
O tom, ako sa dotkne prechod meny
z koruny na euro Dopravného pod-
niku Bratislava, a tým aj cestujú-
cich, sme sa pozhovárali s generál-
nym riaditeľom tejto akciovej spo-
ločnosti Róbertom KADNÁROM. 
- Náklady spojené s prechodom na
euro menu očakávame vo výške 8 -10
miliónov korún. Treba si uvedomiť, že
sme povinní postupovať v zmysle
zákona, z ktorého vyplýva cenová
neutralita pri premene a prepočtoch
peňazí, cien a platieb.
V koľkých automatoch na lístky
musí DPB prerobiť softvér? 
- V roku 2008 budú postupne uvedené
do prevádzky zmodernizované viacta-
rifné automaty na predaj cestovných
lístkov v celkovom počte 22 kusov.
Predpokladáme, že k 1. januáru 2009
bude v prevádzke 335 kusov viactarif-

ných automatov. Na všetkých automa-
toch bude potrebné nahrať nový soft-
vér. V automatoch, ktoré boli uvedené
do prevádzky v roku 1999, budeme
musieť vymeniť mincovníky.
Kedy chcete začať s prevádzkou
zmenených automatov a kedy by
mala byť dokončená premena všet-
kých na euro mince? 
- Prestavbu automatov plánujeme uro-
biť v druhej polovici decembra. Predaj-
né automaty nebudú mať povinnosť v
období duálneho hotovostného peňaž-
ného obehu, t. j. od 1. januára 2009 do
16. januára 2009 prijímať obidve
meny. Predpokladáme, že k 1. januáru
2009 budú automaty nastavené na prí-
jem novej meny.

Čo všetko ovplyvní dopravný pod-
nik pri prechode na euro, okrem
automatov?
- Okrem prestavby predajných automa-
tov na novú euro menu budeme musieť
v prvom rade zabezpečiť duálne zobra-
zenie cien na cestovných lístkoch, a to
do jedného mesiaca od vyhlásenia kon-
verzného kurzu Radou Európskej únie.
V praxi to znamená, že na tlačených
cestovných lístkoch budeme musieť
uvádzať ceny v obidvoch menách. Čo
sa týka duálneho zobrazovania cien na
cestovných lístkoch predaných pro-
stredníctvom predajných automatov, tu
s najväčšou pravdepodobnosťou bude
podmienka duálneho zobrazovania
cien splnená, ak budú uvedené ceny
cestovných lístkov v obidvoch menách
na automatoch.

Zhováral sa Robert Lattacher
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Starostovia

chcú presadiť

vlastný návrh

zákona
BRATISLAVA
Starostovia mestských častí chcú v
Národnej rade SR presadiť vlastný
návrh Zákona o Bratislave. Starosto-
via blízki stranám vládnej koalície
Smer-SD, HZDS-ĽS, SNS sa totiž
nedohodli na znení nového zákona s
primátorom Bratislavy a tak chcú do
parlamentu predložiť vlastný návrh.
Doteraz starostovia i primátor deklaro-
vali záujem dohodnúť sa na spoločnom
návrhu. Ich posledné stretnutie však
ukázalo, že sa nedohodnú. K najväčším
nezhodám došlo pri dani z nehnuteľnos-
ti a pri majetku mesta a mestských častí.
V prípade dane sa nevedia dohodnúť, či
má dane vyberať mesto alebo mestské
časti. V oblasti majetku sa zasa mesto a
mestské časti nevedia dohodnúť, či by
mali mať aj mestské časti majetok, s
ktorým by mohli narábať a hospodáriť. 
„Starostovia sa zhodli na tom, že zatiaľ
je silná Bratislava ako celok. Chcú však
nielen silné mesto, ale aj silné mestské
časti. Toto je podľa nich cesta pre ďalší
rozvoj celého mesta,“ tvrdí Regionálne
združenie starostov mestských častí. 
Primátor trvá na tom, aby sa do parla-
mentu predkladal spoločný návrh záko-
na, na ktorom sa dohodnú starostovia s
primátorom. „Daň z nehnuteľnosti
získalo mesto na základe fiškálnej
decentralizácie a nového daňového
zákona, podľa ktorého je správcom
dane obec, teda Bratislava. Primátor
nepristúpi na presun dane na mestské
časti, pretože nemôže byť hlavné mesto
ako celok závislé od mestských častí,“
konštatovala primátorova hovorkyňa
Eva Chudinová. (brn)

Na Račianskom

mýte sa začala

nová výstavba
STARÉ MESTO
Na rohu ulíc Radlinského a Mýtna v
blízkosti Račianskeho mýta sa začala
výstavba polyfunkčnej budovy s 13
nadzemnými podlažiami.
Budova bude určená prevažne na admi-
nistratívne účely, k dispozícii bude vyše
4220 štvorcových metrov kancelárskej
plochy. Na ploche vyše 1100 štvorco-
vých metrov budú výstavné priestory. V
podzemí bude 138 parkovacích miest. 
Stavebníkom je spoločnosť Račianske
mýto, s.r.o., za ktorou stojí spoločnosť
I.P.R. Slovakia. Táto spoločnosť posta-
vila na Hodžovom námestí polyfunkčný
objekt Astoria Palace a zároveň rekon-
štruuje aj podchod pod týmto námestím.
Práce sa oproti pôvodne avizovaným
termínom dokončenia zdržali. (juh)

Uzávierka

Prístavného

mosta

sa odkladá
BRATISLAVA
Oprava Prístavného mosta, ktorá
mala prísť na program hneď po
spustení premávky v tuneli Sitina, sa
odkladá. Doprava v tuneli bola pre-
rušená od 4. do 13. apríla kvôli
odstraňovaniu chýb po kolaudácii.
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomu-
nikácií v oznámenom termíne uzávier-
ku nepovolilo. Národnej diaľničnej
spoločnosti nariadilo preveriť možnos-
ti iného technického riešenia vedenia
dopravy v mieste opravy (napr. provi-
zórnym premostením).
Zároveň ministerstvo požaduje od
Národnej diaľničnej spoločnosti koor-
dináciu termínov jednotlivých uzávie-
rok na území Bratislavy a priľahlých
diaľničných úsekov. Po preverení
iného technického riešenia diaľničná
spoločnosť požiada ministerstvo o
novú uzávierku. 
Národná diaľničná spoločnosť požia-
dala ministerstvo kvôli výmene most-
ného záveru o čiastočnú uzávierku Prí-
stavného mosta v troch etapách (od 20.
4. 2008 do 10. 5. 2008). Táto spoloč-
nosť usporiadala ešte 28. marca tlačo-
vú konferenciu, na ktorej informovala
o aktuálnych uzávierkach, obmedze-
niach a odstávkach.
Kvôli avizovaným obmedzeniam aj na
Prístavnom moste pripravil bratislav-
ský dopravný podnik informácie o
zmenách trás liniek MHD, ktoré musel
neskôr zrušiť. Linky č. 68, 87 a 88
budú premávať v oboch smeroch po
svojich trasách a zastavovať na stálych
zastávkach.
Okrem toho, že Prístavný most je kľú-
čovou dopravnou tepnou v Bratislave,
jeho stav si vyžaduje pravidelnú sta-
rostlivosť. Napríklad 12. až 26. augus-
ta 2005 robila opravu mosta Národná
diaľničná spoločnosť, o rok neskôr si
rekonštrukcia pravobrežnej zjazdnej
vetvy z Prístavného mosta na Einstei-
novu ulicu vyžiadala 1. júla do 31.
augusta úplnú uzávierku tejto vetvy
spojenú s obmedzením dopravy na
moste.
Koordinácia termínov, vhodných na
významné obmedzenie dopravy v
meste, býva nasmerovaná na letné
mesiace, keď je premávka čiastočne
utlmená.
Nedávno bol úplne uzatvorený tunel
Sitina, čo v meste spôsobilo zhustenie
premávky a časový sklz vodičov kvôli
čakaniu bol 15 až 30 minút. V tuneli
dolaďovali centrálny riadiaci systém
po predčasnom odovzdaní Sitiny do
užívania. Skončilo sa tým obdobie skú-
šobnej prevádzky a predpokladá sa, že
podobne dlhé, osemdňové odstavenie
sa už nezopakuje. (rob)
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BRATISLAVA
Oficiálne oslavy v poradí siedmeho
majstrovského titulu hokejového
klubu HC Slovana Bratislava boli v
pondelok na Primaciálnom námestí.
Hokejistov v centre mesta privítali
stovky fanúšikov a priaznivcov. Slova-
nisti dorazili autobusom na Primaciálne
námestie a po červenom koberci sa naj-
skôr odobrali na prijatie k primátorovi
Andrejovi Ďurkovskému. „Teší ma to
víťazstvo, je vytúžené, chlapci si ho
skutočne zaslúžili. Sme na nich skutoč-
ne hrdí. Aj napriek tomu, že mnohí ste
z viacerých kútov Slovenska, reprezen-
tujete Slovan a Bratislavu," povedal
Ďurkovský.
Všetci hráči dostali vzácnu Pamätnú

