výrub podlieha
náročnému povoľovaciemu konaniu,
často za asistencie verejnosti a ochran-
cov prírody - niekedy však prichádza k
nedorozumeniam pre neinformovanosť
verejnosti.
Tak vznikol zrejme aj poplach okolo vý-
rubu stromov na Karadžičovej ulici vo
februári, o ktorom nás informovali čita-
telia. Ako sme sa dozvedeli od vedúce-
ho referátu životného prostredia na
miestnom úrade Staré mesto, Marcela
Rapoša, išlo zrejme o výrub v rámci
platného povolenia vydaného ešte pred
troma rokmi v súvislosti s výstavbou
súboru City Business Center I - IV, z
ktorého stojí zatiaľ len polovica. „V
každom prípade,“ pokračuje M. Rapoš,
„vec na mieste preveríme, či nedošlo k
výrubu nad rámec povolenia.“
Bez povolenia však rúbala firma
ein.stein, s.r.o., v záhrade na Krčméryho
ulici, kde chce stavať. Firma oznámila
svoj zámer ešte pred výrubom stavebné-
mu úradu s tým, že je ochotná znášať
následky. Pokladala totiž za samozrej-
mé, že dostane stavebné povolenie, kto-
rého vydanie je podmienkou na právo-
platnosť povolenia na výrub. Samosprá-
va však hodnotí takéto počínanie ako
obzvlášť nebezpečný precedens.
Firma sa tiež odvolávala na názor orni-
tológa, že výrub treba urobiť pred
zahniezdením vtáctva a na to, že výrub
bol legálny, z jedenástich podmienok
nesplnil stavebník len jednu. Navyše
vraj vyvažuje úbytok stromov výsadbou
nových, priamo na pozemku to má byť
vyše sto stromov, v rajóne Starého
Mesta 326. Ochranárka Katarína
Šimončičová však tvrdí, vraj to je len
spoločenská hodnota stromov a firma
nevysadí viac, ako káže zákon. Šimon-

čičová navyše uviedla, že firma vyrúba-
la aj niekoľko stromov bez povolenia.
Uviedla tiež, že v Bratislave vyrúbali za
tri týždne 600 stromov, za Kablovkou
pre projekt Klingerka vyrúbali spolu bez
povolenia 84 stromov, petržalský staros-
ta vraj neinformoval o vydaní do-
kumentov, ktoré zlegalizovali holorub
na zelenej ploche pri Krasovského.
Lesík, za ktorý bojovalo 14-tisíc (nielen)
Petržalčanov, padol za jedinú noc. Ani to
však zrejme neochráni úrady ani stavite-
ľa pred pobúrením verejnosti, lebo
oznam vraj nevisel na úradnej tabuli

dosť dlho. Hovorca mestskej časti Ľubo-
mír Andrássy však tvrdí, že ľudia nepo-
slali pripomienky, „...ktoré by sme v
takejto citlivej situácii brali do úvahy“.
Faktom však je, že zákon neumožnil sta-
rostovi nič iné, ako povolenie podpísať,
keď sa už miestnemu úradu neporadilo
prekaziť predaj pozemkov. Búrlivá
diskusia občanov s úradmi predchádzala
tiež vyrúbaniu asi 300 stromov pre pre-
dajňu Lidl pri Riviére, tentoraz stromy
nezachránil ani negatívny postoj štátnej
ochrany prírody. Gustav Bartovic

FOTO - Oto Limpus

Samospráva zváži možnosť zvýhodniť

jazdu MHD na hokej či koncerty
BRATISLAVA
Aj keď sa magistrát snaží riešiť nele-
gálne parkovanie v okolí Zimného
štadióna Ondreja Nepelu osádzaním
stĺpikov, črtá sa aj ďalšia možnosť -
motivovať fanúšikov, aby cestovali
na hokejové zápasy verejnou dopra-
vou.
V jednom z predchádzajúcich vydaní
(BN 11/2008) sme písali, že motivácia
by mohla spočívať v tom, že lístok na
hokej by bol súčasne aj cestovným líst-
kom na zápas a zo zápasu. Predpokla-
dalo by to zrejme posilnenie spojov
verejnej dopravy po dohode mesta,
ktoré je vlastníkom štadióna, dopravné-
ho podniku a vedenia HC Slovan.
Mesto by na tom určite neprerobilo,
pretože tí, ktorí doteraz jazdia na hokej
autom, by inak MHD nevyužili. Ak by
však v cene vstupenky bol bonus 28,
resp. 36 korún za obojsmernú jazdu
verejnou dopravou, fanúšik si rozmyslí,
či nenechá auto doma a neušetrí si tak
parkovací stres.

Vedúci oddelenie marketingu a cestov-
ného ruchu bratislavského magistrátu
Milan Vajda k tomu uviedol: „Akákoľ-
vek idea tzv. kumulovaného lístka
(vstupenky) na podujatie s dopravou
prostredníctvom MHD, teda nielen na
hokej, ale napr. aj na koncerty a vybra-
né kultúrne podujatia, je nepochybne
progresívnym produktom pre Brati-
slavčana a návštevníka mesta. Vieme o
viacerých príkladoch z európskych
miest, kde to podobne už funguje, napr.
aj v blízkej Viedni, kde existuje dohoda
medzi tamojším ticketportalom a rakú-
skymi spolkovými dráhami.“ Podľa
neho sa vedenie mesta a dopravný pod-
nik budú návrhom zaoberať.
Ani kokejový klub HC Slovan Bratisla-
va sa myšlienke nebráni a už v minulos-
ti o nej uvažoval. Z vedenia klubu nás
informovali, že počas tejto sezóny by sa
tento úmysel už nestihol uskutočniť,
predstavitelia klubu však budú o tejto
možnosti rokovať s vedením mesta, ale
aj s dopravnými spoločnosťami, ktoré v

Bratislave prevádzkujú prímestskú
dopravu.
Z Dopravného podniku Bratislava, a.s.,
sme sa dozvedeli, že pokiaľ by na úrov-
ni vedenia mesta a HC Slovan vznikla
takáto požiadavka, DPB je schopný
operatívne zareagovať a posilniť spoje
vrátane dohody o cestovnom. Dopravca
si však myslí, že problém nie je spôso-
bený nedostatočnou MHD v tejto oblas-
ti, ale skôr chronickým návykom fanú-
šikov chodiť na hokej vlastnými autami.
Chaotické parkovanie počas zápasov
HC Slovana v okolí štadióna presiahlo
túto hokejovú sezónu všetky normálne
medze. Mnohí vodiči neváhali parko-
vať všade tam, kde sa našlo voľné
miesto, dokonca aj priamo na križovat-
ke. O situácii sa hovorilo nedávno aj v
mestskom parlamente. Potom začalo
mesto konať a na deliacom páse na
Trnavskej ulici osádza zábrany. Osá-
dzanie stĺpikov je nadmieru potrebné,
no problém parkovania v okolí zimné-
ho štadióna to nevyrieši. (rob)

Vláda podporí

projekt

výstavby haly
BRATISLAVA
Premiér podporuje projekt výstavby
multifunkčnej haly, ktorú Slovensko
potrebuje na usporiadanie majstro-
vstiev sveta v ľadovom hokeji v roku
2011.  
Po rokovaní s premiérom Robertom
Ficom to potvrdil bratislavský primátor
Andrej Ďurkovský. „Aj na základe
rokovaní, ktoré som mal s ministrom
školstva, pán premiér vyjadril tomuto
návrhu podporu. Bude to na jednom z
najbližších rokovaní vlády,“ uviedol A.
Ďurkovský.
Ako dodal, požiadal premiéra o podpo-
ru aj ďalších vstupov do tohto projektu,
ktoré pripravuje mesto Bratislava. Pre-
miér R. Fico podľa jeho slov sľúbil
podporu, keď sa bližšie oboznámi s
informáciami z ministerstva školstva. 
Multifunkčná aréna by mala stáť na
mieste Základnej školy Kalinčiakova a
na mieste cyklistického štadióna na
Ulici odbojárov by mala  vyrásť nová
športová škola. Slovenský zväz ľadové-
ho hokeja (SZĽH) a spoločnosť Arena
2011, ktorá pripravuje výstavbu arény,
by chceli, aby bola postavená do decem-
bra roku 2010. Pokiaľ ide o financova-
nie výstavby haly, uskutočnili sa roko-
vania SZĽH s ministerstvom školstva a
pripravuje sa návrh na rokovanie vlády.
Predstavou hokejových funkcionárov
pritom je, že by šlo o tzv. PPP projekt,
pričom víťaz tendra by halu postavil a
následne aj prevádzkoval.
Aj ministerstvo školstva pripúšťa, že
jednou z alternatív môže byť vybudo-
vanie arény formou PPP projektu (kon-
krétne typu BOT, v slovenskom pre-
klade Postav, prevádzkuj, preveď.
Začatiu budovania arény by podľa
ministerstva školstva malo predchá-
dzať odôvodnenie výberu lokality.
Rezort školstva očakáva, kedy mesto
poskytne vysporiadaný pozemok, na
ktorom by aréna mala stáť. 
Na to, aby štát mohol vstúpiť do
výstavby, musia byť splnené podmien-
ky na verejné obstarávanie a ich trans-
parentnosť. Musí o tom rozhodnúť
vláda, musia byť schválené zásady fi-
nancovania a vypísané kritériá na výber
firmy, ktorá bude arénu stavať a prevá-
dzkovať. (juh)

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

architekt by mal

mať väčší vplyv
BRATISLAVA
Postavenie hlavného architekta
mesta Bratislavy by malo byť silnej-
šie, ako je to v súčasnosti a táto funk-
cia by mala by byť legislatívne
zakotvená v zákone o Bratislave. 
V rozhovore pre Bratislavské noviny to
konštatoval bratislavský primátor
Andrej Ďurkovský. Ako dodal, hlavný
architekt Bratislavy má v súčasnosti
postavenie len ako poradca primátora
(pracovník magistrátu), hoci svoju
funkciu vykonáva nezávisle od primá-
tora a úradu. „Nemá však širšie kompe-
tencie, ktoré  by ho oprávňovali vstu-
povať do akýchkoľvek rozhodovacích
procesov,“ povedal nám primátor A.
Ďurkovský. 
Ako dodal, bolo by vhodné, aby hlav-
ný architekt mohol vstupovať do všet-
kých konaní a mal aj právo veta.
Navrhované postavenie a právomoci
hlavného architekta sú zakomponova-
né v tzv. primátorskom návrhu nového
zákona o Bratislave, ktorý sa v súčas-
nosti pripravuje. Predstavy mesta sa
celkom nezhodujú s predstavami mest-
ských častí, ktoré majú stavebné úrady
a nechcú, aby im mesto vstupovalo do
záležitostí týkajúcich sa stavebného
konania a výstavby.
Minulý týždeň primátor A. Ďurkovský
rokoval o návrhu zákona o Bratislave s
premiérom Robertom Ficom, ktorý sa
vyjadril, že kým sa nedosiahne stoper-
centná zhoda medzi mestom a mest-
skými časťami, návrh zákona o Brati-
slave nebude predložený do Národnej
rady SR. (juh) 

Mesto Bratislava

je pripravené

prejsť na euro
BRATISLAVA
Hlavné mesto je podľa vyjadrení
jeho vedenia hardvérovo i softvérovo
pripravené na prechod peňažnej
meny na euro. Náklady s tým súvi-
siace sa predpokladajú vo výške 5,6
milióna korún.
V priebehu apríla bude mať mesto k
dispozícii už otestovaný ekonomický a
informačný systém, do konca októbra
by mal byť funkčný, aby bolo možné
prechod na euro menu hladko zvlád-
nuť. Mestská samospráva má priprave-
ný aj jednotný mzdový softvér, ktorý
má začať fungovať po prechode na
spoločnú menu. Rovnako by malo byť
mesto do konca júna pripravené na
duálne zobrazovanie cien. V súčasnos-
ti má pred sebou dva prioritné dátumy.
Ide o obdobie od augusta, keď sa začne
dvojité zobrazovanie cien a 1. január
2009, čo je dátum na úplný prechod na
spoločnú euro menu. 
Na prechod na novú menu sa pripravu-
jú aj mestské príspevkové a rozpočtové
organizácie. Za mestskú políciu jej
náčelníčka Zuzana Zajacová povedala,
že v rámci duálneho oceňovania, ktoré
platí od 1. augusta do konca tohto roka,
pokutové bloky polície takéto označo-
vanie mať nebudú. Označenie zostane
len v korunách a od začiatku roku 2009
do 16. júla bude mestská polícia praco-
vať s obidvoma menami. Každá hliad-
ka už bude mať v tomto čase pri sebe už
dostatočný počet euro peňazí. (rob) 

Zánik trhu je

asi otázkou

krátkeho času
STARÉ MESTO
Trhovisko na Žilinskej ulici už zrej-
me nebude mať dlhé trvanie. Počet
trhovníkov tu z roka na rok klesá a
aj prostredie, v ktorom sa nachádza,
by potrebovalo rekonštrukciu. Tá by
však výrazne zvýšila ceny za prená-
jom.
Už dnes je trhovisko poloprázdne, držia
sa najmä kvetinári, ale aj predajcovia
ovocia a zeleniny. Ak by sa zvýšili ceny
za prenájom, situácia by sa ešte zhorši-
la. Bohumil Krist, prevádzkar a majiteľ
súkromného pozemku, na ktorom trho-
visko stojí, tvrdí, že trh môže v tejto
situácii vydržať rok alebo dva, potom
zanikne. Dnes sú príjmy z jeho prevádz-
ky minimálne. Priznal, že o kúpu
pozemku má záujemcov dosť, no
poprel, žeby pozemok s trhoviskom už
predal.
Napriek všetkým skutočnostiam sa má
v najbližších dňoch stretnúť so staros-
tom Starého Mesta Andrejom Petrekom
(SDKÚ-DS). Miestna samospráva sa
síce v minulosti snažila prevádzkovate-
ľovi trhoviska pomáhať. Keďže je
pozemok v súkromných rukách, úrad
nemôže majiteľovi predpísať, aby trho-
visko zachoval za každú cenu. Navyše
aj finančné možnosti staromestskej
samosprávy sú obmedzené. 
Prevádzkovateľ trhoviska na Žilinskej
ulici sa snažil o oživenie predaja na trhu
napríklad aj tým, že sa pokúsil zorgani-
zovať nedeľné trhy, no neuspel – nebol
záujem. Rovnako sa snažil nezvyšovať
ceny za prenájom, no napriek tomu je
prirodzený úbytok predajcov i ľudí
badateľný. Môže to súvisieť aj so záka-
zom predaja textilu, obuvi, spotrebného
a drogistického tovaru či domácich
potrieb na trhovisku.
Záujem o osud trhoviska na Žilinskej
ulici opäť oživili občania minulý rok na
verejnom prerokovaní návrhu Územné-
ho plánu zóny Staré Mesto - severový-
chod. Mnohí obyvatelia tejto  mestskej
časti sa vtedy vyjadrovali za jeho
zachovanie aj napriek tomu, že poze-
mok je súkromných rukách. Starosta
prisľúbil, že urobí všetko preto, aby sa
trhovisko zachovalo. V okolí medzitým
vyrástli nové obytné domy  a poly-
funkčné budovy. Už minulý rok sme v
jednom z vydaní Bratislavských novi-
nách písali, že ponuky developerov na
odkúpenie pozemku pod trhoviskom sa
pohybovali vo výške aj 30 miliónov
korún. Na území trhoviska sa ráta s
možnou občianskou vybavenosťou. V
súčasnosti je táto zóna charakterizova-
ná ako plocha na občiansku vybave-
nosť a je tu príležitosť na výstavbu
budov až do výšky šiestich až ôsmich
poschodí. (rob)
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Prvoradé sú kvalita a zodpovednosť, 

čas je dôležitý, uponáhľanosť zbytočná
Pripravované rozšírenie mestského
centra pri Dunaji oživením priestoru
Vydrice sa stalo a zostáva diskusnou
témou, srdcovou záležitosťou obyva-
teľov mesta (vrátane investora). Pri-
nieslo aj nové poznatky a nové pohľa-
dy na tradičné témy. O súvislostiach
sme sa zhovárali s Ladislavom
REHÁKOM z investorskej skupiny,
ktorá za revitalizáciou Vydrice stojí.