známku k 1100. výročiu prvej písomnej
zmienky o Bratislave. Hokejovému
klubu navyše daroval aj viac ako pol
metra vysokú vázu z modrého skla. Na
prijatí bol aj štrnásťročný fanúšik Mar-
tin, ktorý je na vozíčku. Primátor mu
chcel umožniť, aby sa dostal do blízkos-
ti hráčov. 
Potom belasí hokejisti pozdravili fanúši-
kov z balkóna Primaciálneho paláca.
Program pokračoval na Primaciálnom
námestí. Divákov zabávali mažoretky aj
samotní hokejisti. Fanúšikom pozdravil
kapitán Robert Döme, ale aj šesťnásob-
ný majster Slovenska v drese HC Slo-
van Bratislava Richard Kapuš, ďalší
hráči a funkcionári klubu. Hokejisti
spievali, tancovali a na pódiu tieklo

šampanské. Oslavy trvali do sedemnás-
tej hodiny. Potom hráči opäť nastúpili
do špeciálneho autobusu a odišli.
Štadión hokejového klubu HC Slovan
na Ulici odbojárov prežil koncom tejto
hokejovej sezóny niekoľko náporov
počas finálových zápasov v podobe veľ-
kého množstva divákov.  Neďaleko, na
Kalinčiakovej ulici, by mala onedlho
vyrásť nová multifunkčná hala, ktorú
postavia pri príležitosti Majstrovstiev
sveta v ľadovom hokeji v roku 2011.
Generálny manažér tímu Maroš Krajči
je však so starým štadiónom spokojný.
Slovanisti ho mienia využívať aj naďa-
lej a jeho priebežná rekonštrukcia je
vzhľadom na jeho vek podľa neho
pochopiteľná. (rob)

Na oslave hokejisti zabávali fanúšikov
Piatkové oslavy titulu si belasí zopakovali aj v pondelok na Primaciálnom námestí. FOTO - Filip Malý
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Keď sa malých 
týka veľká 
politika
Všetko so všetkým súvisí. Aj malé s
veľkým. Preto sa ani my nevyhneme
témam znejúcim vo veľkej politike,
akokoľvek by sme sa chceli hrať len
na našom malom piesočku.
A lezie nám vláda do mesta. Teda už
vliezla. Ale lezie aj do komunálnej poli-
tiky - pripomeňme si ako majstrovsky
sa to snaží zafírovať v stavebnom kona-
ní medzi Starým Mestom a Ružinovom.
Akoby išlo o diaľnicu. Ale nejde o diaľ-
nicu. Len o to, že ten, kto stavia Twin
City by eventuálne mohol byť aj dob-
rým straníckym sponzorom. To sa týka
aj staviteľov diaľnic a preto sa nás na
našom malom bratislavskom piesočku
týka aj to, že kdesi chcú vyvlastňovať
role spôsobom hodným súdruha Gott-
walda. Lebo tak nám kedysi „budova-
li“ Bratislavu. Keď si ju samosprávy
viac-menej úspešne (pod dohľadom
médií) začali dávať dokopy, zasa je tu
ústredná moc...
A ústredná moc si tak tíško hudie aj na
inom kúte nášho piesočku - v médiách.
Zatiaľ to znie len ako wagnerovské var-
hany, ktoré čakajú v pozadí na svoj hro-
mový vpád, ale zo smerácky vyslove-
ných sníčkov o vládnom médiu nápadne
trčí chuť ovládnuť médiá. Možno aj zná-
rodniť naše, Bratislavské, noviny. Je to
ľahšie ako si z vlastných dlaní a vlast-
ných hláv vybudovať noviny a vybudo-
vať pre ne pozíciu na trhu médií. 
Potom, keď táto vláda pôjde tam, kam
patrí (asi tomu neveríte, ale aj ona
pôjde), spraví z vládnych stranícke a
cez vládu presadí zákon, že z rozpočtu
bude ten jej Smerodenník dostávať
ďalšie roky peniažky. Sprostý zákon?
O nič múdrejší ako nový tlačový a zá-
strčkový.
Aj ten sa nás týka. Prečo máme platiť v
Bratislave STV, keď ju zväčša nepoze-
ráme? Prečo má vôbec niekto platiť za
to, čo nepoužíva? Strana, z ktorej vziš-
la slovenská červená ľavica, vrátane
Smeru, ešte nevrátila všetkým všetko,
čo pobrala. Pokladá to za také normál-
ne, až ju uráža, ak sa niekto bráni proti
ďalším krádežiam. Preto ani nespálila
projekty, na ktorých je zakreslené roz-
miestnenie drôtených zátarasov na
hraniciach. Gustav Bartovic

Aj zlé úradné rozhodnutie je posvätné, 

najmä vtedy, ak je aj účelné a posype
STARÉ MESTO
Napriek deklarovanej snahe o práv-
nu i architektonickú čistotu staveb-
nej obnovy Bratislavy sa stretávame
priamo na stavebných úradoch s
konaním, ktoré mieri proti tejto čis-
tote.
Nedokonalý a stokrát prerábaný územ-
ný plán platný v minulých rokoch tak
dopredu ospravedlnil, že na Dunajskej
ulici vyrastie objekt, ktorý zakryje vý-
hľad na národnú kultúrnu pamiatku,
stavbu architekta M. M. Harminca.
Firma AB Centrum, s.r.o., ktorá je pre-
viazaná so spoločnosťou CRESCO
podnikateľa Štefana Beleša, získala
územné rozhodnutie ešte v roku 2002 -
jeho prijatie sa však odvoláva na znenie
územného plánu ešte z roku 1996. Evi-
dentne nepomôže zastaviť necitlivú
výstavbu ani to, že stavbu trčiacu do
ulice príkro odsúdil aj súčasný mestský
hlavný architekt Štefan Šlachta.
Ešte pred Š. Šlachtom však zareagovali
obyvatelia mesta a okrem listov nám
poslali aj fotografie, ako prízemie rozo-