~     ~     ~
Bratislavčania si zvykli, že investori čo
najrýchlejšie prídu, zrealizujú pro-
jekt, aby bola obrátkovosť investícií
čo najvyššia. Váš postup na Vydrici sa
však tempom od nich líši, akoby ste sa
neponáhľali.
- Myslím si, že to je také ľahké nedoro-
zumenie, my sa len neponáhľame cez
mŕtvoly. Jednoducho sa snažíme stavať
k problému zodpovedne a  rozhodnutia,
ktoré sú nezvratné, urobiť tak, aby  v
budúcnosti nespôsobili škodu. Aj pre nás
je prvoradé zarobiť peniaze, preto inves-
tujeme, nechceme sa posúvať do rolí
altruistov, ale zároveň sme si aj vedomí
toho, aké je toto miesto exponované z
najrôznejších hľadísk.
V súvislosti s posunom vo víziách o
znovuvybudovaní Vydrice sa hovorilo
aj o vašom vzťahu k Bratislave. Aký
vlastne je?
- Som rodený Bratislavčan a všetky
školy od ľudovej som absolvoval v Bra-
tislave, napríklad gymnázium na Vazo-
vovej, kde mi bol spolužiakom ochranár
Maňo Huba. Vidíte, toto je veľmi malé
mesto, jednoducho sa cítim byť Bratis-
lavčanom a to je celý môj vzťah k Brati-
slave a Vydrici. Nie je mi cudzie prispieť
k ochrane toho, čo je tu cenné a krásne,
a pokiaľ mám príležitosť niesť zodpo-
vednosť za časť vývoja, rád sa na to
podujmem, je to česť a zodpovednosť.
Aký je váš vzťah k architektúre?
- Poznám veľa architektov, vážim si ich,
ale sám seba nepokladám za odborníka v
tejto disciplíne. Sú veci, čo sa mi páčia,
ale i také, pri ktorých sa čudujem, že
vôbec uzreli svetlo sveta. Mne osobne je
z architektonických štýlov najbližší
funkcionalizmus obohatený peknými a
účelnými prvkami. Vyplýva to z môjho
osobného postoja ku svetu - za dobré
pokladám to, čo je čisté, pekné a účelné.
Ste rozhodujúcou postavou vo výbere
toho, podľa čoho sa Vydrica bude sta-
vať. Ako hodnotíte návrhy v medziná-
rodnej architektonickej súťaži a na-
pokon aj ocenené projekty?
- I keď sa považujem za laika, bol som
členom komisie a bola to veľmi poučná a
cenná skúsenosť. Videl som, ako pracujú
odborníci a učili sme sa od nich a napo-
kon sme sa stotožnili s ich systémom
práce. Aj keď sme mali, pán Struhár aj ja,
právo veta, nepoužili sme ho. Ja osobne
som očakával väčšiu pestrosť návrhov,
nerád používam výraz „historizujúci“,
ale čakal som, že sa čosi také, návrhy vra-
cajúce sa k histórii, objaví. Ani jeden
návrh však nebol orientovaný týmto
smerom. Každý architekt totiž, ako ich
poznám, sa snaží za sebou zanechať
stopu v histórii, prísť s čímsi vlastným,
svojským, dať čosi zo seba. Súťaže sa
zúčastnilo veľa kvalitných tvorcov a dali
to najlepšie zo seba. Predložené návrhy v
celom rozsahu mohli šokovať verejnosť -
ale to, že vznikli, neznamená, že sa budú
bezpodmienečne realizovať. Našou sna-
hou bolo a je získať čo najväčšie množ-
stvo kvalitných návrhov, aby sa v defini-

tívnej verzii mohlo uplatniť to najlepšie
zo širokej ponuky. Nechceme, aby sa o
nás v budúcnosti hovorilo, že sme zane-
chali na tvári mesta škaredú jazvu.
Počas priebehu a aj pri vyhodnocova-
ní súťažných návrhov zazneli hlasy, že
podmienky súťaže boli nastavené tak,
aby ani historizujúce ani žiadne iné
predstavy nemohli v architektonickej
súťaži uspieť...
- Podmienky boli nastavené tak, aby sa
dodržal schválený územný plán. Ale
nebolo to striktne podľa neho, nebolo to
diskriminačné nastavenie, podmienky
prihlásenia do súťaže boli také, aby sa
dosiahla čo najväčšia pestrosť návrhov.
Pokojne sa mohol do súťaže prihlásiť
každý. A naozaj sa prihlásili najrôznejší
autori, dokonca aj takí, čo nespĺňali pod-
mienky prihlášky, a napokon dostali aj
niektoré z mimoriadnych ocenení. Ale
ani to neznamená, že tieto návrhy bez
prehodnotenia preberieme. Cieľom
súťaže, opakujem, bolo dostať čo naj-
viac materiálov, stále chceme poznať čo
najširšiu paletu pohľadov, ktoré by sme
potom mohli v modelovaní prostredia
použiť. Mne skôr pripadá unfair kritizo-
vať tých, čo niesli svoju kožu na trh, a po
nich tí kritici prídu s niečím takým, čo by
malo akože akosi automaticky vyhrať.
Poznám aj jedného architekta, bývalého
komunálneho politika, ktorý tvrdí, že má
návrh na oživenie Vydrice v kufríku.
Prečo ho nepodal?
V diskusii o budúcom vzhľade Pod-
hradia sa často ako nosné kritérium
spomína oživenie ducha miesta. Sto-
tožňujete sa s názorom o dôležitosti
tohto kritéria?
- Aj otázka ducha miesta sa už v súvis-
losti s Vydricou zneužila. Nevyvolávaj-
me duchov tam, kde nie sú. Ak by sa
strážca ducha miesta spýtal okoloidú-
cich, ako si predstavujú ducha Vydrice,
asi by ho pekne neopísali pod vplyvom
toho, ako vyzerala ku svojmu koncu.
Dajme Podhradiu duch príjemnosti,
malo by tam stáť dielo, ktoré bude lákať
Bratislavčanov i hostí mesta, pripomeň-
me jeho slávnu históriu, i keď treba
povedať, že to, čo tam bolo, sa nevráti.
Aj keď si myslím, že nie je toho veľa, za
čím treba plakať (týmto sa neprihlasu-
jem k zástancom likvidácie starej Vydri-

ce), v súčasnosti treba zohľadniť aj eko-
nomické aspekty. A malé domčeky,
typické pre túto lokalitu, by ekonomickú
návratnosť investície nezabezpečili.
Navštívili ste aj budúce stavenisko,
miesta, kde sú dnes archeológovia a
vykopávky, stopy minulosti a teda
priebežný obraz tváre tejto lokality.
Dala vám návšteva na mieste to, čo ste
od nej čakali? Ako môžu vaše poznat-
ky ovplyvniť jej budúci vzhľad?
- Chceli by sme, aby celá lokalita bola
poznamenaná históriou, chceli by sme,
aby artefakty rôznych ér boli súčasťou
nových stavieb, aby sa zabudovali frag-
menty histórie do fasád nových domov.
Nechali sme vypracovať historickú
topografiu a keďže v 60. rokoch, keď sa
Podhradie búralo, už historici zmapova-
li tento priestor, vieme aj o veciach, čo sa
zachovali aj nezachovali. Chceli by sme
to zakomponovať do stavieb a budú tam
aj odkazy na to, čo, skade a z ktorého
obdobia je. Chceli by sme pracovať aj
nehmotnými faktami, ktoré sa Vydrice
týkajú. Žil tu napríklad síce rozporuplný
muž, ale skvelý sochár Messerschmidt,
chceli by sme tam jeho ulicu, alebo, čo
bola vaša myšlienka, jedno z námestíčok
pomenovať po Márii Terézii. Areál Vod-
nej veže bude centrom turistiky, tu by
sme chceli mať stálu expozíciu nálezov
z Vydrice a expozíciu pod šírym nebom.
Neobávate sa ďalšej kritiky, trebárs
práve na základe tohto rozhovoru?
- Dali sme si námahu s verejnou archi-
tektonickou súťažou, čo sme ako
súkromná spoločnosť nemuseli. Boli
sme ústretoví, ale aktivisti nepovedali
nič konkrétne. Bol som prekvapený
intenzitou ich odporu, ale nepokladám to
za názor celej verejnosti, ani petícia s
2700 podpismi takým vyjadrením nie je.
Nie je to zanedbateľná skupina názorov,
ale 2700 podpisov zoženie v Bratislave
každý. Myslím si, že tu ide skôr o nie-
koľkých jednotlivcov, ktorí si osobujú
právo hovoriť za všetkých, aj tých, čo s
nimi celkom nesúhlasia. Ale toto nie je
cesta, ktorou chcem ísť. Chcem a budem
pracovať tak, že som legálnym majite-
ľom istého územia a cítim zaň zodpo-
vednosť a chcem ho zveľadiť.

Zhováral sa Gustav Bartovic
FOTO - Oto Limpus
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Obmedzenie

rýchlosti nič

neprinesie
LIST ČITATEĽA
V tlači sa objavil pomerne nenápadný
článok o realizovaných zmenách na
štátnej ceste medzi bratislavskou
mestskou časťou Lamač a Záhorská
Bystrica. 
Pred spomínanou zmenou bolo možné v
úseku od Krematória, kde bola osadená
dopravná značka označujúca koniec
obce, až po začiatok Záhorskej Bystrice
využívať komunikáciu ako cestu I. trie-
dy, t. j. bolo možné bez akýchkoľvek
problémov rozbehnúť sa na povolených
90 km/h. 
Z dôvodu, pre mňa nie celkom pochopi-
teľného, je dopravná značka označujúca
koniec mesta Bratislava osadená až za
mestskou časťou Záhorská Bystrica v
smere do Stupavy. To znamená, že na
celom úseku štátnej cesty je povinnos-
ťou dodržiavať rýchlosť 60 km/h.
Mimochodom, po prijatí novely zákona
to bude iba 50 km/h. Dôvodom na
zmenu, bolo vraj nedodržiavanie rý-
chlosti pred Krematóriom. 
Typické pre Slovensko. Namiesto mera-
nia, sankcionovania vodičov nedo-
držujúcich rýchlosť na cca 200-metro-
vom úseku, „odborníci“ vymyslia a
uvedú do života riešenie, ktoré okrem
príjmu do štátneho rozpočtu neprinesie
prakticky nič a z pohľadu šoférov bude
jazda týmto úsekom stresujúca. Ani ja
nevidím skutočne zmysel ísť 60 km/h na
širokej, prakticky vodorovnej ceste, s
miernymi zákrutami. 
Keďže poznám slovenských vodičov,
rýchlosť na celom úseku sa určite nebu-
de dodržiavať, bude dochádzať k oveľa
väčším kolíznym situáciám, pretože sa
nájde vždy nejaký nedočkavec, ktorý
nevydrží vliecť sa za autom idúcim
podľa predpisov. 
Navyše, ani samotné značenie nie je
šťastné. Z hľadiska vyhlášky je, predpo-
kladám, správne, ale na základe bežnej
praxe si vodič nie je istý, či sa mesto
náhodou nekončí, tak ako v minulosti,
pri Krematóriu. Môže sa domnievať, že
niekto dopravnú značku odcudzil. To
isté platí aj pri vjazde či výjazde zo
Záhorskej Bystrice.
Nie sme takí vychovaní, aby sme tak,
ako napríklad v Rakúsku išli obmedze-
nou rýchlosťou dovtedy, kým nám
dopravná značka neumožní ísť inak.
Domnievam sa, že kompetentné orgá-
ny opäť vybrali pri riešení pomerne
jednoduchého problému asi jeden z
najhorších variantov. Ak to aj nebolo
hlavným cieľom, normálny šofér si
pomyslí, že niekomu išlo hlavne o
výber pokút.

Ing. Peter Gábriš, Bratislava

Parkovanie

na námestí si

nikto nevšíma
AD: NA HODŽOVOM NÁMESTÍ
SA DRZO PARKUJE (BN 12/2008)
S uspokojením som si prečítal člá-
nok o parkovaní na Hodžovom ná-
mestí v priestore pred Prezident-
ským palácom. Ako vidno, nie som
sám, kto si túto abnormalitu všimol
už dávnejšie, hoci je veľa ľudí a
inštitúcií, ktoré si ju mali všimnúť a
povinne operatívne konať vzhľa-
dom na ich pracovnú náplň, za ktorú
sú platení občanmi tohto štátu.
Ešte začiatkom decembra 2007 som
poslal mail prezidentskej kancelárii s
tým, že v priestore pred Prezidentským
palácom sa v súčasnosti rozmohlo par-
kovanie áut mimo vozovky, čo je vo
vzťahu k sídlu prezidenta republiky
nedôstojné. Okrem toho som predložil
námet na zveľadenie tohto priestoru,
aby bol atraktívnejší, pestrejší a tak
vybavený, aby sa občania a turisti na
tomto mieste pristavovali a posedeli si.
V prvé januárové dni 2008 som dostal
formálne prívetívú odpoveď, ale s tým,
že kauza parkovania áut sa týka magi-
strátu (odcitovali zákon) a pri príleži-
tostnom (!) styku s magistrátom sa o
tom zmienia.
Chýbal mi v tomto postoji aspoň
náznak záujmu z vlastných pohnútok a
vlastnou iniciatívou prispievať k
dôstojnosti, kráse a atraktívnosti okolia
sídla prezidenta republiky v rámci
daných podmienok.
Podobnou atmosférou na mňa pôsobí
aj spomínaný článok. Nadpis je skvelý,
vybraná téma článku je výsostne ak-
tuálna a popísaná situácia stavu je pres-
ná. Lenže tie reakcie zložiek, ktoré s
tým majú niečo spoločné, sú tristné.
Prečo sa práve Úrad na ochranu ústav-
ných činiteľov má starať o zamedzenie
parkovania áut na chodníku? Prečo
dopravná komisia magistrátu sa zaobe-
rá perspektívnou a finančne náročnou
otázkou osadenia mechanických
zábran a nie operatívnym osadením
dopravnej značky hneď za zastávkou
MHD, čím sa problém vyrieši za 24
hodín? Ako s operatívnym riešením
drzosti vodičov áut súvisí „morfondí-
rovanie“ o budúcnosti, ktorú má riešiť
štúdia o rekonštrukcii celého priestoru
pred palácom, ale iba ak budú na to
peniaze? Prečo vieme takú situáciu do
24 hodín vyriešiť, keby o tri dni mal
prísť na návštevu napr. francúzsky pre-
zident Sarkozy a prečo to nevieme
vyriešiť takto operatívne aj pre dôstoj-
nosť sídla hlavy nášho štátu, pre Brati-
slavčanov, pre všetkých občanov repu-
bliky a pre reputáciu Slovenska?

Ing. Igor Michalič, Staré Mesto

Dilema nedáva dôvod na pochybnosti
Asi v polovici Šancovej ulice v blíz-
kosti Račianskeho mýta sme našli
novootvorenú reštauráciu. Pod jed-
ným z obytných domov sa len pred
niekoľkými týždňami usídlil podnik
s podivným názvom Cafe restaurant
DILEMA.
Nevieme, čo viedlo majiteľa k takému-
to pomenovaniu, ani o tom nebudeme
špekulovať, v každom prípade v inte-
riéri sme nespozorovali nič, s čím by
mohlo meno reštaurácie súvisieť. Ak
však nechcel upozorniť na dilemu,
ktorú môžu mať hostia váhajúci, či do
Dilemy vôbec vstúpia. Pravdupove-
diac, aj my sme boli spočiatku neroz-
hodní, pretože jej výklad sa ukrýval pod
riadnym nánosom prachu z frekvento-
vanej štvorprúdovej cesty. A markíza
nad vchodom bola taká špinavá, že z jej
pôvodnej bielo-červenej farby bol iden-
tifikovateľný len jej pruhovaný vzor.
Nakoniec sme predsa len vstúpili a pre-
svedčili sa, že neprívetivosť dopravnej
tepny zostala za dverami. Pred nami
bol čistý priestor  zariadený moderným
nábytkom. Vstupná, menšia časť reš-
taurácie s barovým pultom, veľkou
koženou sedačkou a tmavohnedými
závesmi na oknách výkladu je vlastne
kaviarňou a koktailovým barom.
Schodmi sa schádza do reštauračnej
časti v suteréne, ktorá je oblúkovou
tmavohnedou priečkou rozdelená na
dve časti. V tej zadnej je za nenápad-
ným otvorom ukrytý detský kútik.

Celý interiér je ladený do dvoch farieb
tmavohnedej a krémovo bielej. V rov-
nakých farbách je aj zariadenie, tmavé
stoly s bielym prestieraním, stoličky s
tmavohnedým a krémovým čalúnením.
Chýbalo nám niečo, čo by priestor reš-
taurácie zútulnilo, napríklad kvety a
tak jediným osviežením spodnej časti
je výklenok s veľkou prútenou vázou a
v hornej časti kruhové okno. Zámerom
architekta možno bolo zbytočne neod-
pútavať pozornosť hostí od konzumá-
cie tunajších špecialít.
Jedálny lístok, ktorý bez šalátov, príloh
a dezertov obsahuje päť predjedál, tri
polievky a dvadsaťjeden hlavných jedál
je zostavený tak, aby uspokojil chute
väčšiny hostí. Ocenili sme, že šéfkuchár
sa nevybral cestou nekonečného množ-
stva variácií niekoľkých pokrmov. Z
pomerne skromného menu si vyberie
ten, kto má chuť na mäso, rybu, cestovi-
ny, rizoto, zeleninu. Kto uprednostňuje
rýchly obed bez možnosti výberu, môže
ochutnať denné menu za 99 korún.
My sme ako predjedlo ochutnali Údené-
ho lososa s kôprovým dressingom (85
Sk), Grilovaný oštiepok s brusnicovou
omáčkou (110 Sk) a Hubársku pochúť-
ku (85 Sk), čo je hubová zmes podáva-
ná na toastovom chlebe.
Z polievok sme si vybrali Slepačí vývar
s mäsom a rezancami (35 Sk), Paradaj-

kovú so syrom (45 Sk) a Cesnakovú s
krutónmi a syrom (45 Sk). Zvlášť ces-
naková polievka z čerstvého cesnaku
nám mimoriadne chutila.
Navnadení spokojnosťou s predkrmami
sme sa pustili do hlavného chodu, kto-
rým bola ryba Pangasius na grile s cuki-
novým ragú a olivami (209 Sk), Ma-
rinovaná bravčová panenka plnená, sla-
ninkou, klobásou a chilli (195 Sk) so
Zemiakovými rostami (39 Sk) a Panze-
rotti plnené dubákmi s hríbovou omáč-
kou (249 Sk). Panzerotti sú cestoviny
pripomínajúce ruské pelmene alebo na-
še pirohy, boli výborné a zrejme čerstvo
pripravené priamo v reštaurácii.
V Dileme sme strávili príjemný čas
obeda, ktorý okrem chutných jedál
pozitívne ovplyvnila aj milá obsluha.
Ku káve sme si ešte objednali dezert -
Tiramisu (99 Sk) servírované v tvare
malých guliek preliatych čokoládou a
Smotanový dezert (45 Sk), čo bol
pohár s piškótami a ovocím zaliaty
hustou smotanou.
Ak budete kráčať po Šancovej ulici
okolo reštaurácie Dilema a budete
váhať, či vstúpiť, nenechajte sa odradiť
nevábnym vstupom. Dilema vás pre-
kvapí svojou prívetivosťou a priazni-
vými cenami.
Naše hodnotenie: ����

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

Nebojte sa medveďa, kým ho nevidíte
Kedysi dávno, ešte na Karlovej uni-
verzite, nás učili, že jednou z príčin
vzniku rakoviny je práve nadmerný
strach z nej. Faktom je, že strach
mení biochémiu v tele.
Najlepším príkladom je chovanie sa
psov. Normálny pes prejde okolo
desiatok ľudí bez povšimnutia. Potom
z ničoho nič sa pokúsi oňuchať jedin-
ca, ktorý sa mu vyhýba oblúkom.
Môžete si byť istí že ide o človeka,
ktorý sa bojí psov: pod vplyvom stra-
chu jednoducho „vonia“ psovi inak,
ako desiatky tých, ktorí strach nemajú.
Márne budete tvrdiť, že sa psov nebo-
jíte. Citlivý čuch psa neomylne
zaregistruje zmenu (pre nás nevníma-
teľnej) vône. Dosť už kynológie a späť
ku spotrebiteľom.
V súčasnosti sa predovšetkým medzi
dôchodcami šíri ako mor strach zo
zavedenia eura. Uisťujem každého, že
euro je ale úplne nevinné. Čo starší z
našich čitateľov už predsa zažili rok
1953, kedy nám vtedajšia vláda zo dňa
na deň znehodnotila úspory. Surovo a
bez varovania! Frflať sa vtedy nahlas
neopovážil nikto: bol by rýchlo skončil
v kriminále. No a po rozpade spoločné-

ho federálneho štátu sa tiež zmenili
platidlá.
Euro je iba zmena platidla, nič viac. Čo
je však naozaj nebezpečné, je „ľudský“
faktor. Naozaj sa môže stať, že nesvedo-
mití podnikatelia sa pokúsia pod rôzny-
mi zámienkami využiť výmenu korún
za euro na nenápadné zvýšenie cien
výrobkov. Po pravde povedané, ceny
výrobkov každodennej spotreby sa vo
všetkých zemiach po zavedení eura zvý-
šili. Zámienkou bolo tzv. vyrovnávanie
cien, zaokrúhľovanie a čo ja viem, čo
všetko. Ale pripomínam, že to nie je
vina novej meny, ale nenažranosti niek-
torých tiežpodnikateľov, ktorí na takéto
zámienky túžobne čakajú.
Nie je žiadnou novinkou, že obchod je
závislý na nás, spotrebiteľoch. Je svo-
jim spôsobom tragédiou, že svoju silu
ani takmer po dvadsiatich rokoch
nevieme účinne využiť a necháme, aby
s nami obchod „oral“. Veď je nemálo
príkladov zo zahraničia, kde tvrdý
spotrebiteľský bojkot dokáže nielen
zlikvidovať neseriózneho obchodníka,

ale dokonca aj výrobcu. Nuž čo už,
keď sme ten národ holubičí (aj keď
ufrflaný)! Takže: nebojte sa zavedenia
eura - zapojte sa do odhaľovania ne-
poctivcov a signalizujte kontrolným
orgánom a médiám neopodstatnené
zvyšovanie cien výrobkov!
Prosím však, nesnažte sa robiť svoju
vlastnú cenovú politiku: ceny určite
nepôjdu smerom nadol. Medzi nami
povedané: mlieko ktoré kedysi stálo
dve koruny za liter v obchode, sa vyrá-
balo za vyše päť korún u poľnohospo-
dárov. Tak isto nikdy zdravotníctvo
nebolo zadarmo, prispievali sme naň
všetci zamestnanci.
Svojim spôsobom tragédiou „skoro
narodených“ je, že celý svoj produktív-
ny vek prispievali do systému, ktorí
nevyužívali. Veď okrem dákej chrípky
sme choroby zväčša nemali. A že teraz
sme na základe príslovia: Staroba -
choroba, nášmu systému zdravotníctva
na obtiaž. To je naša smola. Takže -
nebojte sa medveďa, kým ho ešte ani
nevidíte. Vôbec nevylučujem, že to
vládou vytúžené euro vôbec od 1.
januára 2009 nemusí byť reálne!
Marta Černá, Fórum spotrebiteľov

Hodnoty emisií CO
2
 vo výfukových plynoch 125 – 192 g/km, priemerná spotreba paliva 4,7 – 8,0 l/100 km

Nový FordFocus. Dokonale zladený

FordCentrum Zlaté piesky
Summit Motors Bratislava, spol. s r. o.
Tuhovská 9, 831 07 Bratislava
Tel.: 02/ 33 52 62 55
Web: fordcentrum.ford.sk

Feel the difference
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Developer Predajca
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Navrhovateľ WIGRO TRADE CENTER a.s.,
Bratislava predložil zámer
Obytný súbor

Panoráma - byty
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od
31. 3. do 20. 4. 2008 na prízemí budovy
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne
nám. 1, v priestoroch Služieb občanom/FRONT
OFFICE. (V elektronickej podobe bude zámer k
nahliadnutiu na www.enviroportal.sk  /EIA/SEA - Infor-
mačný systém podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.)
Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doru-
čiť  Obvodnému úradu životného prostredia v
Bratislave, Karloveská 2, 842 33  Bratislava 4
do 20. 4. 2008.
Miestom realizácie zámeru má byť  pozemok s parc.
č. 744/7, 744/20, 762, 763/1-2 a 2975/2 v lokali-
te Staré grunty, k. ú. a MČ Bratislava – Karlova Ves,
územný obvod Bratislava IV.
Pozemok je zo severu ohraničený komunikáciou Staré
grunty. Západnú, južnú a východnú hranicu areálu
lemujú deliace plotové konštrukcie.
Účelom navrhovaného zámeru je výstavba obytné-
ho súboru, ktorý sa má skladať z piatich stavebných
objektov (podzemná garáž a štyri bytové domy).
Bytové objekty A, B, C a D majú mať 4 + 1 nad-
zemných podlaží. Dopravná obsluha budov má byť
zabezpečená pomocou účelovej komunikácie
napojenej na ul. Staré grunty. Pre účel parkovania
je vo variante č.1 navrhnutých 110 parkovacích sto-
jísk v garáži a 26 parkovacích miest na teréne. Vo
variante č.2 má byť v podzemnej garáži 121 parko-
vacích stojísk a na povrchovom parkovisku 15 par-
kovacích stojísk. V každom variante vznikne realizá-
ciou navrhovanej činnosti spolu 136 parkovacích
stojísk.
Predpokladaný termín začatia činnosti:cca 04/2009
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: 10/2010

DÁME DO PRENÁJMU 
atraktívne obchodné priestory 

o výmere 14 až 36 m2

v OD CENTRUM v Karlovej Vsi. 
Tel.: 0905 265 237

BRATISLAVA
Od soboty 15. marca 2008 je úplne
uzatvorená Čulenova ulica od križo-
vatky s Landererovou ulicou pri
vjazde do parkoviska SND. Uzávier-
ka potrvá do 31. mája 2008. 
Dôvodom uzávierky bude stavebná
úprava komunikácií v súvislosti s
výstavbou komplexu Eurovea Interna-
tional Trade Center Bratislava, ktorú
uskutočňuje írska developerská spo-
ločnosť Ballymore Properties. V uply-
nulých dňoch sa skončilo dopravné
obmedzenie na priľahlej Landererovej
ulici, kde bol v súvislosti s budovaním
kolektora a prípravou priľahlého úze-

mia pre stavbu polyfunkčného centra
Panorama City v smere na Košickú
ulicu uzatvorený jeden jazdný pruh v
dĺžke asi 250 metrov.
Nie je to jediné dopravné obmedzenie
v tejto lokalite. Od 26. apríla minulého
roka je uzatvorená aj Pribinova ulica v
dĺžke približne 250 metrov v úseku od
ministerstva vnútra po budovu
Dopravného podniku Bratislava.
Dôvodom je stavba kolektora, ktorého
budovanie je takisto súčasťou výstavby
komplexu Eurovea. 
Zastávka Malá scéna smerom k Auto-
busovej stanici Mlynské nivy je od
pondelka 31. marca do polovice júna

dočasne zrušená. Dôvodom sú staveb-
né práce a rozširovanie cestnej komu-
nikácie na Dostojevského rade. Auto-
busy na linkách číslo 50, 70 a N33 tak
budú zastavovať až na zastávke Wüs-
tenrot, ktorá sa nachádza za križovat-
kou s Landererovou ulicou.
Dopravný podnik Bratislava, a.s. záro-
veň odporúča cestujúcim, aby pri ceste
autobusom číslo 50 smerom k obchod-
nému domu Slimák využili zastávku
Šafárikovo námestie. Autobusová linka
číslo 78 v smere na Dolné hony má
zriadenú dočasnú zastávku na zostup-
nej rampe zo Starého mosta pri Ume-
leckej besede. (ver)

Čulenova je čiastočne neprejazdná

PETRŽALKA
S názorom, že čierne skládky vznika-
jú kvôli zlému zákonu, nesúhlasia
aktivisti petržalských bytových
samospráv - z ich komentára však
jednako zaznieva, že ani zákon nie je
dostatočný.
Dôležité však je, že boj s odpadom sa
začína stávať celospoločenskou záleži-
tosťou a Petržalčania majú kritické
poznatky z organizácie narábania s
odpadom. Podpredseda Združenia
domových samospráv Marcel Slávik
vec podrobne analyzuje a za hlavný
dôvod, prečo v našom meste zlyháva
politika nakladania s odpadom, označu-
je skutočnosť, že absentuje stratégia a
koncepcia odpadového hospodárstva.
Samospráva nevytvára podmienky na
to, aby občania mohli prispievať k čis-
tote. „Zvyšovanie poplatku za odvoz
odpadu - hoci len cez zvýšenie koefi-

cientu - a jeho obhajovanie je len alibiz-
mom,“ konštatuje.
M. Slávik tlmočí názor združenia, že
jedinou konštruktívnou a schodnou ces-
tou je, že si všetky dotknuté subjekty
uvedomia svoju zodpovednosť. Mest-
ská a miestna samospráva za vytvore-
nie stratégie odpadového hospodárstva
a vytváranie podmienok na napĺňanie
tejto stratégie. Spoločnosť OLO ako
likvidátor odpadu a vlastníci bytov ako
pôvodcovia za každodenné napĺňanie
tejto stratégie. V Petržalke samospráva
so združením vlastníkov bytov pripra-
vila program, ktorý vychádza z označe-
ných nedostatkov.
Mesto a mestské časti skutočne veľa
dlžia tejto stratégii. Kardinálnym
dlhom je nevyriešenie otázky zamyka-
teľných kontajnerových stojísk. Domy
boli budované bez nich, samospráva
vymáhala nekresťanské nájomné, ak si

bytové spoločenstvo chcelo stojisko
postaviť, alebo hotové stojiská namies-
to ich legalizácie jednoducho označo-
vala za čierne stavby. Už len odstráne-
nie tohto problému by znamenalo pod-
statné zníženie masového znečistenia
mesta. Nedoriešená je situácia s verej-
nými odpadovými košmi, penalizácia
previnilcov, ale tiež dôsledný výkon
inšpektorov čistoty a najmä mestskej
polície pri dohľade. Majitelia objektov
totiž nemajú zo zákona možnosti, ako
strážiť a penalizovať tvorcov čiernych
skládok či nelegálnych smetísk.
Marcel Slávik potvrdzuje názor, že
dobre fungujúci systém by nevyžado-
val zvyšovanie poplatkov obyvateľom,
ale naopak, zlacnil by udržiavanie čis-
toty a mohol by z tržieb za odpad pri-
spieť práve do tejto komodity alebo
domom, ktoré druhotné suroviny vy-
produkovali. Gustav Bartovic

Poriadok je základom čistoty v meste

BRIGÁDNICI
Potrebujete brigádnikov na manuálnu

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

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

Letná sezóna v TCM - tenisovom centre mládeže
na Dudovej 2 v Petržalke sa začala už 15. marca 2008
Zľava pre predplatiteľov na celú sezónu od 90,- Sk

NOVINKA: OSVETLENIE KURTOV
Nábor mladých tenistov do TJ Slávia Právnik 

t.č. 0903 859 361, hlavný šéftréner Mgr. Ľ.Kurek
Rezervácia termínov t. č. 0902 355 812 

e-mail: kratochvila@centrum.sk, www.tenispravnik.sk

TENISTI NEPREHLIADNITE

- moderný i rustikálny dizajn - 

www.KOCHLIK.sk

rôzne farby -

ul. 29. augusta 28, BA, 
Tel.: 0905 587 986, 02/529 26 301
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Mesto zažije

ďalšie diaľničné

obmedzenia
BRATISLAVA
Národná diaľničná spoločnosť pri-
pravuje čiastočnú uzávierku Prí-
stavného mosta. Oprava je rozdele-
ná do troch etáp a termín začiatku
obmedzení je 13. apríl, most by mal
byť bez obmedzení po 10. máji.
Na Prístavnom moste v smere Petržal-
ka – Ružinov bude spoločnosť Dopra-
stav opravovať mostný uzáver na pra-
vom jazdnom páse. V prvej etape, od
13. apríla od 22.00 h do 20. apríla do
polnoci, bude na moste ponechaná
osobná doprava a autobusy, dva jazdné
pruhy budú zúžené a posunuté na
pravú polovicu jazdného pásu.
Nákladnú dopravu presmerujú cez kri-
žovatku Jarovce, Dolnozemskú, Most
Apollo a Prístavnú ulicu. Nákladné
autá, ktoré by mohli znečistiť podzem-
né vody pri Dolnozemskej ulici, budú
presmerované cez Einsteinovu ulicu a
Most Apollo. V druhej etape sa posunú
zúžené jazdné pruhy na ľavú polovicu
jazdného pásu. Druhá etapa potrvá do
30. apríla.
Od 1. mája sa začína uzávierka celého
jazdného pásu a úplné vylúčenie auto-
mobilovej dopravy z Prístavného
mesta v smere z Petržalky. Doprava
bude presmerovaná cez Most Apollo,
Prístavnú ulicu  a výjazd na diaľnicu
D1 bude opäť možný cez rondel na
Bajkalskej ulici. Národná diaľničná
spoločnosť má pripravený aj projekt a
dopravné značenie pre prípad, že by z
technologických dôvodov bolo treba
vylúčiť dopravu aj zo smeru do Petr-
žalky.
Do 31. mája by mali na Prístavnom
moste ešte trvať aj práce súvisiace s
opravou žľabu na ľavej strane. Mierne
obmedzenie v doprave sa týkajú aj
odstavného pruhu mosta v smere do
Petržalky. 
Diaľničná spoločnosť chce počas let-
ných víkendov opraviť aj vozovku na
diaľnici D1 v smere Domkárska – Prí-
stavný most. Ide o celý ľavý jazdný
pás v dĺžke jedného kilometra kvôli
vyjazdeným koľajam. (rob) 

Historickú fasádu rekonštruovaného

domu na Cintorínskej nahradí replika
STARÉ MESTO
Na historickom dome na rohu Cinto-
rínskej a Lazaretskej ulice, ktorý
dlhé roky pustol a teraz sa začala
jeho rekonštrukcia, v uplynulých
dňoch odstránili pôvodnú ozdobnú
fasádu. Nahradí ju jej replika.
Na dianie okolo stavby nás upozornil
náš čitateľ Martin Kratkoczky zo Staré-
ho Mesta. Ako uviedol, zhruba pred
rokom si v Bratislavských novinách
prečítal článok o pripravovanej obnove
objektu, pričom z vizualizácie k článku
bolo jasne viditeľné, že pôvodná fasáda
budovy mala byť zachovaná a len nové
podlažia by mali mať moderný charak-
ter. „Pôvodný projekt bol pre mňa prí-
jemným prekvapením,“ napísal nám M.
Kratkoczky. Ako dodal, pri čítaní člnku
si pomyslel, že stavebník, resp. investor
by mohol byť po úspešnom dokončení
prác na tomto dome vzorom pre ostat-
ných, ktorí sa namiesto asanácie starej
budovy rozhodnú  pre jej rekonštrukciu
a prípadné spojenie historickej archi-
tektúry so súčasnou.
„Na moje veľké sklamanie som denno-
denne svedkom toho, ako robotníci na
tomto dome kompletne odstraňujú
pôvodnú zdobenú fasádu a obkladajú ju
izolačnými materiálmi,“ napísal nám
M. Kratkoczky. „Ornamenty pôvodne
zdobiace každú okennú rímsu sú nená-
vratne preč a budova stratila v priebehu
zopár dní všetko zo svojej historickej
krásy.“
Oslovili sme jedného z autorov projek-
tu rekonštrukcie objektu, architekta
Petra Beňušku. Ako nám povedal, fasá-
da bude kompletne obnovená. Odstrá-
nenie pôvodnej fasády zdôvodnil tým,
že od minulého roku platí nový zákon
o energetickej hospodárnosti budov a
každá budova bude posudzovaná z
hľadiska energetickej náročnosti.
Výpočty podľa neho ukázali, že v prí-
pade budovy na Cintorínskej ulici je
potrebné doplniť murivo o izolačné
vrstvy.
„Aby sme zabezpečili tepelnú izoláciu,
uvažovali sme o zateplení domu zvnút-
ra, ale to neriešilo problém chladu
zvonku,“ povedal nám P. Beňuška.
„Dali sme vypracovať dva odborné
posudky, z ktorých vyplynulo, že tech-
nicky neexistuje iné riešenie, ako zatep-
liť budovu zvonku a vytvoriť repliku

pôvodnej fasády, ktorá bude totožná s
pôvodnou. Tepelná izolácia zvnútra by
bola nevhodná, pretože murivo by pre-
mŕzalo a hrozila by jeho deštrukcia.“
Ako dodal, s týmto riešením súhlasil aj
Krajský pamiatkový úrad Bratislava. V
súčasnosti sa už podľa neho vyrábajú
repliky ornamentálnych prvkov fasády.
Pripomeňme, že projekt obnovy, s kto-
rou sa začalo 10. augusta 2006 a potrvá
dva roky, ráta s rekonštrukciou, nad-
stavbou a dostavbou objektu, po ktorej
v ňom bude 10 bytov a dva ateliéry. Na
prízemí budú prenajímateľné priestory
určené pre obchod alebo služby, vo
dvore bude dvojpodlažná podzemná
parkovacia garáž s 10 parkovacími

miestami, do ktorej bude prístup auto-
výťahom. Ďalších päť miest bude vo
dvore, situované budú pod prístavbou
domu, ktorá bude stáť na stĺpoch.
Dostavba siahajúca do výšky šiestich
nadzemných podlaží (najvyššie má byť
ustúpené) bude moderná. Zvolené
architektonické riešenie predstavuje
dialóg medzi starým a novým typom
architektúry, pôvodná i nová časť budú
previazané novým prvkom - nárožným
arkierom, ktorý bude tvorený zasklený-
mi balkónmi orientovanými do nárožia
ulíc Cintorínska a Lazaretská. (juh)