staveného domu zasahuje do ulice. Ide
o to, že Harmincova stavba Slovenskej
ligy ustupovala proti pôvodnej vino-
hradníckej zástavbe Dunajskej ulice a
podobne sa zachovali aj tvorcovia
budovy banky oproti Rajskej ulici a
napokon aj bývalej Omnie, takže od
potravín Teta mohol vyrásť viac-menej
rovný uličný front.
Položili sme si teda otázku, či poly-
funkčný objekt na Dunajskej rastie v
súlade so stavebným povolením a ak
áno, kto mohol čosi také podpísať.
Odpoveď je jednoduchá, tlmočila nám
ju hovorkyňa staromestskej samosprá-
va Alena Kopřivová. Polyfunkčný
objekt je umiestnený na pozemku,
ktorý vznikol asanáciami starých
objektov, jeho pôdorysný tvar kopíruje
hranice stavebnej parcely, ktorá má
nepravidelný pôdorysný tvar a stoper-
centne ho pokrýva.
Pri prijímaní územného rozhodnutia,
na základe ktorého možno vytiahnuť
túto stavbu do ulice, namietali v roku
2002 účastníci stavebného konania,

námietke sa však nevyhovelo práve s
odvolaním sa na územný plán zóny z
roku 1996 - vtedy bolo jasné, že každý
zastavaný štvorcový meter prinesie v
budúcnosti oveľa viac korún ako
pohľad na usporiadanú líniu fasád. V
regulatívoch zonálneho plánu stojí
doslova: „rozsiahlu preluku (pôvodne
Dunajská 8 - 14) zastavať čo najpres-
nejšie podľa pôvodného pôdorysu ulič-
nej čiary“. Namiesto štyroch malých
domčekov vyčnievajúcich do ulice vy-
rastie rovnako trčiaca, ale tieniaca,
výšková budova.
„Nie je v kompetencii stavebného
úradu regulatívy dané platnou územno-
plánovacou dokumentáciou meniť,
naopak, jeho povinnosťou je skúmať
súlad s regulatívmi stanovenými plat-
nou územnoplánovacou dokumentá-
ciou a trvať na tomto súlade,“ konštatu-
je A. Kopřivová. A tak Stavebnému
úradu Starého Mesta nezostalo nič iné,
než 15. júna 2005 stavebné povolenie
vydať. Gustav Bartovic

FOTO - Oto Limpus

Mesto stále nemá pripravenú koncepciu

na rozmiestňovanie vonkajšej reklamy
BRATISLAVA
Bilbordy a iné reklamné zariadenia v
Bratislave stále pribúdajú, najnovšie
začala s rozmiestňovaním nových
spoločnosť JCDecaux. Mesto stále
nemá žiadnu koncepciu rozmiestňo-
vania vonkajšej reklamy.
Nové reklamné zariadenia vybudovala
spoločnosť JCDecaux na základe dodat-
ku zmluvy, ktorú má uzatvorenú s mes-
tom. V rámci nej spoločnosť vybuduje
pre mesto ďalších 250 prístreškov na
zastávky mestskej hromadnej dopravy.
Mesto Bratislava tejto spoločnosti pre-
najalo pozemky na rozmiestnenie 150
nových reklamných zariadení, tzv. city-
lightboardov s rozmermi okolo osem
štvorcových metrov. Mesto si nerobí na
týchto zariadeniach žiadnu kampaň,
spoločnosť ho iba požiadala, aby neob-
sadený priestor využilo na svoju imi-
džovú prezentáciu. 
Mesto Bratislava pripravovanú koncep-

ciu rozmiestňovania vonkajšej reklamy
nahradilo verejnou súťažou, ktorá pre-
ukáže, ktorým smerom sa bude môcť
uberať pri tvorbe už konkrétnych zásad
spomenutej koncepcie. „Po skončení
dvojročného obdobia bude zrejmé, ako
sa spoločnosti, ktoré súťaž vyhrali,
zmocnili reklamy, a to bude tvoriť
základ budúcej koncepcie,“ povedala
nám hovorkyňa magistrátu Eva Chudi-
nová. „V súčasnosti sa vykonávajú
rokovania o zmluvných podmienkach s
víťazmi súťaže, po podpise zmlúv hlav-
né mesto zverejní všetky potrebné infor-
mácie a záujemcovia sa budú môcť kon-
taktovať s agentúrami, ktoré budú mes-
tom zmocnené na uzatváranie zmlúv so
záujemcami dva roky.“
Zásady na rozmiestňovanie reklamných
zariadení na území mesta teda stále
neexistujú. V každom prípade však platí
aspoň rozhodnutie magistrátu, že
reklamné zariadenia sa nemajú umiest-

ňovať v stredových pásoch komuniká-
cií. V súčasnosti reklamné spoločnosti
ohlasujú ukončenie zmlúv, ktoré umož-
ňovali existenciu takýchto zariadení. V
prípade spoločností, ktoré tak neurobia,
mesto pristúpi k odstráneniu reklam-
ných zariadené v stredových pásoch na
náklady týchto spoločností.
Ako sme sa dozvedeli na magistráte,
zmluva mesta so spoločnosťou JCDe-
caux, ktorá tejto firme zaručuje istú
exkluzivitu, stále trvá. Exkluzivita spo-
číva v tom, že - zjednodušene povedané
- JCDecaux postaví v meste zastávky
MHD a za to má právo rozmiestňovať v
meste reklamné zariadenia, pričom v
istej vzdialenosti okolo nich nesmú byť
umiestnené iné reklamné zariadenia a
iní prevádzkovatelia nesmú používať
podsvietenie vonkajšej reklamy. Mesto
so spoločnosťou JCDecaux stále rokuje
a snaží sa túto podmienku v zmluve
zmierniť. (juh)

Investor narazil

na nesúhlas

samosprávy
PETRŽALKA
Osud kontroverzného projektu stav-
by bytového domu Dolnozemská
brána na Jasovskej ulici v Petržalke
je otázny - mesto Bratislava vydalo
nesúhlasné záväzné stanovisko k
jeho výstavbe.
Nesúhlasné stanovisko primátora Bra-
tislavy Andreja Ďurkovského a
námestníka primátora Tomáša Korčeka
bolo podporené petíciou, ktorú podpí-
salo 800 obyvateľov nesúhlasiacich s
pripravovanou výstavbou. Ako sme už
v Bratislavských novinách informova-
li, v tejto lokalite by investor chcel
postaviť bytový objekt zložený z troch
sekcií, pričom dve časti, nachádzajúce
sa okrajoch objektu, by mali vyrásť do
výšky 13 podlaží, stredný objekt ráta s
troma nadzemnými podlažiami. Celko-
vo by malo pribudnúť v tomto objekte
193 bytov.
V odôvodnení svojho stanoviska mesto
Bratislava argumentuje najmä tým, že
v tejto lokalite je potrebné pri dotvára-
ní územia rešpektovať diferencovaný
prístup podľa jednotlivých typov exi-
stujúcej zástavby. Táto úloha sa musí
jednoznačne riešiť na podrobnejšej
zonálnej úrovni, teda je nevyhnutné v
tomto území zabezpečiť v spolupráci s
mestskou časťou Bratislava - Petržalka
spracovanie podrobnejšieho územno-
plánovacieho podkladu. Tento podklad
preukáže vhodnosť stavebného zámeru
z hľadiska funkčného využitia, kompo-
zície, intenzity využitia, ako aj zhodno-
tenie jeho dosahov na funkčnosť nad-
väznej existujúcej zástavby.
Hlavné mesto vydalo nesúhlasné
záväzné stanovisko napriek tomu, že
starosta mestskej časti Bratislava -
Petržalka Milan Ftáčnik 20. februára
tohto roka vydal súhlasné záväzné sta-
novisko. Záväzné stanovisko mestskej
časti pritom zákonom stanovený
postup nevyžaduje a starosta ho vydal
aj s konštatovaním, že výška navrhova-
nej zástavby nie je v súlade s priemer-
nou podlažnosťou stanovenou územ-
ným plánom.
Podľa našich zistení rozdielne stano-
visko mesta a mestskej časti vzniklo v
dôsledku nepresností v čistopise územ-
ného plánu, na ktoré prednedávnom
upozornila aj krajská prokuratúra v
Bratislave. Konkrétne toto územie bolo
kvalifikované nie ako stabilizované,
ale ako rozvojové. Mestská časť muse-
la vydať súhlasné stanovisko, pretože
pôvodne zverejnená verzia čistopisu
územného plánu umožňovala, aby na
inkriminovanom mieste mohla byť
stavba takého rozsahu, ako ju plánoval
investor. Z opravenej verzie územného
plánu vyplýva, že pre pozemok na
Jasovskej ulici, kde mal vyrásť súbor
Dolnozemská brána, platia iné pravid-
lá. (juh)nábytok, hodiny, porcelán, staré

obrazy a od význ. slov. autorov.
Platím okamžite.