FOTO - Oto Limpus
VIZUALIZÁCIA - Beňuška Topinka

architekti

BRATISLAVA
Nechutný boj pohrebných služieb
pokračuje, po škandalóznom prípade
z konca marca podáva mestské
pohrebníctvo Marianum proti
súkromnému pohrebníctvu Stríž
podnet na Slovenskú obchodnú inš-
pekciu.
Táto firma totiž za neidentifikovateľné
služby žiadala od mestského pohreb-
níctva Marianum sumu takmer päťtisíc
korún. Ako protihodnotu dodala mŕtvo-
lu bezdomovca a bez faktúry a rozpisu
služieb príjmový pokladničný doklad na
4640 Sk. Predtým, pravda, uniesla
mŕtvolu z podchodu na Staromestskej
ulici a snažila sa zo staromestskej samo-
správy vytlačiť zmluvu o pochovaní
bezdomovca. 
Ako sa firma Striž dozvedela o mŕtvole,
sme nezistili, polícia, ktorá má odvoz
takýchto prípadov zabezpečiť, sa pria-
mej odpovedi vyhýba. Zaujímavé však

je, že v prípade figuruje meno MUDr.
Milan Halada. Jeho pečiatka sa vraj
veľmi často objavuje tam, kde aj vozid-
lo pohrebníctva Striž, najmä pri domá-
cich úmrtiach, kde nie je rodina ešte roz-
hodnutá pre konkrétne pohrebníctvo.
Firma, ktorú má M. Halada na pečiatke,
nemá evidovaný žiadny telefón ani
mobilný, ani pevný, doktora Haladu
sme nezastihli na telefóne.
Pohrebníctvo Striž však na staromest-
skej samospráve nepochodilo, pretože
tá si dáva robiť podobné služby výlučne
od mestského pohrebníctva a preto trva-
la na odovzdaní zostatkov šesťdesiattri-
ročného muža z podchodu firme Maria-
num. Z chladiacej miestnosti Strižovej
firmy sa však mŕtvy dostal až potom, čo
dopravcovia z Marianum zaplatili v
hotovosti 4640 Sk. Bez peňazí im
mŕtvolu nechceli vydať. Nedostali žiad-
nu faktúru, len príjmový pokladničný
doklad, kde sa ako účel platby uvádza

„Pohrebné“. V branži je to šok, pretože
išlo len o prevoz a necelé dva dni na
ľade. Bežne sa za prvý deň na ľade platí
asi 200 korún, ďalšie dni polovica a v
branži sa vie, že pre Úrad pre dohľad
nad zdravotnou starostlivosťou vozí
Striž mŕtvoly na patológiu za 990 korún.
Prečo a skade teraz tých viac než štyri a
pol tisíca?
Za normálnych okolností robí Maria-
num sociálne pohreby zhruba za osem
a pol tisíca korún. Keďže si však v
tomto prípade muselo dať preplatiť aj
platbu pohrebníctvu Striž, vyšiel
pohreb viac ako o polovicu drahšie,
vyše trinásťtisíc.
Pochovávanie bezdomovcov nie je v
rozpočte Starého Mesta zanedbateľná
položka. V krutom roku 2006 na vlastné
trovy pochovali 13 bezdomovcov, vlani
desať. Vyšlo to spolu na 350-tisíc korún,
pričom pozostalí uhradili mestskej časti
spolu 63-tisíc. Gustav Bartovic

Živých nechcú, o mŕtvych sa pretekajú

Zatvorenie

tunela zhustí

premávku
BRATISLAVA
Hlavné mesto zažije v nasledujúcich
dňoch výrazné obmedzenia dopravy
na úsekoch diaľnice D1 a D2. Pred-
pokladá sa, že od začiatku apríla do
polovice mája bude doprava v meste
hustejšia ako inokedy.
Zásadné obmedzenie dopravy, o kto-
rom sme písali v predošlom čísle Brati-
slavských novín, sa týka úplného uza-
tvorenia tunela Sitina. Tunel sa uzatvá-
ra v piatok 4. apríla od 22.00 h. do 13.
apríla v nedeľu do 15. hodiny. Dôvo-
dom je podľa hovorcu Národnej diaľ-
ničnej spoločnosti Marcela Jánošíka
odstraňovanie chýb po kolaudácii, kon-
trola a testovanie technologických
zariadení, čo si vyžiada úplné odstave-
nie elektrickej energie a softvéru na
jeho ovládanie. Okrem toho sa počas
odstávky bude tunel aj čistiť, konkrétne
pôjde o strop, chodníky, vozovku, ale aj
drenáž tunela či štrbinovú kanalizáciu a
podobne. Tunel sa nevyhne ani skúške
požiarneho vodovodu a revízii elektric-
kých zariadení.
Premávka kvôli odstaveniu tunela Siti-
na sa presmeruje zo smeru od Malaciek
na mestskú komunikáciu, na ktorú
vodiči zídu za čerpacou stanicou OMV
v smere na Patrónku. Premávka bude
na diaľnicu vrátená v oblasti zoologic-
kej záhrady. NDS tam dá dočasne
odstrániť záchytné bezpečnostné zaria-
denie (betónové zvodidlo) v pravom
jazdnom páse v dĺžke asi 60 metrov
tak, aby nebola blokovaná križovatka
Staré grunty. Pri jazde z Mosta Lafran-
coni budú vozidlá z diaľnice odklone-
né do Mlynskej doliny rovnako cez
otvorené betónové zvodidlá. Premávka
sa opäť vráti na diaľnicu D2 pri odpo-
čívadle Lamač.
Tunel bol už uzatvorený na niekoľko
hodín v novembri 2007 kvôli servis-
ným prácam súvisiacim s predčasným
uvedením diaľničného úseku D2
Lamačská cesta - Staré grunty do pre-
vádzky. Počas uzávery sa robila  pláno-
vaná údržba centrálneho riadiaceho
systému, to znamená čistenie premen-
livého dopravného značenia, videoka-
mier či osvetľovacích telies. Tunel
bude čiastočne uzavretý aj od  piatku 9.
novembra do nedele 11. novembra.
Dlho očakávaný úsek diaľnice D2
Lamačská cesta - Staré grunty, ktorého
súčasťou je aj tunel Sitina, slúži moto-
ristom od nedele 24. júna 2007. (rob)

Výroba a montáž
plastových okien s certifikátom

ZĽAVA 19%
SUPER AKCIA!!! 
K objednaným oknám 

parapety za 1,- Sk
do 11. 4. 2008

5-komorový nemecký systém TR0CAL
výborné okná s certifikátom priamo od výrobcu

GARÁŽOVÉ BRÁNY 
Neváhajte a vyberte si kvalitu!

Výstavný salón: Nobelovo námestie 9, 851 01 Bratislava
tel./fax: 02/6241 2331, 02/6224 7195
e-mail: aluwin@aluwin.sk

Detské súkromné zariadenie
Svetielko (Dúbravka, Karlova Ves)

a Súkromná MŠ (Dúbravka)
rodinného typu PRIJÍMA

deti zdravé, ale aj čiastočne
pohybovo zaostávajúce

vo veku od 1,5 do 6 rokov
www.detske-svetielko.sk

skolka@vnet.sk
0905 281 606
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Pokuta sa bude

dať zaplatiť aj

kartou
BRATISLAVA
Mestská polícia Bratislava pripravu-
je štart pilotného projektu na bezho-
tovostný platobný styk pri platení
pokút. Občanom, ktorí sa dopustili
priestupku a nechcú  platiť v hoto-
vosti, majú umožniť uhradiť sumu
platobnou kartou.
Mestská polícia chce spustiť projekt v
druhom polroku tohto roku a na Slo-
vensku je zatiaľ v tomto počine jediná.
Vychádza pritom zo skúsenosti s
občanmi, ktorí sa neraz dožadujú
zaplatenia blokovej pokuty týmto spô-
sobom. Podľa mestskej polície ide o
moderný spôsob úhrady a spočiatku
bude môcť občan zaplatiť kartou v
mestskej časti Staré Mesto. Pôjde o sta-
nice polície, ktoré riešia najviac prie-
stupkov a ukladajú najvyšší počet
pokút, ale aj na miestach, kde polícia
odťahuje autá. 
V súčasnosti začne polícia s vybavova-
ním jednotlivých pracovísk tzv. POS
terminálmi a nový systém si vyžiada aj
zaškolenie policajtov. V súčasnosti
podľa mestskej polície nie je možné
odhadnúť náklady, terminálny systém
pôjde cez VÚB, ktorá si bude zo zapla-
tenej pokuty účtovať percentá podľa
druhu platobnej karty. Pôjde od asi 1, 5
percenta zo zaplatenej sumy, až do 3,5
percenta v prípadoch najšpičkovejších
platobných kariet. 
Príslušníci mestskej polície zazname-
nali v roku 2007 presne 85 016 prie-
stupkov (v roku 2006 ich bolo menej o
1551). Z nich blokovou pokutou vyrie-
šili 46 859, čo je suma viac ako 13,1
milióna korún (o 1,8 mil. Sk viac ako v
roku 2006). Dohovorom riešili 31 095
priestupkov, 2299 oznámili na doprav-
ný inšpektorát, 119 priestupkov ozná-
mili štátnej polícii a takmer 2500 iným
štátnym orgánom a inštitúciám. Mest-
skí policajti zabránili odísť motorové-
mu vozidlu založením papuče v minu-
lom roku v 22 812 prípadoch a 9332
áut dala priestupcovi odtiahnuť. (rob)

Mapujú príjmy

a životné

podmienky
BRATISLAVA
Niektorým domácnostiam v Brati-
slave sa nevyhne aprílová sonda Šta-
tistického úradu SR o vývoji životnej
úrovne v Slovenskej republike.
Prieskum je súčasťou štátnych štatis-
tických zisťovaní a zároveň projektom
európskych štatistických zisťovaní.
Obraz o kvalite a úrovni života v člen-
ských krajinách Európskej únie je totiž
základnou podmienkou na programo-
vanie spoločných hospodárskych tren-
dov, z nich sa potom vychádza pri plá-
novaní a rozdeľovaní fondov EÚ.
Na Slovensku prídu anketári do takmer
6000 náhodne vybratých domácností v
300 obciach a mestách vrátane Brati-
slavy. Charakter zisťovania a potreba
sledovania zmien v čase si vyžaduje v
niektorých prípadoch opätovné navští-
venie domácností, ktoré sa zúčastnili
na zisťovaní v roku 2005, 2006 a 2007.
Zisťovanie vo vybraných domácnos-
tiach sa začalo prvého apríla a potrvá do
konca mesiaca. Vykonávať ho budú
externí spolupracovníci Štatistického
úradu SR a pri návštevách domácností
sú povinní predovšetkým sa preukázať
„Poverením opytovateľa“. Všetky úda-
je, ktoré zistia, sú prísne anonymné a
pod najprísnejšou ochranou údajov, po-
užijú sa výlučne na štatistické podklady.
Štatistický úrad pokladá za povinnosť
upozorniť obyvateľov hlavného mesta,
aby neposkytovali žiadne informácie o-
sobám, ktoré sa nepreukážu príslušným
poverením a dokladom totožnosti a tiež,
aby ich nevpúšťali do bytu. (gub)

BRATISLAVA
Dobrý deň, operačné stredisko
Záchrannej zdravotnej služby Brati-
slava, ako vám môžem pomôcť?
Táto veta zaznie denne niekoľko sto-
krát z úst našich zamestnancov. Kto
sme? Kto sú oni? Komu sa prihová-
rajú? 
Nevoľnosť? Srdcový infarkt? Doprav-
ná nehoda? Vysoká teplota u bábätka?
Sťažené dýchanie? Búšenie srdca? To
je len malý zlomok udalostí, s ktorými
sa denne môžeme stretnúť. Či sa priho-
dia nám, našim blízkym, alebo sme ich
svedkom na ulici. Čo vtedy robiť? Kto
nám pomôže?
Operačné stredisko záchrannej zdravot-
nej služby je štátna organizácia, ktorú
zriadilo ministerstvo zdravotníctva. Jej
úlohou je zorganizovať zdravotnícku
pomoc vtedy, keď ju človek potrebuje.
Kontaktným bodom je linka tiesňového
volania 155. Jej význam si uvedomíme
mnohokrát až v kritickej situácii - pre-
tože miesto, kde sa človek v tiesni
dovolá, je rozhodujúce pre jeho ďalšie
prežitie. Ak zatelefonujete na číslo 155,
na druhej strane sa vám ozve hlas ope-
rátora. Kto je to?
Operátor záchrannej zdravotnej služby
je zdravotnícky pracovník. Má rovna-
ké zdravotnícke vzdelanie ako sestra v

ambulancii obvodného lekára alebo na
oddelení v nemocnici. Rovnaké ako
zdravotnícky záchranár, ktorý k vám
príde sanitkou. Mnohí z nich majú už
v súčasnosti ukončené vysokoškolské
vzdelanie prvého alebo druhého stup-
ňa a sú školení v rozpoznávaní udalos-
tí, ktoré môžu viesť k ohrozeniu živo-
ta alebo zdravia človeka. Názov profe-
sie je odvodený od jej náplne a tou je
operatívne, teda rýchlo, rozhodovať o
potrebe poskytnúť zdravotnícku
pomoc.
Na Krajskom operačnom stredisku
Záchrannej zdravotnej služby v Bra-
tislave v nepretržitej prevádzke pra-
cuje v každej zmene šesť operátorov
- zdravotníkov. Zmenu dopĺňa lekár -
operátor so špecializáciou v urgent-
nej medicíne alebo anestéziológii a
intenzívnej medicíne, s ktorým má
operátor možnosť konzultovať voľbu
adekvátnej pomoci pri odbornej neis-
tote. Lekár zároveň poskytuje kon-
zultačné služby pre posádky rýchlej
zdravotníckej pomoci bez lekára a
rady pacientom na základe telefonic-
kej konzultácie, vrátane dispatch life
support, t. j. telefonicky riadenej re-
suscitácie.
Ako to vyzerá? Na 155 zazvoní telefón.
Operátor zodvihne a ozve sa zúfalý hlas

človeka, ktorý sa z nejakého dôvodu
domnieva, že potrebuje zdravotnícku
pomoc. A má naliehavý pocit nedostat-
ku času.
Priemerný čas hovoru trvá okolo dvoch
minút, v kritických situáciách do jednej
minúty. Počas nich musí operátor zistiť,
čo sa presne stalo a kde sa to stalo.
Následne rozhodnúť podľa závažnosti
situácie o potrebnej pomoci tak, aby
nedošlo k ohrozeniu života a zdravia
človeka a zároveň, aby bola potrebná
pomoc dostupná pre každého, kto ju
potrebuje. A to všetko s malým množ-
stvom dostupných informácií a vo veľ-
kej časovej tiesni. 
Operátori operačného strediska sa hlá-
sia k citátu National Academy of Emer-
gency Dispatch v Salt Lake City, USA:
„Konajte, aj keď si nie ste istí, že sku-
točne  ide o život ohrozujúcu situáciu,
alebo keď postihnutý vašu pomoc
odmieta. Nikdy sa nebojte zavolať
155/112 len preto, že si nie ste istí, že
ide o skutočné nebezpečenstvo. Vytočte
155/112 a nechajte profesionálnych
dispečerov a záchranárov, aby vám
pomohli v situácii neistoty a zmätku. Na
to tu sú.“ Andrea Rajnerová,

vedúca operátorka Krajského
operačného strediska Záchrannej

zdravotnej služby Bratislava

Zdravotnícki záchranári majú nové

operačné stredisko, v tiesni volajte155

STARÉ MESTO
Na stavenisku polyfunkčného kom-
plexu River Park na Nábreží arm.
gen. L. Svobodu v pondelok 31.
marca padol z tretieho medzipo-
schodia 23-ročný robotník. S váž-
nymi zraneniami ho odviezli do
nemocnice.
Ako nám povedala Andrea Rajnerová z
operačného strediska záchrannej zdra-
votnej služby, o 8.23 h bolo prijaté hlá-
senie, že muž spadol z asi desaťmetro-
vej výšky. Rýchla lekárska pomoc
vyrazila v priebehu jednej minúty a
mladého muža s úrazom dolnej konča-

tiny previezli do nemocnice na Mickie-
wiczovej ulici. 
Nejde o prvý úraz na tejto stavbe, pred
mesiacom, presnejšie 27. februára, tu
spadol z lešenia zhodou okolností tiež
23-ročný robotník, pričom utrpel poly-
traumu a viacnásobné zlomeniny. 
Stavebný boom v Bratislave nachádza
svoj odraz aj vo zvýšenom počte pra-
covných úrazov na staveniskách.
Napríklad 28. januára tohto roka sa
stali hneď dva vážne úrazy na stavenis-
ku polyfunkčného komplexu Tri veže
na Bajkalskej ulici. Pred deviatou ráno
sa tam ťažko zranil 33-ročný robotník

pracujúci v strednom vežiaku, po dru-
hej popoludní zasa v prvej veži od kri-
žovatky s Trnavskou ulicou utrpel
vážny úraz jeho 53-ročný kolega. Prvé-
ho muža na najvyššom podlaží prevali-
la oceľová konštrukcia žeriavu, Druhý
spadol cez výťahovú šachtu zo šiesteho
na štvrté podlažie. 
Staveniskám sa nevyhýbajú ani
smrteľné úrazy - príkladom je pád 24-
ročného robotníka v septembri minulé-
ho roku na vtedy ešte rozostavanej veži
Aupark Tower v Petržalke. Mladý muž
prišiel o život pri výškových prácach,
keď sa pod ním prelomila doska. (ver)