Tel.: 032/6528 492, 0905 409 972
Email: antik1@stonline.sk

Adr.: P.O.BOX 3, 913 11 Trenč. Stankovce

KÚPIM STAROŽITNOSTI

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

Informácie o distribúcii
Bratislavských novín

možno získať
na telefónnom čísle

02/206-414-00



Rekonštrukcia

Apponyiho

paláca sa končí
STARÉ MESTO
V týchto dňoch sa uskutočnili tech-
nické a stavebné kolaudácie súčasti
radničného komplexu - Apponyiho
paláca, pripravuje sa rekonštrukcia
samotnej Starej radnice.
Informovala o tom Zdenka Turzíková
z mestskej organizácie Paming, ktorá
rekonštrukcie po stavebnej stránke
realizovala. Napriek tomu, že celkové
náklady na rekonštrukciu asi prekro-
čia hranicu 145 miliónov korún, je to
menej, ako sa hovorilo pred rokom.
„Najdôležitejšie však je, že tento
skvost odovzdáme domácej verejnos-
ti a turistom do užívania ešte pred
začiatkom sezóny,“ hovorí Z. Turzí-
ková. Brány paláca sa verejnosti
otvoria už v posledný aprílový
víkend.
Rekonštrukcia sa totiž predĺžila - príči-
nou boli nečakané bohaté archeologic-
ké nálezy pod základmi stavby. Aj v
tomto priestore sa potvrdilo laténske
osídlenie mesta, čo posúva predstavy o
veľkosti a význame Bratislavy už na
prelome letopočtov. Laténska keramic-
ká pec, ktorú tu našli, bude po ukonče-
ní druhej etapy stáť v podbrání radnice.
Aj samotný obnovený Apponyiho
palác priblíži verejnosti výsledky ar-
cheologického výskumu.
Na druhom poschodí, informovala
zástupkyňa riaditeľa Mestského múzea
Bratislava Marta Janovičková, odokry-
li niekoľko vrstiev výmaľby miestnos-
tí. Zrekonštruovali časti tých najstar-
ších vrstiev, čím priblížia súčasníkom
pohľad na dobový vkus, čo sa páčilo
bohatým mešťanom a šľachte v osem-
nástom storočí, v období rokoka.
Prvé a druhé poschodie bude venované
dobovému interiérovému vybaveniu.
Na prvom sa predstavia reprezentačné
priestory, druhé poskytne pohľad do
interiérov mestských domov.
Do Apponyiho paláca sa vráti aj popu-
lárne Vinohradnícke múzeum, ktoré
bolo na čas rekonštrukcie zatvorené. V
máji sa začne archeologický prieskum
druhej etapy, po ňom budú nasledovať
rekonštrukčné práce. Celá Stará radni-
ca by mala byť zreštaurovaná o dva
roky. Gustav Bartovic

Nové verejné

toalety ponúkne

magistrát
STARÉ MESTO
Je to paradox, ale ani úrad, ktorý má
najväčšie slovo v rozhodovaní o sta-
vebných záležitostiach, nemôže, čo
by chcel, lebo nedokáže predbehnúť
normy.
To je aj prípad toaliet pre turistov a
ostatnú verejnosť, ktoré vznikajú v
bočnom trakte budovy magistrátu.
Pred viac ako dvoma rokmi reagovala
riaditeľka magistrátu Anna Pavlovičo-
vá na naše kritické materiály o stave
verejných toaliet v meste. Väčšina z
nich má vyše 50 rokov a nieže ich s
rastom mesta pribúda, ale ich počet sa
skôr znižuje, navyše sú prevádzkovo
drahé.
A. Pavlovičová skutočne veľmi promp-
tne presadila do plánu investičných
akcií na rok 2007 premenu dvoch prí-
ručných skladíkov so vstupom zboku
budovy z Uršulínskej na moderné toa-
lety. Mali byť bezbariérové aj s priesto-
rom pre mamičky s dojčatami. Ukázalo
sa, že aj magistrátu trvá vybavenie sta-
vebného povolenia rovnako dlho ako
iným stavebníkom, navyše konštrukcia
budovy neumožnila bezbariérový vstup
a atypický výťah výrobca tiež nevedel
dodať v minulom roku.
„Verejnosti však môžem sľúbiť, že na
tohtoročný Deň Bratislavy, teda 26.
apríla, zariadenie otvoríme,“ hovorí A.
Pavlovičová a sama krúti hlavou nad
tým, ako vie úradný šimeľ brzdiť dobré
veci. (gub)

Počet turistov

stúpa, nocujú

však krátko
BRATISLAVA
Aj keď počet návštevníkov mesta z
roka na rok narastá, je počet tých
ktorí sa v hlavnom meste rozhodnú
prenocovať viac ako dve či tri noci,
stále skromný.
V rámci hlavného mesta najviac ľudí
navštívilo druhý a prvý okres (288-tisíc
ľudí a 282-tisíc ľudí), najmenej prišlo
do piateho okresu - niečo vyše 13-tisíc.
Najviac zahraničných turistov ale
navštívilo prvý okres, pred druhým
(249 796/168 570). Celkový počet
nocí, ktoré turisti alebo návštevníci v
roku 2007 strávili v Bratislave, bol viac
ako 1,4 milióna, z toho zahraničných
hostí bolo vyše 862-tisíc. Najviac ľudí
prenocovalo v druhom okrese, o niečo
menej v prvom (482 084 / 490 690) a v
obidvoch týchto okresoch vyšiel prie-
merný počet prenocovaní na 1,7 noci.
Údaje spracovalo pracovisko Štatistic-
kého úradu v Bratislave. (rob)
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Rozmiestňovanie letných terás v pešej

zóne by sa malo riešiť systémovejšie
STARÉ MESTO
Od 16. apríla platí v Starom Meste
zmenené všeobecne záväzné nariade-
nie o pešej zóne, ktoré oproti jeho
pôvodnému zneniu mení len to, že
povoľuje umiestniť letné terasy pred
niekoľkými domami na severnej
strane Hviezdoslavovho námestia.
Konkrétne ide o dva metre široký pás na
severnej časti promenády pred domami
číslo 20 až 23. Návrh, s ktorým prišiel
poslanec miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Staré Mesto Emil T. Bart-
ko (SDKÚ-DS), staromestskí poslanci
schválili 1. apríla.
V dôvodovej správe sa uvádza, že táto
zmena „umožní vytvoriť príjemné pro-
stredie v letnej turistickej sezóne bez

zásahu do promenády na Hviezdoslavo-
vom námestí a prinesie nie malý finan-
čný prínos d rozpočtu mestskej časti“.
Počas rozpravy k tomuto bodu odznel
údaj, že príjem pre mestskú časť by mal
byť 650-tisíc korún.
V rozprave okrem iného zaznelo i to, že
v tomto konkrétnom prípade sa zmenou
všeobecne záväzného nariadenia nerieši
verejný záujem, ale len záujem jedného
podnikateľa, ktorý mal vlani na tomto
úseku námestia v rozpore so všeobecne
záväzným nariadením mestskej časti
letnú terasu a zriadil ju tam opäť. V
tomto prípade sa nariadenie vlastne pri-
spôsobilo jeho porušovateľovi.
V rozprave odznela obava, že ide o pre-
cedens, pretože sa môže stať, že prídu

ďalší podnikatelia, ktorí budú požado-
vať zmeny vo všeobecne záväznom
nariadení, ako sa im to bude hodiť.
Niektorí poslanci poukázali na to, že
pravidlá by sa nemali meniť počas roka,
pretože je to nesystémové riešenie.
Starosta Starého Mesta informoval, že
spomenutý podnikateľ, ktorý vlani nele-
gálne umiestnil na Hviezdoslavovom
námestí letné sedenie, bol za to pokuto-
vaný. Napokon však poslanci odhlaso-
vali zmenu, ktorá umožní, aby v páse za
lavičkami od východu z garáží hotela
Carlton po začiatok parkovej úpravy
pred domom číslo 25 mohli byť letné
terasy tentoraz už legálne. Otázka, či je
takýto postup vo verejnom záujme,
ostala nezodpovedaná. (juh) 

BRATISLAVA
Mestská organizácia Paming v
týchto dňoch spustila do prevádzky
fontány, ktoré sa nachádzajú na
území mesta. Paming má v správe
celkovo 54 fontán, pitných fontánok
a studní. 
Z tohto počtu bude v tomto roku v pre-
vádzke 36 fontán a šesť pitných fontá-
nok, štyri fontány a tri pitné fontány
vyžadujú rekonštrukciu, v depozite sú
dve pitné fontány. V Bratislave je v
súčasnosti okolo 120 fontán vrátane
tých, ktoré spravujú mestské časti alebo
súkromní vlastníci.
Ako prvé boli dané do prevádzky fontá-
ny v Starom Meste. Paming spustil
Rolandovu fontánu na Hlavnom
námestí, Ganymedovu fontánu na
Hviezdoslavovom námestí, fontánu
Žena s krčahom na Františkánskom
námestí a fontánu Lev s erbom na
Námestí SNP. Neskoršie k nim postup-
ne pribudli ďalšie. 

Fontány boli na „zimný spánok“ ulože-
né postupne do 15. novembra minulého
roku. Sukničky, ktorými boli prikryté,
chránia nielen kamenné teleso fontány
a vodovodné potrubia proti nepriazni-
vým účinkom počasia, ale ochraňujú aj
osvetľovacie telesá či bronzové plasti-
ky pred zlodejmi. 
Ganymedova fontána na Hviezdoslavo-
vom námestí a Maximilliánova (Rolan-
dova) fontána na Hlavnom námestí boli
v januári tohto roka obohatené o nové
kryty - prístrešky. Prístrešky sú vyhoto-
vené z oceľovej konštrukcie so zinko-
vou povrchovou úpravou, opláštenie a
zastrešenie z jednokomorového, číreho
polykarbonátu hrúbky 10 mm. Jeden
kryt stál 1,4 milióna korún.
V minulom roku museli pracovníci
Pamingu odstrániť rôzne havárie na
fontánach, vymeniť čerpadlá pre poru-
chu, resp. nefunkčnosť, haváriu vodo-
vodnej prípojky na Rezedovej ulici,
obnovu kanalizačných prípojok aj pre

úmyselné upchanie. Museli sa vyrov-
nať aj s najnovšou hrou pravdepodob-
ne mladistvých, ktorí vylievali do fon-
tán saponáty, a tým vytvorili na nich
penu.
V minulom roku opravili technologické
zariadenie fontány na Ožvoldíkovej
ulici, i obnovili jej vonkajší vzhľad.
Fontána pre Zuzanu na Kupeckého
ulici je obnovená, jej skúšobnú prevá-
dzka sa začala minulý týždeň. Po dvad-
siatich rokoch bude táto fontána opäť
funkčná.
Na fontánach už boli vykonané odbor-
né prehliadky elektrických zariadení s
vyhotovením revíznych správ. Fontány
boli odkryté do konca marca. Ich prevá-
dzka stojí Bratislavu ročne približne 3,8
milióna korún. Z tejto sumy je na
údržbu, to znamená na napustenie a
vypustenie a na čistenie fontán, vyčle-
nených 2,3 milióna korún, na vodu
800-tisíc korún a na elektrickú energiu
700-tisíc korún. (brn, juh)

Mesto víta jar začatím prevádzky fontán

Novootvorená, špičkovo vybavená 
Očná ambulancia Ocellus 

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

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

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

PREDAJ: 
PREDAJ LUXUSNÝCH NOVÝCH
BYTOV V CENTRE MESTA NA
DUNAJSKEJ ULICI Bližšie info v RK
1-izb., OV, M. Marečka, 5/12p., 44m2, loggia 2,55 mil. Sk
1-izb., OV, Svätoplukova, 38 m2, balkón, č.zrek. 2,8 mil. Sk
2-izb., OV, Kvetná, 60m2, mez., vl. kúrenie, 3/3p. 6,2 mil. Sk
2-izb., OV, Klincova, novost., 44m2, 2/2p., vl.kúr. 3,5 mil. Sk
3-izb., OV, Smolenická, 67m2, log, zateplený dom 3,19 mil. Sk
3-izb., OV, Pod záhradami, novost., 7/7p, 86m2, 3xbalk.,č.zar. 5,6 mil. Sk
3-izb., OV, Žabotová, 84m2, výťah, 2xbalkón, kompl. zrek. 5,9 mil. Sk
3-izb., OV, P. Horova, 5/12p., 87m2, kompl. zrek. 4,05 mil. Sk
3-izb., OV, Bazovského, 70m2, 8/8p., loggia, pôv. stav, výhľad 3,4 mil. Sk
3-izb., OV, Kuklovská, zrek., 72 m2, 11/12p., výhľad 3,8 mil. Sk
3-izb., OV, Poľná, zrek., 66 m2, výhľad, loggia 8m, park., 5/7p. 6 mil. Sk
3-izb., OV, Markova, 68m2, 10/12p., log., zrek., 2 x výťah 3,8 mil. Sk
3,5-izb., OV, Jesenná, 80m2, 6/6p., pôv. stav 4,1 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. 3,7 mil. Sk
4-izb., OV, Pifflova, 2/8p., 87m2, č. zrek. 4,3 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
RD Horský park, 2-podl., podpiv., garáž 16,9 mil. Sk
PRENÁJOM: 
2-izb., Sládkovičova, 62m2, zrek., zar., vl. kúrenie, tichý 20 000,- Sk/m.