Na stavbe River Parku padol ďalší

robotník, za mesiac je to už druhý pád

Navrhovateľ LANDEREROVA, s.r.o., Bratislava
predložil zámer

PARKOVISKO - PRIBINOVA
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od

31. 3. do 20. 4. 2008 na prízemí budovy
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne
nám. 1, v priestoroch Služieb občanom/FRONT
OFFICE. (V elektronickej podobe bude zámer k
nahliadnutiu na http://www.enviroportal.sk/  /EIA/SEA -
Informačný systém podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť
EIA/.) Verejnosť môže svoje písomné stanovisko
doručiť  Obvodnému úradu životného prostredia
v Bratislave, Karloveská 2, 842 33  Bratislava 4
do 20. 4. 2008.
Miestom realizácie zámeru má byť  pozemok s parc. č.
9182/13 a 21795/2 v lokalite Zóna Pribinova po zbú-
ranom Dome lodníkov, k. ú. Nivy a Staré Mesto a MČ
Bratislava – Ružinova a Staré Mesto, územný obvod
Bratislava I a II.
Zo severnej strany je dotknuté územie vymedzené
dopravnou komunikáciou Pribinova, zo západnej, juž-
nej a východnej strany je územie ohraničené plochami,
kde v súčasnosti prebieha výstavba.
Účelom navrhovaného zámeru je výstavba a prevádzka
povrchového parkoviska pre osobné automobily na Pri-
binovej ulici. Parkovacie stojiská majú pokryť chýbajúce
kapacity statickej dopravy najmä pre návštevníkov a
zamestnancov administratívneho objektu Tower 115.
Pre parkovanie nájomníkov má slúžiť 246 kolmých a 5
pozdĺžnych parkovacích stojísk na ploche po zbúranom
objekte. Štyri stojiská majú byť vyhradené pre ťažko
zdravotne alebo pohybovo postihnuté osoby. Dopravné
napojenie má byť cez jeden vjazd z Pribinovej ulice. 
Predpokladaný termín začatia činnosti: cca 11/2008
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: dočasná

stavba s prevádzkou 10 rokov

KOMPLETNÉ
SŤAHOVANIE
(aj menšie prepravy)

Profit - www.std.szm.sk
Tel.: 4488 5003    Mobil: 0905 514 953

Navrhovateľ WBA Property Development, s.r.o.,
Bratislava predložil zámer 
Obytný súbor 

PANORÁMA - Koliba
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od
31. 3. do 20. 4. 2008 na prízemí budovy
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne
nám. 1, v priestoroch Služieb obča-
nom/FRONT OFFICE. (V elektronickej podobe
bude zámer k nahliadnutiu na www.enviroportal.sk
/EIA/SEA - Informačný systém podľa zákona č.
24/2006 Z.z. časť EIA/.) Verejnosť môže svoje
písomné stanovisko doručiť  Obvodnému úradu
životného prostredia v Bratislave, Karloveská 2,
842 33  Bratislava 4 do 20. 4. 2008.
Miestom realizácie zámeru má byť  pozemok s parc.
č. 4883/1-2 a 4884 v lokalite na Tupého ulici, k. ú.
Vinohrady a MČ Bratislava – Nové Mesto, územný
obvod Bratislava III. Dotknutý areál je v súčasnosti
nevyužívaným vinohradom.
Účelom navrhovaného zámeru je výstavba obytného
súboru s prevládajúcou funkciou bytové domy. Obyt-
ný súbor má tvoriť kompozícia dvoch bodových obyt-
ných objektov A a B na jednej spoločnej platforme s
podzemnou garážou a priestormi občianskej vybave-
nosti (reštaurácia a wellness) a pozdĺžneho bytového
objektu C vytvoreného zo štyroch sekcií C1, C2, C3 a
C4 na jednej spoločnej podzemnej garáži, kaskádo-
vito uloženej na teréne. Areál je dopravne napojený z
Tupého, resp. Sliačskej ulice sústavou poľných ciest.
Dopravne je obytný komplex obslúžený z juhu príjaz-
dom do spodnej podzemnej garáže s kapacitou 18
vonkajších stojísk na teréne a zo západu vjazdom do
podzemnej halovej garáže pod sekciou C2 objektu C.
Vstupná časť garáži s kapacitou 16 stojísk je navrhnu-
tá ako verejne prístupná pre návštevníkov obytného
súboru.
Predpokladaný termín začatia činnosti:cca 11/2008
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: 07/2010
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STARÉ MESTO
NA RAJSKEJ ULICI neznámy
páchateľ lúpežne prepadol 22-ročného
Taliana a  obral ho o osobné veci i
peniaze. Turista prišiel asi o 12 600
korún a utrpel zranenia, ktoré si vyžia-
dali jednorazové ošetrenie. Vyšetrova-
teľ začal trestné stíhanie vo veci zloči-
nu lúpeže. 

KARLOVA VES
NA VRETENOVEJ ULICI 29-ročný
František H. z Nitry násilím obral 18-
ročného mladíka o osobné doklady a
peňaženku so značnou sumou v hoto-
vosti, čím mu spôsobil škodu vo výške
109 500 korún. Vyšetrovateľ ho obvinil
zo zločinu lúpeže a umiestnil ho v cele
s návrhom na vzatie do väzby. Franti-
škovi hrozí trest odňatia slobody až na
osem rokov.

PODUNAJSKÉ BISKUPICE
NA ORENBURSKEJ ULICI vnikol
do domu neznámy páchateľ. V obývač-
ke napadol 81-ročnú pani. Z kabelky
jej odcudzil len 200 korún, no spôsobil
jej zranenia, z ktorých sa bude liečiť
neurčitý čas. Po páchateľovi polícia
intenzívne pátra.

PETRŽALKA
NA GERCENOVEJ ULICI pri bež-
nej kontrole našli policajti u 14- ročné-
ho Adama vrecko s obsahom sušenej
rastliny, pravdepodobne marihuanu.
Mladík im vrecko dobrovoľne vydal a
uviedol, že je v ňom marihuana, zaiste-
ný materiál policajti zaslali na expertíz-
ne skúmanie.

NOVÉ MESTO
NA BOJNICKEJ ULICI zaistili poli-
cajti vrecko s obsahom zelenej sušenej
rastliny. Podľa vyjadrenia ľudí, ktorých
policajti skontrolovali, ide o marihua-
nu. Materiál zaslali na expertízu do kri-
minalistického a expertízneho ústavu.
NA RAČIANSKEJ ULICI policajti
kontrolovali 42-ročnú ženu, ktorá si
sadla za volant auta a vozidlo riadila aj
napriek tomu, že jej bol uložený zákaz
činnosti viesť motorové vozidlá. Pred-
viedli ju na policajné oddelenie, kde
musela svoje konanie vysvetľovať.

RUŽINOV
VO VLČOM HRDLE sa neznámy
páchateľ vlámal do predajne a odcudzil
z nej 23 starožitných obrazov, rôzny
porcelán a bronzové svietniky, čím
majiteľovi spôsobil škodu vo výške
972-tisíc korún. Po páchateľovi poli-
cajti intenzívne pátrajú.

VRAKUŇA
NA STAVBÁRSKEJ ULICI policajti
zaistili počas kontroly u 20-ročného
muža alobalovú skladačku obsahujúcu
hnedú látku. Muža predviedli na poli-
cajné oddelenie a po vypočutí ho pre-
pustili. Zaistený materiál zaslali na
expertízu do kriminalistického a exper-
tízneho ústavu. (ver)

Patrónka bola

rajom pre

detské šantenie
Na Suchomlynskej ulici v časti terajšej
Záhoráckej ulice, mali po druhej svetovej
vojne žiaci základnej školy výborné pod-
mienky na šantenie. Na nej nevlastnil žiad-
ny obyvateľ auto a nepremávali tu ani
prostriedky mestskej hromadnej dopravy.
Po vyučovaní, obvykle keď rodičia boli ešte
v práci, sa naša ulica stala hotovým „detským
rajom“. Dievčatá sa hrali najmä na skrývač-
ku, „slepú babu“, preskakovali cez švihadlá,
alebo skákali po vyznačených štvorcoch
nazývaných „škôlka“. Pre chlapcov to bol
vhodný a bezpečný priestor na bicyklovanie,
hranie futbalu, na odbíjanú a pozemný hokej.
Tieto hry sa dali hrať aj na nezastavaných
trávnatých pozemkoch vedľa nášho domu a
na konci ulice oproti pekárni Pachner.
Futbal tu začali hrať aj moji dvaja synovia s
bratancom Petrom a ich najlepším kamará-
tom Mirkom Spišiakom. Neskôr hrali aj za
školské družstvo pri Základnej škole na
Brnianskej ulici spoločne so spolužiakmi
celej štvrte Westend. Moji synovia z týchto
ihrísk došli domov zašpinení a často aj s odre-
tými kolenami a lakťami. Topánky im dlho
nevydržali, lebo hrali bez kopačiek. Nekarhal
som ich za takéto „ športovanie“, lebo ani ja
som nebol v ich veku lepší a v čase ich det-
stva som bol ešte sám aktívnym športovcom.
Pri jednom futbalovom „zápase“ na Záho-
rackej ulici vletela lopta do záhrady tamoj-
šieho záhradníka p. Urama. Ten im ju
„zajal“ a nechcel im ju vydať. Šibali, vráta-
ne mojich synov, sa mu chceli pomstiť a
kameňmi mu rozbili niekoľko skiel na pare-
niskách. Záhradník ich začal prenasledovať
a chytil  najmladšieho z nich, môjho syna
Paľka, ktorý ani neutekal, lebo nehádzal
kamene. Odniesol si to však za všetkých
riadnou „nádielkou“.
Na našej ulici boli ideálne podmienky na
bicyklovanie. Kúpil som preto chlapcom
bicykel, ktorý sa stal osudný môjmu synovi
Mariánovi, zlomil si ruku, keď mu kamarát
vbehol do cesty.
Menšie deti mali okrem možnosti niektorých
z uvedených hier na ceste hojdať sa pri blíz-
kom strážnom železničiarskom domčeku p.
Riškoviča. Tento mal pre deti na stromoch na
okraji lesa zavesené dve hojdačky, jedna bola
drevená a druhá z vyradenej pneumatiky.
Využívali ich aj väčšie deti, hlavne dievčatá,
ktoré sa radi dali hojdať chlapcami.
Po presťahovaní sa z Patrónky na Račian-
ske mýto v roku 1956 chodili moji synovia
asi dva roky vo voľnom čase na Patrónku,
aby si tam zašantili s kamarátmi. V meste
nemali také podmienky a všade sa stretáva-
li len so zákazmi, ktoré obmedzovali ich
detskú hravosť. Viliam Horniak

(Koniec)

Dom pekárskej rodiny Habermannovcov
V lete 1809 pritiahla k Prešporku Na-
poleonova armáda. Mestu ani vojen-
skej posádke v meste ani nenapadlo
kapitulovať. Napoleonova armáda
zaujala pozície na južnom brehu
Dunaja na mieste terajšej Petržalky.
Odtiaľ ostreľovali mesto delami.
Skoro všetky zasiahnuté domy na juž-
nom okraji mesta zhoreli. Mnohé budo-
vy boli po odchode nepriateľa opravené
len provizórne a trvalo aj niekoľko
desaťročí, než ich definitívne opravili
alebo nahradili novostavbami.
Nepriateľské zápalné gule doleteli aj na
Vydricu a aj tam spôsobili nemalé
škody. Zásah dostal pravdepodobne aj
dom vedľa paláca baróna Brauneckera,
ktorý neskôr niesol číslo 40. Je známe,
že starší dom na tom mieste, ktorý je
len čiastočne známy z rytiny z konca
18. storočia, bol jednoposchodový a
zaberal šírku parcely ako jeho neskorší
nástupca. Nový dom na jeho mieste
postavili pravdepodobne v roku 1818.
Taký dátum niesli železné kované mre-
žové dvere, ktorými sa z dvora vstupo-
valo na schodište. V odbornej literatúre
sa ako autor domu uvádza prešporský
staviteľ M. Mohr. 
Parcela, na ktorej dom postavili, bola
široká len niečo málo viac ako 11
metrov. Úzky dom bol na úrovni ulice
dlhý 27 metrov a nad ním boli do svahu
pod hradom postavené terasy, ktoré
tvorili plochu ojedinelej záhrady. Jej
tvorca sa pravdepodobne inšpiroval
susednou záhradou baróna Braunecke-
ra. Na oveľa menšej ploche vytvoril
systém otvorených schodíšť a terás, aké
boli v meštianskom prostredí úplne
neobvyklé.
Dom patril pekárskej rodine Haber-
mannovcov, ktorých špecialitou bola
výroba suchárov. Boli v príbuzenskom
vzťahu s banskoštiavnickou rodinou
Pischlovcov, a teda aj s Marínou, ktorej
venoval Sládkovič svoje najlepšie bás-
nické dielo. 
Jednoposchodová fasáda domu mala na
každom poschodí štyri otvory: na príze-
mí tri okná a vpravo dvere do domu, na
poschodí štyri okná, ktoré osvetľovali
dve „predné“ izby. Úzka chodba na prí-
zemí viedla do dvora, odkiaľ sa dalo
polkruhovým schodišťom vystúpiť na
pavlač prvého poschodia. Do obytných
miestností na poschodí sa dalo vojsť len
z pavlače, tá istá pavlač pokračovala
ponad miestnosti v zadnej časti dvora k

otvoreným schodom na terasy záhrady.
Na zábradlí terás boli druhotne ako
dekorácia použité kamenné vázy z
pôvodného rodinného náhrobného
pomníku Habermannovcov, ktorý stá-
val na cintoríne pri Kozej bráne. 
Pekáreň s obrovskou pecou sa nachá-
dzala na prízemí za schodišťom. Vstu-
povalo sa do nej priamo z dvora. Jej
mohutný prielezný komín bol pristava-
ný k východnej stene Brauneckerovho
paláca. 
Nad oknami prvého poschodia boli do
polkruhových výklenkov vložené o-
krúhle medailóny, v ktorých boli v
štuke z profilu vymodelované hlavy
postáv antickej mytológie. Pod medaj-
lónmi ležali ratolesti vavrínu. 
V byte Habermannovcov viselo staré
zrkadlo, v ktorom sa videli viaceré
generácie rodiny. Pred rokom 1866 sa
údajne stalo čosi neobvyklé. Ktorýsi
člen rodiny sa pozrel do zrkadla, ale
neuvidel tam svoj obraz. Z rámu sa na

neho pozeral jeho už dávnejšie zomretý
starý otec. To neveštilo nič dobré.
Onedlho sa začala prusko-rakúska
vojna a niekto z príbuzných zahynul v
bitke pri Hradci Králové.
Podobná udalosť sa odohrala pred
prvou svetovou vojnou. Aj vtedy vraj
jeden člen rodiny uvidel v zrkadle
obraz svojho zomretého predka. A
počas vojny potom zahynulo viac prí-
buzných. Tretí raz sa mala podobná
udalosť odohrať v tridsiatych rokoch
20. storočia. Po druhej svetovej vojne, v
roku 1945, majiteľov ako Nemcov
vysídlili z Československa. Dom zabra-
li cudzí ľudia, zrkadlo sa zničilo. A
nakoniec zbytočne zbúrali dom a celú
ulicu.
Na mieste izby, kde sa malo zrkadlo
nachádzať, je dnes frekventovaná
vozovka. Archeologický výskum čias-
točne odkryl základy zadných traktov
domu. Z terasovej záhrady stojí jeden
múr záhradného pavilónu, ktorý počas
druhej svetovej vojny slúžil aj ako pro-
tiletecký úkryt. Štefan Holčík

FOTO - archív

www.talianskepotraviny.sk
Prijmeme obchodného zástupcu
pre Bratislavu, Malacky, Nitru a Banskú

Bystricu. Hľadáme dynamickú a charizmatickú osobnosť
pre predaj talianskych špecialít. Podmienka prax v odbore,
ŽL, znalosť talianskych potravín výhodou. Nástup ihneď.