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

Tohtoročnou novinkou v pešej zóne sú letné sedenia na Michalskej ulici. Terasy sú umiestnené na špeciálnych podes-
tách uprostred a neprekážajú tak chodcom na chodníkoch po oboch stranách ulice. FOTO - Oto Limpus

Reklamu
si môžete

objednať aj 
cez internet

www.BratislavskeNoviny.sk
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Nové autobusy

majú menšiu

kapacitu
LIST ČITATEĽA
Chcel by som vás upozorniť opäť na
tému dopravy a síce obnovy vozové-
ho parku v Dopravnom podniku
Bratislava, a.s.
Mesto už od vyraďovania posledných
kusov Ikarusov 280 a 283 (a komplet-
ného vyradenia Ikarusov 280 z pre-
vádzky) má problémy s nasadzovaním
kĺbových autobusov. Napriek tomu
minulý rok bolo zakúpených 18 kusov
autobusov SOR 9.5 BN ako náhrada za
12-metrové Karosy, kde pomer kapaci-
ty SOR vs. Karosa je 73 ku 90 cestujú-
cich (zdroj www.imhd.sk), čo je zníže-
nie kapacity o 17 ľudí na vybranom
spoji.
Ak sa teda z niektorej autobusovej
linky ako napríklad číslo 56 s 20-
minútovým intervalom v špičke a 30-
minútovým intervalom v sedle vytra-
tili Karosy a nasadzované sú autobusy
typu SOR, ide o zníženie kapacity o
51 miest na hodinu. K tomu treba pri-
rátať fakt, že ak sa nezmestíte do auto-
busu, stojíte na zastávke ďalších 20
minút.
O chvíľu sa vyhlási súťaž na kúpu
autobusov s dĺžkou do 11 metrov, čo
nápadne nahráva do kariet istému vý-
robcovi z Českej republiky. Nemeno-
vaný výrobca minulý rok ohlásil výro-
bu prototypu kĺbového autobusu, ktorý
však doteraz neprešiel potrebnými
skúškami a tak aj laickej verejnosti
začína byť jasné, že sa čaká na vyvole-
ného výrobcu, kým dostane odobrenie
na svoj kĺbový autobus, na ktorý Brati-
slava čaká.
Takže, váženým občanom Bratislavy
odkazujem, aby sa začali modliť za to,
aby kĺbový autobus od dotyčného
výrobcu z Českej republiky prešiel
skúškami, inak tí, čo nemáme auto, sa
nebudeme mať v čom voziť.

Daniel Žák, Bratislava

Turistov

chceme lákať

na borovičku
LIST ČITATEĽA
Prišla jar, a tak som sa vybral do Sta-
rého Mesta. Ako to teda vyzerá s pri-
pravenosťou na turistickú sezónu.
Elegantné zariadenie s veľkými zaskle-
nými výkladnými skriňami, v strede jed-
nej je nalepený papier s ponukou: prij-
meme čašníčku, informácie na tel...,
vedľa je vonku informačná dvojnožka s
ponukou: borovička 45 Sk, vodka 50 Sk.
To namiesto ponuky dobrých jedál, jar-
ných polievok, chceme zákazníkov nalá-
kať na konzumáciu alkoholu.
Už nehovorím o nevkusných povylepo-
vaných plagátoch v niekoľkých
vrstvách, ovísajúcich na priľahlých ste-
nách. Aj sedenia sú všelijaké. Niekto má
vkus a berie ohľad na chodcov, turisti
však chodia väčšinou v skupinách,
takže je potrebné počítať s až 3-metro-
vou priechodnosťou.
Tieto negatívne detaily svedčia, že turis-
tický ruch si vyžaduje citlivý prístup k
zákazníkovi, a nie taký, že na Laurin-
skej stojí čašníčka pred vchodom do reš-
taurácie a špára si v nose. Možno okrem
mňa si to všimli aj iní.

Peter Bella, Ružinov

Centrum Ráčik

malo udržiavaný

vzhľad
AD: RÁČIK VRAJ NEMAL LEN
ZMLUVNÉ... (BN 14/2008)
Dovoľte, aby som sa vrátila k téme
vysťahovania materského centra Rá-
čik, pretože jeho pôsobenie sledujem
od začiatku. Držala som mu palce,
pre nadšenie, s ktorým bolo budova-
né a tiež pre neformálny a spontánny
záujem mamičiek s deťmi.
Paradoxne práve to, kde ľudia vyšli s
občianskou aktivitou, ktorej je okolo
nás stále tak málo, sa s prispením
Miestneho úradu v Rači na čele so sta-
rostom zrušilo. Jeho vysvetľujúce
komentáre sú nielen účelové, ale s
odvolávaním sa na bezpečnosť rodičov
a detí, zavádzajúce. Jedine centrum
Ráčik malo a má udržiavaný vzhľad a
svoj občiansky význam. V jeho okolí
boli len obchody so zahraničným lac-
ným textilom a brakom, niekoľko šen-
kov a momentálne zdemolované van-
dalmi, vyprázdnené obchodné priesto-
ry, ktoré naopak vypadnutím napr. skla,
ohrozujú občanov, ktorí tadiaľ idú. 
Stále sa ukazuje, že občania sú vhodní
len na to, aby pri voľbách dopomohli
niekomu k dobre platenému miestu.

Miroslava Mičunková, Bratislava

Periféria mesta chutí mimoriadne dobre
Na samom konci Bratislavy medzi
Dúbravkou a Devínskou Novou Vsou
v blízkosti automobilovej fabriky sa
nachádza veľký jazdecký areál Pe-
gas. Stredobodom nášho hodnotiteľ-
ského záujmu bola tentoraz jeho
FURMANSKÁ REŠTAURÁCIA.
Možno ten názov celkom nevystihuje
prostredie reštaurácie, ale najmä nie po-
nuku na jedálnom lístku. Od furmanskej
reštaurácie by ste zrejme očakávali jed-
noduché vidiecke pokrmy, no to, čo sa
skrýva za dlhými názvami, sú jedlá, kto-
ré patria do kategórie kulinárskej haute
couture. To nie je výčitka, práve naopak.
V reštaurácii, ktorá sa sama označuje
ako stredoveká francúzska krčmička, by
takúto kvalitu nečakal azda ani ten naj-
väčší optimista. Skôr, ako začneme lis-
tovať v jedálnom lístku, pozrime sa, ako
to v reštaurácii vyzerá.
Interiér skutočne pripomína, aj keď nie
práve francúszsku krčmičku, tak mini-
málne vidiecky restaurant. Steny mies-
tami zdobené drevenými trámami sú
pokryté hrubou nerovnou omietkou,
miestami opadanou, tam spod nej
vytŕčajú červené tehly. Masívne dreve-
né stoly s lavicami sú od seba oddelené
kovovo-drevenými paravánmi. Nad
stolmi visia medené lampy. Všimli sme
si príjemný detail - rovnakou farbou sú
natreté aj dve klimatizačné jednotky,
ktoré tak dokonale splývajú s prostre-
dím. Atmosféru vidieckej reštaurácie
podtrhujú aj drevené okenice na oknách

na jednej zo stien, ktorá oddeľuje Fur-
manskú reštauráciu od vedľajšej Hote-
lovej reštaurácie. Súčasťou Furmanskej
reštaurácie je aj veľká letná terasa so
zastrešením, ktorá však v porovnaní s
interiérom pôsobí trochu lacno.
Ako sme už naznačili, jedlá v menu
môžeme pokojne zaradiť k bratislav-
skej gastronomickej špičke, pričom ich
výber a pestrosť prekonáva ponuku
mnohých luxusných podnikov v centre
mesta. Napokon posúďte sami.
V dobrých reštauráciách býva zvykom,
že jedálny lístok je skôr skromnejší,
výber exkluzívnejší a tak je tomu aj v
prípade Furmanskej reštaurácie. Dve
studené, dve teplé predjedlá, tri poliev-
ky, ryby, hydina, hovädzie, bravčové,
zelenina a zopár cestovín.
My sme si zo studených predjedál
vybrali Mozzarelu balenú v marinova-
nom baklažáne s chipsou z parmezánu
a paradajkovým concassé (79 Sk) a Tar-
tar z lososa prekladaný grilovanou
cuketou na marinovaných dubových
listoch so sušenými paradajkami a toas-
tom (129 Sk). Obe nás nadchli, no pri
polievkach sme naše nadšenie museli
trochu redukovať. Zatiaľ čo Rybársky
kotlík s lúpanými paradajkami a chilli
papričkami (55 Sk) bol, aj keď nie v
kotlíku, ale v miske, mimoriadne chut-
ný, Paradajková polievka so smotanou

a balešom (posúch na samostatnom
tanieriku) od starej mamy (45 Sk) bola
riedka a pravdepodobne z pretlaku.
Pokazený dojem z polievky stopercent-
ne napravili hlavné jedlá. Vykostený
Red gunard (ryba) pečený na grile,
plnený prosciuttom a hubami položený
na hráškovom pyré dochutený omáč-
kou Pinot Nuoar a opečenými hoblin-
kami mandlí (475 Sk) bol výborný. Aj
keď jeho servírovanie vrátane hlavy
podľa čašníčky u niektorých hostí
vzbudzuje odpor, nám hrôzostrašný
nepripadal. Blažený pocit na podnebí
nám spôsobovali aj šťavnaté hovädzie
kúsky Podkovy zo sviečkovice potretej
pestom, točenej prošutom na pyramíd-
ke z fritovaných baklažánov v pivnom
cestíčku (399 Sk).
Skvelý obed sme zavŕšili dvoma zo šty-
roch ponúkaných dezertov - Venuškami
(pripomínajú pirohy) plnenými ricco-
tou podávanými na omáčke z višní a
strúhanou čokoládou (69 Sk) a Crana-
chanom (koliesko piškótového cesta) s
ľadovým lesným ovocím a karamelo-
vo-vínovou redukciou (99 Sk).
Záverečné hodnotenie Furmanskej reš-
taurácie je stručné. Periféria Bratislavy
má reštauráciu, za ktorú by sa nemuse-
lo hanbiť ani staromestské korzo.
Naše hodnotenie: ����
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Obozretným nákupom sa dá veľa ušetriť
Sú veci, na ktoré som alergická! Jed-
nou z nich sú odborníci na všetko.
Zato, že tzv. mlčiaca väčšina zo sluš-
nosti verejne nevykričí známu roz-
právkovú pravdu, že kráľ je nahý,
môžu „vševedkovia“ aj na vysokých
postoch hlásať svoje bludy.
Láskavý čitateľ mi dúfam odpustí, ak
načriem do časov pred „nežnou“ revolú-
ciou. Múdry ekonóm Šik v časoch socia-
lizmu s ľudskou tvárou (1968) videl
hrozbu z bezbrehého uplatňovania záko-
na voľného trhu. Vymyslel geniálny sys-
tém samoregulácie výrobcov, ktorý bol
známy ako zákon o štátnom skúšobníc-
tve. Veľmi v skratke: za výrobky vynika-
júce bola odmena, za šmejdy sankcia.
Okrem toho pred uvedením výrobku
(nového) na trh, musel byť odskúšaný na
parametre, ktoré by mohli poškodiť
zdravie užívateľa. Bol to systém pomer-
ne zložitý na administratívu. Jeho jedi-
ným nedostatkom bolo, že sa musel
administrovať rovnako rožok ako loko-
motíva, čo mi vtedy dosť šlo na nervy.
Samozrejme, po roku 1989 sme zákon o
skúšobníctve „novelizovali“ tak, že sa
prakticky stratil zámer jeho autora. Ako
nás spasil zákon voľného trhu, je už asi

každému jasné. A som pri vševedkoch:
Pretože kupujem a jem potraviny, viem
sa „kvalifikovane“ vyjadrovať nie k
akosti, ale aj výrobe. Pretože chodím
nakupovať - som odborník na obchod.
Jazdím, kúrim svietim - trúfam si hovo-
riť do energetiky. Pokiaľ tie „vševed-
covské“ názory lietajú iba v krčmách -
nemusí ma to zaujímať. Horšie už je, ak
sa táto kvalifikácia premietne do našej
legislatívy. Pravda, jedine v prospech
nás spotrebiteľov - aby sa ceny udržali
na uzde. Ako takéto nekvalifikované
zásahy v praxi fungujú, cítime na nepre-
tržitom raste cien.
Posledný zákon, ktorý dopadol na
obchodné reťazce, nie je výnimkou. Aj
súčasná prax ukazuje, že na vidieku, kde
predajne veľkých reťazcov nie sú, sú
potraviny drahšie ako v mestách. Kilo-
gram chleba vie byť o 10 km od mesta aj
o sedem korún drahší - čo je zásah do
peňaženky nízkopríjmových domácnos-
tí ako hrom! Rada dobre zarábajúcich
„vševedkov“ na spotrebiteľský bojkot je
blbosť. Spočítajte náklady na dopravu a

čas - a zdravý rozum káže kúpiť za drah-
šie v mieste bydliska - a nadávať tak
akurát pri pive! Ak si naši výrobcovia
potravín mädlia ruky nad novým záko-
nom, získali akurát Pyrrhovo víťazstvo.
Môže sa im pokojne stať, že reťazce
budú nakupovať v zahraničí, kde takýto
idiotský zákon nie je - alebo začnú rušiť
svoje predajne. Nuž, počkajme si!
Čo ale môže urobiť spotrebiteľ, ktorý má
hlboko do kapsy? Odporúčam nakupo-
vať iba raz za mesiac a iba to, čo naozaj
chceme. Zelenina a ovocie je na trhovis-
kách lacnejšia a stačí ju nakupovať raz
týždenne. Aj chlieb a pečivo v mraznič-
ke nejaký ten čas vydrží. Verte, obozret-
ným nákupom sa dajú mesačne ušetriť
stovky korún. Neverte, že ceny možno
administratívnymi opatreniami znížiť.
Vlastne je jeden spôsob: znížiť DPH -
ale to štát nepripustí! Mal by totiž oveľa
menej na neuvážené rozhadzovanie.
Pred voľbami nás zase budú kŕmiť úspo-
rami na štátnom aparáte a po voľbách
opäť narastie štátna administratíva o
nové (zbytočné) úrady a fondy. A tak
stále platí to známe: pomôž si človeče, aj
Pán Boh ti pomôže!

Marta Černá, Fórum spotrebiteľov

Spotreba paliva v kombinovanom cykle: 4,4 – 6,2 l/100 km, emisie CO
2
: 116 – 147 g/km.

Podávajte chladené
Namiešajte si neuveriteľnú výbavu s klimatizáciou za cenu, aká tu ešte nebola!
FordFiesta Family X s klimatizáciou len za 299 000 Sk

  5-dverová karoséria | batožinový priestor 284 litrov | ABS + EBD
  2 airbagy | tónované sklá | palubný počítač | CD prehrávač
  posilňovač riadenia | centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
  elektricky ovládané predná okná a veľa ďalšieho

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

0% poplatok za zmluvu, za mimoriadnu splátku 
aj za predčasné vyplatenie. Úplne bez poplatkov.