Životopisy posielajte na: info@rbcompany.sk
Tel: 02/5262 1604      Fax: 02/5249 4992

DREVENÉ ROLETY
MONTÁŽ - OPRAVA - NÁTER - VÝMENA POPRUHU

BAMBUSOVÉ ŽALÚZIE - 25mm, 50mm
vhodné na všetky typy okien

fa KORENAČKA, Klimkovičová 4, Bratislava
� 0903 349 274 info@drevenerolety.sk
fax: 02/6446 2448 www.drevenerolety.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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Slovan vedie 2:0,

rozhodnúť sa

môže v sobotu
HOKEJ
Skvelý úvod, o akom fanúšikovia Slo-
vana snívali. Zverenci trénera Zdena
Cígera vedú po prvých dvoch due-
loch finálovej série play-off hokejovej
Extraligy nad Košicami 2:0 a už v
sobotu, po štvrtom zápase, sa teore-
ticky môžu tešiť z obhajoby majs-
trovského titulu.
Finálová séria sa začala stretnutím, v
ktorom o všetkom rozhodol fantastický
úvod Slovana. V pondelok sa diváci
pomaly nestihli pousádzať na miestach
a košický brankár Lipovský mal za
sebou tri puky... „Hráči akoby neboli
skoncentrovaní, prvé tri góly sme súpe-
rovi doslova darovali,“ posťažoval sa
tréner Rostislav Čada.
Jeho kolega z domácej striedačky
Zdeno Cíger si naopak úvod pochvaľo-
val: „Prvá a tretia tretina boli z nášho
pohľadu vydarené. Som rád, že nám
vyšiel najmä úvod.“ Zdeno Cíger sa
však nevyhol ani druhej časti hry, v kto-
rej domáci zaspali a hostia iba vďaka
skvelému slovanistickému brankárovi
neotočili vývoj zápasu.
„Za druhú tretinu sa musím divákom
ospravedlniť. Hostia v nej oveľa lepšie
korčuľovali, boli rýchlejší, my sme
robili veľké chyby,“ povedal Cíger.
Diváci  však svojich tiež nepodržali. Po
posledných dvoch sezónach, keď si
Bratislavčania play-off veľmi neužili,
akoby opadla eufória z vyvrcholenia
sezóny a prvý duel zaostal napríklad za
siedmym stretnutím s Trenčínom...
Priznal to aj útočník Michal Hreus:
„Cítili sme, že to nie je tá pravá finálová
atmosféra. Diváci akoby stále vyčkáva-
li.“ Čo sa týka voľných miest v hľadis-
ku a vyše 800 vstupeniek, ktoré zostali v
pokladni, manažér Róbert Pukalovič to
vysvetlil: „Išlo o vstupenky, ktoré si
nevyzdvihli kupujúci cez internet.“
Napriek všetkému sa domáci dočkali
premiérového víťazstva. „Dôležité je, že
vedieme. Prvý zápas a výhra majú vždy
veľký význam. Košičania sú navyše sil-
ným súperom. Majú rýchlych útoční-
kov, ktorí sa vedia presadiť individuálne
i v kombináciach,“ povedal Z. Cíger. 
Skandovaný potlesk zaplneného štadió-
na a exhibícia Slovana sprevádzali
posledné minúty druhého bratislavské-
ho duelu. Majster v ňom zvíťazil jed-
noznačne 5:1 a potvrdil tak slová niek-
torých expertov, že finálová séria s
Košicami by mu mohla vyhovovať
viac, ako semifinále s Trenčínom.
„Obidva zápasy boli veľmi dôležité a
dnes som spokojný nielen s výsledkom,
ale aj s hrou,“ prezradil Z. Cíger.
„Som rád, že sme stopercentne využili
domáce prostredie, v ktorom sú hráči
pod dosť veľkým psychickým tlakom..
Hrali sme trpezlivo a disciplinovane.
Kým v pondelok sme nastupovali s
tromi útokmi, dnes sme dali šancu aj
štvrtému a ten určite nesklamal. Hráme
už dlho, chlapci majú toho dosť, teší ma,
že práve štvrtý útok hral dobre a sebave-
domo,“ dodal tréner belasých.
Hosťujúci Rostislav Čado  priznal:
„Opäť sme nezvládli začiatky prvých
dvoch tretín, urobili sme chyby a vypad-
li z tempa. Celkove sme v oboch due-
loch slabšie korčuľovali a chýbal nám aj
dôraz v koncovke. Nie sme však prvý
ani posledný, kto prehral obidva domáce
zápasy. Verím, že to Slovanu doma opla-
tíme a sériu zdramatizujeme.“ (mm)

V Ružinove sú so sezónou spokojní,

výkony a výsledky predstihli očakávania
HOKEJ
Nechýbalo veľa a bratislavský hokej
mohol mať zastúpenie v semifinále
play-off I. hokejovej ligy. Aj tak sú
však v klube HK Ružinov so sezónou
spokojní, mužstvo celú sezónu
potvrdzovalo, že patrí k tomu lepšie-
mu v druhej najvyššej hokejovej
súťaži a o spokojnosti hovorí aj gene-
rálny manažér klubu Ľubomír
POKOVIČ.

~     ~     ~
Ako hodnotíte sezónu?
- Skončila sa nad všetky očakávania.
Treba totiž zobrať do úvahy, že naši
hráči nedostávali zmluvné platy, hokej
hrajú len popri zamestnaní alebo štúdiu.
Zarobiť si tak mohli iba na prémiách za
víťazstvá. My sme sa im snažili vytvo-
riť solídne materiálne a športové pod-
mienky, celkové zabezpečenie – auto-
busy, hokejky, výstroj, zabezpečenie
ľadu, servis počas zápasov. Športové
podmienky však neboli ideálne. Trénin-
gy na ľade boli často v nevhodnom čase
a ani samotného ľadu nebol dostatok.
Mužstvo však napriek tomu hralo celú
sezónu dobrý hokej a stále sa držalo v
hornej polovici tabuľky, vo výbornom
závere sme sa dokonca vyšplhali na 3.
miesto po základnej časti.
Splnili sa teda vaše ciele?
- Mužstvo naše očakávania ohľadom
výkonov a výsledkov vysoko prekona-
lo. Pred sezónou sme si nedávali žiadne
ciele týkajúce sa umiestnenia. Dôležité
bolo dať možnosť hrať a zlepšovať sa
mladým hráčom. Víťazstvá a úspechy
nám však urobili veľkú radosť. V domá-
com prostredí sme po nadšených výko-
noch dokázali zdolať aj lídrov z Banskej
Bystrice a zo Spišskej Novej Vsi. Navy-
še veľmi dobre fungovala spolupráca so
Slovanom v rámci farmárskej zmluvy.
Obom stranám bola na prospech. Jedi-
ným sklamaním sa ukázalo pôsobenie
niektorých vysokoškolákov. Naším cie-
ľom je dosiahnuť progres týchto hoke-
jistov aj popri štúdiu. Nemôžeme však
akceptovať len rekreačný prístup niek-
torých hokejistov.
Semifinále vám ušlo iba o vlások, ako
hodnotíte sériu s Prešovom, ktorú ste
prehrali 3:4?
- Prehrali sme iba tesne, navyše treba
pripomenúť, že Prešovčania sa pred
play-off posilnili o niekoľkých extrali-
gových hráčov z Kežmarku a z Liptov-
ského Mikuláša. A práve oni rozhodo-
vali zápasy. My sme naopak o dvoch
útočníkov prišli. Prešovčania sú profe-
sionáli, naši hokejisti boli ešte v deň
duelu predpoludním v práci alebo v
škole...

Ktorí hráči boli najpríjemnejšími
prekvapeniami, prípadne ktorí si
zaslúžia mimoriadnu pochvalu?
- Výborne hrávali útočníci Huntata,
Kadraba, Prokop, s chuťou hrávali aj
obrancovia Ščepko a Kotleba. Najväč-
ším prekvapením však boli výkony mla-
dého brankára Neumana.
Vaším zámerom bolo vychovať talen-
ty, darilo sa vám to?
- Talenty sa stále objavujú a tréneri s
nimi usilovne pracujú. Pomáha nám pri-
tom aj zväz, ktorý prispieva na platy tré-
nerov či výstrojom pre mladých hoke-
jistov. Aj vďaka tomu platí, že hokej už
vôbec nie je športom iba pre detí z
bohatších rodín. Aspoň v Ružinove to
určite neplatí. Po jednom hokejistovi
máme v dvadsiatke a osemnástke, pro-
blémom, podobne ako pre iné menšie
kluby, zostávajú predčasné odchody
tých najlepších. Často už v žiackom
veku. Tu je problémom postoj veľkých
klubov, ktoré príliš skoro preťahujú k
sebe lepších hráčov z menších tímov.
Už zápasy žiackych súťaží preto stráca-
jú na vyrovnanosti a súťaživosti. Veľké
kluby sa namiesto práce s vlastnými
hráčmi radšej posilňujú hráčmi, ktorých
vychovali menšie kluby.
Ako ste spokojní s pomocou mesta,
mestskej časti, sponzorov?
- Pred dvoma rokmi sme uzavreli s
mestskou časťou Ružinov zmluvy
zabezpečujúce mládežníckym muž-
stvám bezplatne ľad a dohodli sme aj
finančnú dotáciu pre mládež. Pre roz-
voj hokeja v Ružinove to vyzeralo
veľmi perspektívne. Začala sa stavať
druhá tréningová hala s curlingovou
dráhou, hotelom so zázemím – posil-
ňovňou, šatňami, regeneráciou, admi-
nistratívnymi priestormi. Plánovala sa
aj rekonštrukcia starej haly. V lete
minulého roku sa však program zasta-
vil. Nová hala je síce už rok pripravená
na spustenie, ale ako jediná hokejová

hala postavená v Bratislave za posled-
né desaťročia stojí nevyužitá. Naše
mužstvá pritom zatiaľ bojujú s nedo-
statkom ľadu, tréningy majú v nevhod-
ných časoch. Ťažko sa rodičom detí
vysvetľuje, prečo sa musia tréningy
začínať ráno o 5.45 h a vedľa pritom
stojí nevyužitá nová hala.
Problémy sú však aj so starou halou...
- Jedným z cieľov klubu bolo pritiahnuť
divákov na štadión. Do zanedbaného
prostredia starej haly však v dnešných
časoch fanúšika nepritiahnete. Hala je v
ešte horšom stave ako pred dvadsiatimi
rokmi, keď sme v nej dočasne hrávali so
Slovanom federálnu ligu. Všetky naše
požiadavky na zlepšenie stavu narážali
na odpoveď: Nie sú peniaze!
Pomohli aspoň sponzori?
- Dalo sa na to spoľahnúť. Vždy, keď
bola potrebná finančná injekcia, tak
pomohli. Napríklad platy trénerov boli u
nás pravidelné. Otázkou však je, dokedy
udržíme sponzorov pri ružinovskom
hokeji. Sami vidia, aká je momentálna
situácia s novou halou i hotelom, v
akom stave je stará hala. Okrem toho
všetky náklady súvisiace s úspechom
prvého mužstva museli znášať sponzori,
mestská časť napriek žiadostiam zatiaľ
pomoc odmietala.
Na čo sa chcete zamerať počas letnej
prestávky?
- V prvom rade skompletizovať tréner-
ský štáb. Nemáme riadnu posilňovňu v
hale, budeme musieť s tým niečo uro-
biť. Alebo sa spoľahneme opäť na spre-
vádzkovanie novej haly s priestormi...?!
Predstavitelia klubu žiadajú prijatie u
starostu, chceme mať konečne jasno, či
má naše úsilie vôbec zmysel.
V akom stave je teda projekt, že by sa
v Ružinove vybudoval tréningový
komplex pre jednotlivé kluby?
- V pôvodnom zámere išlo o komplex
športových a ubytovacích možností,
ktorý by mohli využívať reprezentačné
výbery v príprave pred odletmi z Brati-
slavy na svoje akcie. Pred dvoma týžd-
ňami sme znovu rokovali so známym
fyziológom z Vancouveru Dušanom
Benickým o zakúpení skatemillu, zaria-
denia na tréning korčuľovania a korču-
liarskej techniky. Sponzori HK Ružinov
sú pripravení do tohto drahého zariade-
nia investovať, problémom však zostá-
vajú priestory. Pritom už dávno to
nemuselo byť problémom, keby už
prakticky rok postavený komplex
mohol slúžiť svojmu účelu. Momentál-
na situácia teda brzdí rozvoj klubu a
ohrozuje jeho samotnú existenciu.

Zhováral sa Michal Minďaš
FOTO - TASR

Borisa Kitku

nezachránilo

ani víťazstvo
FUTBAL
Buď - alebo. Tak stála otázka pred
víkendovým stretnutím najvyššej
futbalovej súťaže Slovan - Dubnica.
Funkcionári belasých totiž jasne
deklarovali, ak sa vyhrá, tréner Boris
Kitka zostáva, ak nie, odchádza. 
Víťazstvo 3:2 malo teda znamenať, že
Kitka zostáva, no táto pravda platila len
48 hodín. Už v utorok totiž vedenie z
Tehelného poľa oznámilo, že Kitka v
Slovane končí a jeho miesto zaujme
Ladislav Pecko. „Prekvapilo ma to. Skôr
som uvažoval nad predĺžením súčasnej
zmluvy, ako nad jej skončením. Taký je
však futbalový život, nie som prvý ani
posledný tréner, ktorý skončil predčas-
ne,“ priznal Kitka. Nový tréner absolvu-
je premiéru v Zlatých Moravciach.
Kým na Tehelnom poli sa dohrávalo v
strachu o výsledok, o deň neskôr v Petr-
žalke padli Zlaté Moravce ľahučko ako
stromy v neďalekom lesíku. Všetko
začal Kozák premeneným pokutovým
kopom a potom to už išlo bez zádrhov.
„Konečne sa nám darilo aj strelecky,
náš výkon mal hlavu aj pätu, škoda, že
sme nevyužili niektoré šance,“ priznal
tréner Vladimír Weiss a na margo sla-
bučkej dvojtisícovej návštevy dodal:
„Ľudia si asi odvykli chodiť na fut-
bal...“ Petržalku čaká v sobotu šláger
jari, duel v Žiline! (mm)

Najrýchlejší

boli Ukrajinec

a Maďarka
ATLETIKA
Skvelé počasie, stovky účastníkov a
tisícky divákov pomohli 3. ročníku
bratislavského maratónu ČSOB
City Marathon k tomu, aby sa o ňom
znovu hovorilo ako o vydarenom. 
Medzi mužmi si najlepšie viedol Ukra-
jinec Vasil Remščuk, ktorý zabehol
vyše 42 kilometrov v novom traťovom
rekorde 2:19:42 h. Predchádzajúci naj-
lepší čas Poliaka Blasinského tak zlep-
šil o päť a pol minúty. Pre Remščuka to
bola vydarená nedeľa, pretože okrem
prémie za víťazstvo (60-tisíc Sk) si na
Ukrajinu odniesol aj prémiu za rekord
- 10-tisíc Sk. „Bežal som takticky.
Podľa plánu som sa za polovicou trate
odpútal a potom som si len kontroloval
čelo,“ prezradil taktiku Remščuk. Ako
priznal, kríza sa mu počas celej trate
vyhla: „Nemusel som prekonávať
žiadnu. Menšie problémy mi robil len
vietor, ktorý sa často menil,“ dodal pre-
tekár, pre ktorého bol maratón v Brati-
slave iba druhý v kariére.
Medzi ženami bola najrýchlejšia
Maďarka Farkasová. Tej sa asi sedem
kilometrov pred cieľom podarilo ujsť
od obhajkyne prvenstva Janečkovej a
prvé miesto si už ustrážila. „Dlho to
bolo vyrovnané, bežali sme bok po
boku. Pokúšala som sa aj o rekord, ale
podmienky neboli ideálne, trápil ma
najmä vietor,“ priznala spokojná víťaz-
ka. Čo nevyšlo Farkasovej, dosiahla
Ukajinka Trilinská v polmaratóne, kde
zlepšila traťový rekord. 
Na štart všetkých disciplín Bratislav-
ského maratónu postavilo 1668 bežcov
z 27 krajín, na maratón vybehlo 243
mužov a 14 žien, na polmaratón 477
mužov a 108 žien. (mm)

BASKETBAL
Šesť kôl pred koncom základnej
časti si basketbalisti Interu Bratisla-
va držia výhodnú 2. priečku, ktorá
ich pasuje za jedných z najväčších
favoritov na boj o majstrovský titul.
Rovnaká spokojnosť však vládne aj v
ženskom Slovane. Tam sa síce nehovo-
rí o medaile a už vôbec nie o titule, no
víkendové víťazstvo nad Myjavou zna-
menalo pre bratislavské basketbalistky
definitívnu záchranu v Extralige.
„Dievčatá majú na to, aby sa zachráni-
li v najvyššej súťaži,“ tvrdila po nie-
koľkých odohratých kolách, v ktorých
belasé dievčatá márne čakali na prvú

extraligovú výhru trénerka Tatiana
Gallová. Ďalší vývoj súťaže dal mla-
dučkej kormidelníčke za pravdu. Jej
zverenky začali postupne čoraz viac
strašiť svoje súperky a po víťazstve o
26 bodov nad Myjavou sú slovanistky
definitívne zachránené. „Konečne sme
predviedli to, čo vieme. Dievčatá splni-
li taktické pokyny a dokázali, že vedia
zahrať nielen na tréningoch, ale aj v
zápasoch.“ Slovanistky zakončili súťaž
stredajším duelom v Poprade.
Takmer tisícovka divákov videla na
Pasienkoch súboj odvekých rivalov
Interu so Svitom. Aj keď hľadisko
nepraskalo vo švíkoch ako za čias

Kropiláka, Rajniaka, Padrtu, respektí-
ve Skálu, Votroubeka, alebo Pažické-
ho, súboj sa mohol páčiť. Žlto-čierni
v ňom potvrdili pozíciu druhého naj-
lepšie tímu Extraligy, vyhrali 102:90
a stále sú na najlepšej ceste skončiť
po základnej časti na priečke zaruču-
júcej druhú najlepšiu pozíciu pre
play-off. 
Do skončenia základnej časti zostáva
odohrať ešte šesť kôl (v stredu už jedno
z nich odohrali, Inter nastúpil v Lučen-
ci), v sobotu hostí tím z Pasienkov
doma Nitru, celá základná časť sa
končí 19. apríla a potom už príde na
rad play-off. (mm)

Slovanistky sa zachránili, Inter je druhý
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Longital a

Volapük v Klube

Za zrkadlom
HUDBA
V petržalskom Klube Za zrkadlom
na Rovniankovej 3 odohrajú 7. aprí-
la o 19.00 h koncert dve šarmantne
neobyčajné skupiny, hudobní vizio-
nári - domáci Longital a ich hostia
Volapük. 
Volapük je kultová francúzska skupina,
na čele s japonskou speváčkou a
huslistkou Takumi Fukushima. Takumi
bola predtým členkou japonskej alter-
natívnej legendy After Dinner, fran-
cúzski novinári o nej zvyknú písať ako
o japonskej Ive Bittovej. Kapelníkom
Volapük je bubeník Guigou Chenevier.
Skupina sa špecializuje na svojský
fusion džezu, cirkusovej hudby, cigán-
skych tancov, world music, francúz-
skeho šanzónu a hudby, ktorá by sa
hodila k nemému filmu o klaunoch-
zabijakoch. O prístupe skupiny k
hudbe veľa napovedá aj samotný
názov – Volapük je univerzálny jazyk
podobný esperantu.  
Longital je spojenie charizmatickej
speváčky a basgitaristky Shiny a špič-
kového slovenského gitaristu Daniela
Salontaya, uctievaného aj vďaka jeho
ojedinelej sláčikovej technike. Tretím
členom Longital je tajomný spoluhráč
Xi Di Nim, ktorý sa na koncertoch
stará o rytmy, prírodné zvuky a zvuko-
vé efekty. (dš) 

Pola Negri

v Poľskom

inštitúte
FILM, VÝSTAVA
V Poľskom inštitúte otvorili putovnú
výstavu s názvom Pola Negri –
Legenda filmu. Pripravilo ju Mu-
zeum Kinematografii v Lodži pri
príležitosti 20. výročia smrti slávnej
poľskej herečky, ktorá mala sloven-
ské korene.
Pola Negri sa preslávila v ére nemých
filmov, s úspechom však hrala aj vo
zvukových. Dnes je najmä pre mladú
generáciu Poliakov alebo Slovákov
takmer neznáma. Životopisná retro-
spektívna výstava chce preto predsta-
viť profil tejto umelkyne svetového
formátu. Jej súčasťou je aj životopisný
film Život je snom v kine, ktorý sa v
Poľskom inštitúte bude premietať 9.
apríla o 16.30 h. Okrem toho sa 8. aprí-
la. o 17.00 h. uskutoční aj diskusia na
tému Pola Negri - naša spoločná hviez-
da, s účasťou poľského filmového kri-
tika Jana. F. Lewandovského, filmové-
ho kritika a historika Richarda Blecha a
filmového publicistu Viliama Jablonic-
kého. (dš)

V Pálffyho

paláci otvorili

nové expozície
VÝSTAVA
V Galérii mesta Bratislavy – Pálffy-
ho paláci na Panskej ulici 19 otvorili
nové stále expozície.
Prvá časť stálych výstavných priestorov
sa zameriava na Stredoeurópske maliar-
stvo a sochárstvo v rokoch 1800 - 1918.
Expozícia zachytáva vývoj tvorby v
stredoeurópskom regióne, s dôrazom na
oblasť Bratislavy, od začiatku 19. storo-
čia do roku 1918. Zárukou kvality sú
mená umelcov pôsobiacich v Bratisla-
ve, ako sú maliari G. Rähmel, F. J. Lie-
der, F. von Lütgendorff, F. Amerling, C.
Marko, G. Marastoni, K. Spányik, či
sochári V. Tilgner, J. Fadrusz, A. Rigele,
R. Kühmayer a J. Murmann. Súčasťou
stálej expozície sú aj diela L. Medny-
ánszkeho, F. Katonu, D. Skuteckého a
A. Jasuscha.
Stála expozícia s názvom Príbehy slo-
venskej moderny - Slovenské výtvarné
umenie 1918 - 1948 podáva čo najuce-
lenejší obraz slovenského moderného
umenia v medzivojnovom období.
Vystavené sú diela najznámejších pred-
staviteľov maliarstva, ku ktorým patria
M. Benka, J. Alexy, M. A. Bazovský,
Ľ. Fulla, M. Galanda, E. Šimerová, K.
Sokol, C. Majerník, J. Mudroch, J.
Želibský, V. Hložník. 
Do stálej expozície s názvom Fenomé-
ny v slovenskom výtvarnom umení
druhej polovice 20. storočia sú zahrnu-
té dve inštalácie. Tou prvou je inštalá-
cia Alexa Mlynárčika s názvom Vila
mystérií, vytvorená pre výstavu v
Lunde (Švédsko) v rokoch 1966 -1967.
Druhou je inštalácia Pasáž od Mateja
Kréna, pozostávajúca z takmer 15 000
kníh, ktoré spolu so zrkadlami vytvára-
jú ilúziu nekonečného priestoru a
nekonečnosti ľudského poznania. (dš)

Tri sestry v SND - snaha o pravdivosť

Smiech, slzy a ľútosť v divadle GUnaGU

DIVADLO
Podľa Ingmara Bergmana videnie
sveta ruského dramatika Antona
Pavloviča Čechova nebolo nikdy
skreslené pohľadom cez ružové či
čierne okuliare.
„Pravdepodobne v tvorbe žiadneho z
majstrov svetovej drámy a literatúry sa
čistota duše a pohnútok, ušľachtilý zmy-
sel pre mravnú zodpovednosť voči ľu-
ďom, nezlučovali s takou objektivitou a
hĺbkou postrehov,“ pokračuje Bergman.
Hĺbka postrehov v Čechovových Troch
sestrách, ktoré uviedli v Štúdiu činohry
SND v réžii Romana Poláka, je hlav-
ným motívom pre účinkujúcich i tvor-
cov spomínanej inscenácie. Analýza
pocitov a vnemov, tragickosť bezvýcho-
diskovej situácie i večné čakanie na

odchod do Moskvy, nenaplnené tak ako
mnoho iných túžob troch žien, zapĺňa
javisko, aby tak aktéri deja tlmočili
divákovi nielen ducha doby v ktorej sa
dej odohráva, ale priblížili aj súčasnosť.
Nielen ženy prežívajú na javisku svoj
život, aj keď sa názov hry sústreďuje
predovšetkým na ženskú časť osaden-
stva izby v priestrannom dome. Muži -
vojaci, lekári i manželia - si nasadzujú
milosrdné okuliare klamstva a pretvárky
v záujme prežitia. Aspoň tak vnímajú
niektorí aktéri Čechovovej hry svoje
postavenie. Zmieriť sa s tým, čo je dané,
patrí tiež k hrdinstvám ľudského života,
prijať bez výhrad „osudom“ nadelené
podmienky a v rámci nich uskutočňo-
vať svoje malé šťastie - v tejto rovine
konajú a žijú Čechovove tri sestry.

Svedkovia zaznamenali, že „každý člo-
vek v prítomnosti A.P. Čechova mimo-
voľne pocítil v sebe túžbu byť prostejší,
pravdivejší, byť väčšmi sám sebou“. V
tomto duchu na spisovateľa spomínajú
významné osobnosti literárneho i ume-
leckého sveta. Tak konajú aj jeho posta-
vy a na svojich interpretov kladú nároky
jednoduchosti v spleti neriešiteľných
situácií a vzťahov a pravdivosti pome-
dzi nitky pretvárky a lži.
Tieto pocity s bravúrou tlmočia diváko-
vi herci Diana Mórová, Zuzana Fialová,
Táňa Pauhofová, Ján Kroner, Marián
Labuda, Ingrid Timková, Tomáš Mašta-
lír, Alexander Bárta, Robert Roth, Ján
Gallovič, Ľuboš Kostelný, Mária Krá-
ľovičová, Leopold Haverl a študenti
VŠMU. Dáša Šebanová

DIVADLO
Najnovšia hra Viliama Klimáčka In
Da House s podtitulom Žúrka v Lon-
dýne, ktorú uviedlo Divadlo GUna-
GU, je dôkazom faktu, že keď sa na
javisko postavia štyri výborné hereč-
ky s vycibreným zmyslom pre humor,
o zábavu je postarané.
Bolo by veľmi zjednodušujúce a prvo-
plánové tvrdiť, že umeleckým aktérom
z Divadla GUnaGU ide hlavne o zába-
vu. Dokazujú to aj v najnovšej hre, kde
sa síce komediálne scény vyhrotia do
krajnosti, ale len preto, aby nasledoval
atak, ktorý mrazí až v kostiach.
Text hry V. Klimáčka vznikol na základe
prieskumu autora, ktorý sa zameral na
fenomén zvaný aupair. Býva zvykom, že
našinec zaprie svoje sklamania a rozča-
rovania z pobytu v cudzine a aby obhájil
svoje stanovisko a rozhodnutie, prináša

domov zo zahraničia len zaručene dobré
správy. Najmä o tom, ako uspel a ako k
nemu boli všetci milí a láskaví.
Vtedy prichádza Klimáček a herečky z
divadielka, do ktorého sa vchádza po
príkrych schodoch, a narvú vám to v
plnej paráde, bez servítky a naplno.
Nikto si nedáva pozor, nikto sa neokú-
ňa, nikto nešepká, ani nezvažuje správ-
ne slová. Ohľady sa nechávajú za dvera-
mi a veci sa pomenúvajú správnym
názvoslovím, výstižným a trefným, bez
ohľadu na to, ako zapôsobia na ľudí
zvyknutých voliť jemnejšie odtiene ver-
bálnej medziľudskej komunikácie. Len
vtedy totiž vyznenie Klimáčkovho textu
nadobúda silu.
Ak sa ešte k tomu na javisko postaví
Petra Polnišová, Darina Abrahámová,
Barbara Kelíšková a Zuzana Porubjako-
vá, v réžii Karola Vosátku vznikne hra o

realite, ktorá nenechá nikoho v pochyb-
nostiach, že platí staré známe - v cudzi-
ne skutočne nikomu nepadajú do úst
pečené holuby. A prečo by sa nemal
našinec dozvedieť aj reálne fakty, nielen
„pozitívne“ skúsenosti „šťastne vyda-
tých“ dievčat, ktoré zakotvili v hosťujú-
cich rodinách natrvalo? Čo na tom, že
ich vzťah s domácim pánom sa začal
pravidelným nočným znásilňovaním.
Štyri dámy na javisku si toto označenie
právom zaslúžia, pretože za dve hodiny
deja odviedli kus poctivej práce so
smiechom, ktorý sa prediera cez zaťaté
pery a spolu s ním stekajú po lícach slo-
venských dievčat, „najatých“ na prácu v
cudzine slzy bolesti, smútku, rozčarova-
nia a dezilúzií. Aj o tom vám porozprá-
va Viliam Klimáček a herecký ansám-
bel Divadla GUnaGU v najnovšej hre In
Da House. Dáša Šebanová

Tri sestry - Máša, Irina a Oľga v podaní Zuzany Fialovej, Táni Pauhofovej a Diany Mórovej. FOTO - Filip Vančo

Jazykové  kurzy 
Firemné kurzy 
priamo na vašom 
pracovisku.

Preklady 
právne, technické 
a iné, aj veľké 
rozsahy.

Tandem Academia
Tomášikova 26, Tel./fax: 02/43 63 18 98

www.tandemacademia.sk

POŠLITE SVOJE SPOMIENKY
NA PETRŽALKU DO KNIŽNICE
A MY Z NICH VYDÁME KNIHU

Miestna knižnica Petržalka pripravuje
vydanie knihy spomienok ľudí, obyvateľov
a návštevníkov, o tom ako sa im žilo či žije

v Petržalke, ilustrovanú osobnými fotografiami.
Autormi knihy budú samotní občania.

Prosíme vás, napíšte a zašlite svoju spomienku na
Petržalku, na život, lásky, prácu, deti, zážitky, na to,
čo vám utkvelo v pamäti . Nemusí to byť žiadna
„veľká“ literatúra, stačí aj pár riadkov. Prosíme,
priložte k spomienke aj svoje meno a adresu, pokiaľ
chcete  vyhrať zaujímavú cenu. Ak nám darujete,
zapožičiate fotografie domov a ulíc, ktoré už neexi-
stujú, ale aj osobných snímok, ktoré zaznamenali
svoju dobu, miesto i ľudí prosíme zo zadu napísať čo
je na nej, ulica, rok kedy asi vznikla. Samozrejme ori-
ginál vrátime na vami určenú adresu. Vaše spomien-
ky a fotografie nám môžete doniesť na ktorúkoľvek
našu pobočku knižnice, máme ich v Petržalke desať.  

Môžete ich poslať aj e-mailom na adresu: 
kniznica@kniznicapetrzalka.sk

alebo aj poštou či osobne na adresu: 
Miestna knižnica Petržalka

Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava

Dejiny Petržalky nebudú úplné,
pokiaľ v nich chýba vaša spomienka!
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V Poluse otvárame
našu prvú

značkovú predajňu.
Už 18. apríla 2008.

Môžete sa tešiť aj na

autogramiádu hokejových hviezd

Slovanu Bratislava o 15:00.

www.samsung.com

Je tu príležitosť

pomôcť 

druhým i sebe
BRATISLAVA
Medicína v posledných dvoch desať-
ročiach dosiahla v liečbe najrôznej-
ších ochorení také výrazné úspechy,
že prenáša viac pozornosti na mož-
nosť chorým žiť normálnym živo-
tom.
Normálnym v tomto chápaní, že sa
môžu zúčastňovať na všetkých aktivi-
tách, ktoré sú dostupné celkom zdra-
vým ľuďom. Sú na to rôzne metódy,
jednou z nich je forma osobnej asisten-
cie, ktorá je určená ľuďom s ťažkým
zdravotným postihnutím.
„Osobný asistent sa stáva akoby ruka-
mi a nohami občana s postihnutím pri
tých úkonoch, ktoré sám nezvládne,“
hovorí Jozef Blažek. Pomáha pri úko-
noch dennej potreby, ale i na vychádz-
kach pri návšteve kina či na výletoch.
Neznamená to však, že je k svojmu
pacientovi priviazaný dvadsaťštyri
hodín denne. Asistenti okrem pocitu
osobného naplnenia môžu získať sluš-
ný honorár - za hodinu asistencie
dostávajú 55 korún.
Nad celým dianím bdie už od roku
2000 Agentúra osobnej asistencie. Je to
zbor najpovolanejších ľudí - jej hlav-
ným administrátorom je práve J. Bla-
žek, ktorého sme citovali a všetci, ktorí
pracujú a vedú Agentúru osobnej asis-
tencie, majú ťažké a veľmi ťažké zdra-
votné postihnutie. „Sme odborne kvali-
fikovaní a súčasne máme skúsenosť s
asistenciou. V praktickom živote nám
práve ona umožňuje pracovať  a viesť
čiastočne samostatný život,“ pozname-
náva  Mária Duračinská.
Táto aktivita sa ešte neveľmi vžila do
povedomia verejnosti, agentúra preto
stále hľadá záujemcov o prácu osobné-
ho asistenta. A na druhej strane ona
pomáha im - radí im s administratívou,
ako sú dane a odvody, ba aj pomáhajú
vyplňovať daňové priznania. Post
osobného asistenta je veľmi vhodný
pre študentov, prípadne pre činoro-
dých ľudí na dôchodku - tým navyše
odďaľuje pocit nepotrebnosti a osame-
losti.
Agentúru vedie Organizácia muskulár-
nych dystrofikov v SR a v tomto roku
ju podporuje Nadácia VÚB. Podrob-
nosti môžu záujemcovia nájsť na inter-
netovej adrese www.omdvsr.sk, na
telefónnych číslach 02/4341-0474,
0911-268-688, 0907-262-293. (gub)

Rastie základňa

sociálnych

zariadení
BRATISLAVA
Jedným z prvých dvoch špecializo-
vaných sociálnych zariadení v
pôsobnosti hlavného mesta bude
Domov sociálnych služieb (DSS) pre
dospelých na Štrkovci.
Nové zariadenie vznikne nadstavbou
dvoch podlaží Zariadenia opatrovateľ-
skej služby na Smolníckej ulici. Bude
súčasťou domova dôchodcov Gerium
sídliaceho v P. Biskupiciach, ktorý sa
stane trojkombinovaným zariadením
sociálnych služieb - Gerium má zatiaľ
dve zložky: Domov dôchodcov, ktorí
tu sú prevažne natrvalo, a Zariadenie
opatrovateľskej služby, kde sú klienti
prevažne tri mesiace. 
Domovy sociálnych služieb poskytujú
starostlivosť občanom s rôznymi aj
kombinovanými zdravotnými postih-
nutiami, poruchami správania či
duševnými poruchami, ktorí sú na
takýto servis odkázaní, prípadne iné
formy starostlivosti nepostačujú na
vyriešenie ich problému. V novom
zariadení budú dospelí pacienti od 25
rokov s najnižším alebo špeciálnym
vzdelaním, ktorí však ešte nedosiahli
dôchodkový vek, no nie sú schopní sa
o seba postarať. Okrem nevyhnutnej
starostlivosti a terapie sa im dostane aj
osobné vybavenie a zariadenie bude
vytvárať podmienky pre ich zamestna-
nie.
O budovaní zariadenia rozhodli mest-
skí poslanci vlani v máji, v súčasnosti
mesto uvoľnilo financie - celé dielo
bude stáť 46 miliónov korún. Zároveň
sa realizujú prípravné práce na nad-
stavbu, preto tiež ešte nie je zrejmé, či
bude kapacita DSS 24 či 28 lôžok, sta-
vať by sa malo začať o rok a dokonče-
nie predpokladajú v lete 2010. (gub)

Ú tovníctvo, da ové priznanie, 
mzdy, personalistika

bondorova@chello.sk, http://members.chello.sk/bondorova

-kompletný servis Vám zabezpe í:

02/207 17744, 0915 117744, 

BRATISLAVA
Pocit osamelosti a opustenosti je jed-
ným z najväčších problémov vyššieho
veku, a to dokonca aj v domovoch
dôchodcov, kde by si na prvý pohľad
vždy mohli nájsť spoločnosť.
Ľudská duša je však komplikovanejšia a
vo svete sa bežne na riešení tohto pro-
blému podieľajú dobrovoľníci. Tento u
nás netradičný prvok prináša do brati-
slavských domovov pre seniorov
občianske združenie C.A.R. D. O., ktoré
sa prioritne zaoberá rozvojom dobro-
voľníctva na Slovensku. Dobrovoľníci,
vybratí a vyškolení profesionálmi, spre-
vádzajú dôchodcov na vychádzkach,

robia im spoločnosť týždenne jednu až
tri hodiny bez nároku na odmenu.
Prvým zariadením, ktoré ponúka svojim
klientom aj toto spestrenie, je Domov
dôchodcov Hestia v Bratislave -
Dúbravke.
Charakteristické je, že aj dobrovoľníci
vnímajú takéto stretnutia ako prínos pre
seba. Dobrovoľníčka Renáta napríklad
popisuje svoje stretnutia s pánom M.
ako vzájomne obohacujúci vzťah dvoch
generácií. „Občas sa spolu zasmejeme a
občas posmútime napríklad za jeho
nedávno zosnulou manželkou,“ hovorí
Renáta a popisuje zvláštny druh dôver-
nosti, ktorý z takéhoto vzťahu plynie.

Odborníci si jednoducho pochvaľujú
túto inštitúciu a tak C. A. R. D. O. pri-
pravuje tím dobrovoľníkov aj pre Dom
tretieho veku v Petržalke. Prví aktivisti
by mohli sprevádzať klientov už začiat-
kom mája, občianske združenie potom
mieni obrátiť svoju pozornosť aj na ďal-
šie domovy dôchodcov v Bratislave.
Kto má záujem o dobrovoľnícku čin-
nosť, môže sa prihlásiť hoci ihneď. Je tu
jednak internetová stránka www.dobro-
volnictvo.sk, kde sa dá dozvedieť o dob-
rovoľníctve viac - C. A. R. D. O.  totiž
pripravuje aj ďalšie dobrovoľnícke pro-
gramy - alebo navštíviť ich centrum na
Uršulínskej ulici 3. (gub)

V domovoch dôchodcov zaháňajú

samotu od seniorov dobrovoľníci

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

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

www.domestica.sk
e-mail: info@domestica.sk

Hľadáme do nášho tímu realitného makléra - 0903 703 850

PREDAJ: 
PREDAJ LUXUSNÝCH NOVÝCH
BYTOV V CENTRE MESTA NA
DUNAJSKEJ ULICI Bližšie info v RK
gars., OV, Lermontovova, 2/5p., č.zrek., 24m2 2,85 mil. Sk
1-izb., OV, M. Marečka, 5/12p., 44m2, loggia 2,55 mil. Sk
1,5-izb., OV, Martinengova, 1p., výťah, 42+12m2 terasa 4 mil. Sk
2-izb., OV, Vajnorská, zrek., 68m2, výťah, park. vo dvore 4,6 mil. Sk
2-izb., OV, Rumančekova, lux., zrek., zar., 57 m2, 5p., klíma 4,1 mil. Sk
2,5-izb., OV, Mesačná, 6/6p., 64m2, plastové okná, pôv. info v RK
3-izb., OV, Pod záhradami, novost., 7/7p, 86m2, 3 x balk.,č.zar. 5,6 mil. Sk
3-izb., OV, Žabotová, 84m2, výťah, 2 x balkón, kompl. zrek. 5,9 mil. Sk
3-izb., OV, Markova, 68m2, 10/12p., log., zrek., 2 x výťah 3,8 mil. Sk
3,5-izb., OV, Trenčianska, tehla, 3/4p., 110m2, č. zrek., balk. 6,2 mil. Sk
4-izb., OV, Floriánske nám., výťah, parkety, balkón, zrek.dom 9,5 mil. Sk
4-izb., OV, Toryská, 79m2 + log., nadšt. zrek., 4/4p. 4,05 mil. Sk
4-izb., OV, Vígľašská, 87m2, č.zrek., 4/8p. 3,8 mil. Sk
4-izb., OV, P. Horova, 5/12p., 87m2, kompl. zrek. 4,05 mil. Sk
4-izb., OV, Pifflova, 2/8p., 87m2, č. zrek. 4 mil. Sk
5-izb., OV, Špitálska, 2.p., 150m2, zrek., vl.kúr., krb, 2xbalk. 10,5 mil. Sk
SP - Mariánka, 619 m2, VIS na pozemku 2,97 mil. Sk
SP - Devínska cesta, 940m2, voda, elektrina, projekt. dok. 6,3 mil. Sk
RD Limbach, 676 m2, 2-gener., 2 x 4-izb., byty, 3-garáž 10,5 mil. Sk

Najviac si ceníme Vašu dôveru! 

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

Panská 27, 811 01 Bratislava
Tel.: 5443 5831, 5443 5845-6 Fax: 5443 5852 
E-mail: reality@1nas.sk Internet: www.1nas.sk
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SOBOTA 5. apríl
�10.30 - Inter - Trebišov, I. futbalová liga,
štadión Pasienky
� 14.30 - Malá morská víla, hudobná
feéria na motívy rozprávky H. Ch.
Andersena, Bratislavské bábkové divad-
lo, Dunajská 36
� 15.00 - T. Ciller: Červená čiapočka,
rozprávka, Divadlo Aréna, Viedenská
cesta 10
� 18.00 - ŠKP Bratislava - Písek, WHIL
hádzanárok, ŠH Jégeho
� 18.00 - Inter Bratislava - Nitra, Extrali-
ga basketbalistov, ŠH Pasienky
� 19.00 - E. Labiche: Najšťastnejší z
troch, Štúdio L+S, Námestie 1. mája 5
� 19.00 - Polenenie, vystúpenie folklór-
neho súboru Poleno, DK Zrkadlový háj,
Rovniankova 3
�19.00 - Reaction weekend, tanec diva-
delného zoskupenia Handa Gote, B4 v
A4, koncert, A4 Nultý priestor, Námestie
SNP 12

NEDEĽA 6. apríl
� 10.00 a 14.30 - Malá morská víla,
hudobná feéria na motívy rozprávky H.
Ch. Andersena, pre deti od 6 rokov, Bra-
tislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
�10.30 - Nedeľné matiné: Nao Higano
(soprán), Zuzana Biščáková (klavír),
GMB, Mirbachov palác, Františkánske
námestie 11
�10.30 - Ako vodníkovi uschol rybník,
divadlo Piraňa, DK Rružinov, Ružinovs-
ká 28
� 14.00 - Jarná cena Petržalky, dostihy,
Závodisko, Starohájska 29

� 15.00 - Vajnory na kolieskach, otvo-
renie kolieskovej korčuliarskej sezóny,
Júrska cesta, Vajnory 
�16.00 - A. Korenči ml., M. Kaprálik:
Janko a Marienka alebo čokoládová
chalúpka, Divadlo a.ha, Školská 14
� 16.00 - Koncert v Slovenskej filhar-
mónii, Program: A. Corelli, J. S. Bach, V.
Bokes, F. M. Bartholdy, C. Debussy, I.
Stravinskij, Slovenský komorný orches-
ter, Koncertná sieň Slovenskej filharmó-
nie, Reduta, Palackého 2

� 16.00 - O škaredom káčatku, pro-
gram podľa rozprávky H.Ch. Andersena,
Bibiana, Panská 41
� 18.00 - VKP Bratislava - Humenné,
druhé semifinále play off extraligy volejba-
listov, PKO
� 18.00 - Avalonská noc, írske tance,
DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 19.00 - Tropical, latinsko-americké
tance, DK Ružinov, Ružinovská 28
� 20.00 - Reaction weekend, koncert,
A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12

PONDELOK 7. apríl
� 10.00 a 19.00 - M. Hudec, K. Kollá-
rik, P. Kuba: Objav roka, cena za
úspech, story kapely D´Schody, Divadlo
Ludus, premiéra, pre divákov od 14
rokov, Malá sála PKO
� 19.00 - G. Dusík: Pod cudzou vlaj-
kou, Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.00 - R. Harwood: Garderobier,
Štúdio L+S, Námestie 1. mája 5
� 19.00 - Longital + Volapük, koncert,
Klub Za Zrkadlom, Rovniankova 3
� 19.00 - I. Bukovčan: Slučka pre
dvoch alebo domáca šibenica, tragifraš-
ka, Divadlo a.ha, Školská 14
� 19.30 - V. Klimáček: In Da House,
Divadlo GunaGU, Františkánske námes-
tie 7
� 19.30 - Bluesový pondelok, Music
Club, Hlava XXII, Bazová 9
� 20.00 - H. Müller: Hamletmachine,
Divadlo P.A.T., A4 Nultý priestor,
Námestie SNP 12

UTOROK 8. apríl
� 10.00 - G. Dusík: Pod cudzou vlaj-
kou, Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 10.00 - Malá morská víla, hudobná
feéria na motívy rozprávky H. Ch.
Andersena, pre deti od 6 rokov, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
�10.00 - Čarodejníkov učeň, príbeh na
motívy balady J.W. Goetheho, Bibiana,
Panská 41
� 19.00 - S. Benchetrit: Mínus dvaja,
Štúdio L+S, Námestie 1. mája 5
� 19.00 - R. Thomas: Mandarínková
izba, Divadlo West, Námestie SNP 14
� 19.00 - Koncert v Slovenskej filhar-
mónii, Program: F. M. Bartholdy, E.
Krák, A. Dvořák, Moyzesovo kvarteto,
Zuzana Paulechová-Štiasna, klavír, Malá
sála Slovenskej filharmónie, Reduta,
Palackého 2
� 19.00 - Modelky, divadlo GunaGU,
Dom kultúry Ružinov, Ružinovská 28
� 20.00 - Stredná Európa ťa miluje,
Divadlo SkRAT, A4 Nultý priestor,
Námestie SNP 12

� 20.30 - Hafirovica, škola ľudového
tanca pre začiatočníkov a laikov od 9 do
99 rokov, tance z Kysúc, Dom kultúry
Zrkadlový háj, Rovniankova 3

STREDA 9. apríl
�10.00 a 14.00 - V. Šuplata: Kráľovský
detektív, detektívka pre deti, Bratislavs-
ké bábkové divadlo, Dunajská 36
�14.00 - Hra farieb a tvarov, výtvarné
dielne, MKC, Gaštanová 19
�14.00 - Čarodejníkov učeň, príbeh na
motívy balady J.W. Goetheho, Bibiana,
Panská 41
�16.30 - Art - Harmony, cyklus výtvar-
ných dielní pre deti, MKC, Gaštanová 19
� 19.00 - George Gershwin: Rapsódia
v modrom, Bratislava Hot Serenaders,
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie,
Reduta, Palackého 2

ŠTVRTOK 10. apríl
� 10.00 - K. Žiška: Čiernobiele srdce
Charlieho Chaplina, Divadlo Ludus,
Malá sála PKO
�10.00 - Čarodejníkov učeň, príbeh na
motívy balady J.W. Goetheho, Bibiana,
Panská 41
�18.00 - Art - Harmony, cyklus výtvar-
ných dielní pre dospelých, MKC, Gašta-
nová 19
� 19.00 - S. Mrožek: Polícia, Divadlo
Ívery, MKC, Školská 14
� 19.00 - Koncert v Slovenskej filhar-
mónii, Program: S. Prokofiev, C. Debus-
sy, M. Ravel, účinkujú: L. Svárovský
(dirigent), R. Wallfisch (violončelo),
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie,
Reduta, Palackého
�19.00 - Polemic, hudobný koncert, DK
Lúky, Vigľašská 1
� 19.30 - V. Klimáček: In Da House,
Žúrka v Londýne, Divadlo GunaGU,
Františkánske námestie 7
�20.00 - Nemusím veľa, stačí dobre...,
Divadlo SkRAT, A4 Nultý priestor,
Námestie SNP12

PIATOK 11. apríl
� 11.00 - J. Krasula : Tri prasiatka,
rozprávka pre deti, Divadlo Aréna, Vie-
denská cesta 10
�17.00 - Ružinovská tančiareň, zábav-

né tanečné stretnutie staršej a strednej
generácie, Dom kultúry Ružinov, Ruži-
novská28
�18.30 - Ozveny festivalu otrlého divá-
ka, kino inak, A4 Nultý priestor, Námes-
tie SNP 12
� 19.00 - Bratislavská komorná gitara,
hudobný festival, DK Zrkadlový háj, Rov-
niankova 3
� 19.00 - W. Shakespeare, M. Ditte, I.
Jurčová: Shake ShakespeaRe Mac-
beth, účinkuje Divadlo Pôtoň z Levíc,
Divadlo a.ha, Školská 14
� 19.30 - V. Klimáček: In Da House,
Divadlo GunaGU, Františkánske námes-
tie 7
�20.00 - Pokušenie, dramatizácia romá-
nu Paula Coelho - Ďábel a slečna Chan-
tall, uvádza Prešporské divadlo, Dom
T&D, Miletičova 17/B

VÝSTAVY
�Rudolf Sikora: Sám proti sebe, SNG,
Esterházho palác, Námestie Ľ. Štúra 4,
potrvá do 8. júna
�Jiří Brázda: Obrazy, kresby, grafika,
Galéria Michalský dvor, Michalská 3,
potrvá do 27. apríla
� Radek Čermák: Osobná krajina,
FujiFilm galéria, Stredoeurópsky dom
fotografie, Prepoštská 4
� Joan Villaplana - Metropolis: Špa-
nielsko,Galéria Profil, Stredoeurópsky
dom fotografie, Prepoštská 4
� Emil Fulka: Sondy, výber z tvorby
1974 - 2008, Galéria Z, Ventúrska 9, po-
trvá do 27. apríla
�Alena a Peter: Brasil, MKC Školská
14, potrvá do 14. apríla
�Ján Zoričák & Palo Macho, spoločná
výstava dvoch špičkových sklárskych
výtvarníkov, Galéria DIVYD, Klobuč-
nícka 2, potrvá do 20. apríla 
�Éva Pfilf: Pýcha pozemských plodov,
DK Dúbravka, Saratovská 2/A, potrvá do
28. apríla
�Ivan Zubaľ: Portréty Andreja Šeba-
na, Galéria umenia GUBA, Galvaniho 7,
potrvá do 24. októbra
�Fiffteen, 15 rokov písma pre nezávis-
lé myslenie, putovná výstava FontFonts,
Galéria Médium, Hviezdoslavovo ná-
mestie 18, potrvá do 16. apríla
�Dušan Šabo: Obrazy, Stredisko kultú-
ry BNM, Vajnorská 21
� Zo života škriatkov, interaktívna
výstava, Bibiana, Panská ulica, potrvá do
14. septembra

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

Limitovaná Golf+ Edition vás vyzbrojí na green či naučí odpaľovať. K Mercedesu 
triedy A a B vám teraz  v cene auta pribalíme golf bag alebo voucher na kurz golfu.

Ak nehrávate golf, potešíme vás špeciálnou výbavou v cene auta!

Golf+ Edition Trieda B
Základná výbava + metalíza, pozdĺžne nastavenie
volantu, elektrické ovládanie okien, prevedenie Chróm.
Pri vybraných modeloch možný odpočet DPH.

Golf+ Edition Trieda A
Základná výbava + metalíza, elektrické
ovládanie okien, predné hmlovky.
Pri vybraných modeloch možný odpočet DPH.

CO2 – Emisie – kombinovaná (g/km): 128 – 192 (146 – 197). Kombinovaná spotreba (l/100 km): 4,9 – 8,1 (5,6 – 8,2).
Akcia je limitovaná na vozidlá modelového roku 2008 a je obmedzená počtom kusov. Akcia trvá do 30. apríla 2008.
* Možnosť rozšírenia štandardnej dvojročnej záruky o tretí a štvrtý rok za výhodných podmienok.

Máte radi golf? Kúpte si Mercedes.

Zároveň získate ročné havarijné poistenie KASKO a PZP od Allianz 
– Slovenskej poisťovne, a. s., v cene vozidla. 

Ďalšie výhody, ktoré vám Mercedes prináša:

–  Predĺžená záruka MBSK*
–  6 rokov servis v cene vozidla
–  Vernostný program: 

Bezplatné zapožičanie náhradného vozidla 
Servisné sadzby o 30 % výhodnejšie

–  Mobilo
–  24-hodinová pohotovostná služba
–  MercedesCard na požiadanie

Viac benefitov na www.mercedes-benz.sk

MB_Acko_252x100.indd    1 3/31/08    1:50:57 PM