FFiesta_PCh_252x69_BN.indd 1 8.4.2008 15:27:25
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Trhovisku by

pomohol iba

väčší záujem
STARÉ MESTO
Niekoľkonásobne väčší záujem zo
strany predávajúcich i kupujúcich
by zrejme pomohol zachrániť trho-
visko na Žilinskej ulici. Dlhodobá
recesia trhoviska však  zrejme onedl-
ho spôsobí jeho zánik.
Nedávno sme priniesli informácie, že v
súčasnosti je trhovisko poloprázdne,
držia sa najmä kvetinári, ale aj predaj-
covia ovocia a zeleniny (BN 13/2008).
Ak by sa zvýšili ceny za prenájom,
situácia by sa ešte zhoršila. 
Starosta Starého Mesta Andrej Petrek
(SDKÚ-DS) a majiteľ pozemku pod
trhoviskom sa nedávno o osude jeho
existencie rozprávali. Dohodli sa, že
vlastník má, podľa informácií z mest-
skej časti, včas informovať staromest-
skú samosprávu a trhovníkov v prípa-
de, že sa rozhodne trhovisko zrušiť a
pozemok predať. Mal by tak urobiť
minimálne rok dopredu. 
Starosta A. Petrek informoval, že
momentálne nie je zánik trhoviska
aktuálny. Majiteľ a prevádzkovateľ
trhoviska opäť pripomenul, že záujem
o nakupovanie na trhovisku na Žilin-
skej stále upadá. Priestor ožije iba na
konci týždňa, najmä v sobotu - vo
všedné dni je jeho návštevnosť biedna.
Zisk z trhoviska je zanedbateľný, no
napriek tomu majiteľ neuvažuje o zvý-
šení nájomného pre trhovcov. Odrazilo
by sa to vo zvýšených cenách tovaru a
následne v ďalšom poklese kupujú-
cich. Rovnaký efekt by mala rekon-
štrukcia priestorov. Majiteľ pozemku
priznáva, že lukratívnych záujemcov o
kúpu nehnuteľnosti má dosť. (rob)

Trolejbusové

trate sa výrazne

nezmenia
BRATISLAVA
Stav trolejbusových tratí a meniarní
pri pravidelných opravách je podľa
bratislavského dopravného podniku
uspokojivý. V zlom technickom sta-
ve je však trolejové vedenie vo vo-
zovni trolejbusov Hroboňova.
Na tento typ trolejového vedenia sa
podľa dopravcu už nevyrábajú náhrad-
né diely, preto ho bude potrebné rekon-
štruovať. Plánovaná obnova je navrho-
vaná na roky 2008 - 2009 s tým, že
náklady vo výške 40 miliónov korún
by pokryli peniaze z fondov Európskej
únie. Známou investíciou je aj zámer
na vybudovanie otočky trolejbusov na
Riviére už v tomto roku za cenu asi 10
miliónov korún.
Po zvýšení dopravnej kapacity na
Dolné hony je nedostatočné energetic-
ké zabezpečenie trolejbusovej dopravy
v oblasti Prievoz. DPB chce preto v
tejto lokalite vybudovať malú menia-
reň v roku 2009 pri nákladoch približ-
ne 40 miliónov. Urýchlenú rekonštruk-
ciu si vyžaduje zlý technický stav
káblovej siete v oblasti Ružovej doliny
a Ružinova. Dopravca ju plánuje uro-
biť v rokoch 2008 až 2009 za 15 milió-
nov korún.
V roku 2006 sa rozšírila sieť trolejbu-
sových tratí o 2,4 km na sídlisko Dlhé
diely. V súčasnosti prevádzkuje mest-
ský dopravca 105 kilometrov jednosto-
pého trolejbusového vedenia. (rob)

Jeden problém s odpadom má riešenie,

bude menej špiny a viac separovania
BRATISLAVA
Názor, že cesta k poriadku okolo
kontajnerových stojísk a k zlepšeniu
situácie v separovaní odpadu vedie
len cez uzamknuté stojiská, začína
nielen prevládať, ale mení sa aj na
realitu.
Rad zaujímavých postrehov v tomto
smere nám adresoval čitateľ Kristián S. z
Ružinova. Položil však aj niekoľko otá-
zok - napríklad, ako si organizácia Odvoz
a likvidácia odpadu predstavuje systém
zamknutých stojísk, čo by bolo podľa
neho pridrahé, ak by sa mali použiť len
magnetické kľúče. Argumentuje, že také-
to riešenie neuspeje ani v Ružinove, ani v
Petržalke, ani v iných mestách na Slo-
vensku. Čuduje sa tiež, že OLO klasické
kľúče z dôvodov preňho neznámych
odmieta. Sám však naznačuje riešenie, s
ktorým sa už začína, keď hovorí o cen-
trálnom kľúči - realita je však omnoho
jednoduchšia, ako ju vidí on.

Hovorkyňa OLO Margita Tieleschová
odpovedá otázkou - viete si predstaviť,
aký zväzok kľúčov by museli pri použi-
tí klasických zámok nosiť so sebou
posádky vozov? Hovorí „..pokiaľ sa
správca domu rozhodne stojisko kon-
tajnerov oplotiť a uzamykať bežným
spôsobom (kľúčmi), musí v dňoch
odvozu zabezpečiť osobu, ktorá sprí-
stupní kontajnery a po vyprázdnení ich
uzavrie. V prípade, že stojiská budú
uzamknuté na magnetické kľúče, je
možné jeden nakódovať pre niekoľko
stojísk v príslušnom rajóne,“ píše M.
Tieleschová.
Realita je však ešte ružovejšia. Hovorí
o tom podpredseda združenia domo-
vých samospráv z Petržalky Marcel
Slávik. V tejto mestskej časti došlo k
dohode medzi miestnou samosprávou
a samosprávami domov. Petržalka
vysporadúva vlastnícke vzťahy ku sto-
jiskám, ktoré sú na pôde vo vlastníctve

mesta a v správe mestskej časti. Pri-
spieva tiež na vybudovanie uzamyka-
teľných stojísk - tu záleží na domo-
vých samosprávach, aby vyvinuli ini-
ciatívu.
Samotné zamykanie magnetickým
kľúčom je podľa M. Slávik banálne
štandardná záležitosť: „Magnetický
kľúč je v podstate čipová karta. Ak je
jej kód, sériové číslo, načítané do
pamäti zamykacieho systému, odom-
kne ho. Zámka kontajnerového stojiska
sa dá teda naprogramovať tak, aby rea-
govala na magnetické kľúče nájomní-
kov, správcu domu a smetiarov rovna-
ko, ako môže reagovať na kľúč polície
či záchranárov. S jedným kľúčom
môžu teda ľudia z OLO obhospodáriť
celé mesto - naozaj záleží len na vlast-
níkoch domov. Systémy i metodika sú
vypracované a všeobecne k dispozí-
cii.“ Gustav Bartovic

FOTO - Oto Limpus

PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Na Pšeničnej ulici v Podunajských
Biskupiciach, v areáli existujúceho
autobazáru a predajne náhradných
dielov, pribudne zariadenie na zber a
spracovanie starých vozidiel.
Areál sa nachádza na juhozápadnom
okraji Podunajských Biskupíc pri ceste
E575 v smere na Šamorín a Dunajskú
Stredu. V jeho susedstve sú drobné
opravárenské prevádzky, záhradkárska
osada a poľnohospodárska pôda.
Pozemok je vzdialený asi 250 metrov
od areálu spoločnosti Slovnaft, a.s. a je
súčasťou ochranného pásma podniku.
Malo by ísť o autorizované zariadenie a
jeho poslaním bude ekologicky prija-
teľné a ekonomicky efektívne zneškod-
ňovanie starých vozidiel, ktoré boli

stiahnuté z obehu a vyradené z prevá-
dzky, resp. vozidiel po závažnej havárii,
o ktorých majiteľ prípadne poisťovňa
rozhodli, že oprava je nerentabilná a
neefektívna. 
Staré vozidlá sú v zmysle zákona o
odpadoch považované za nebezpečný
odpad, preto aj zariadenie na ich spra-
covanie je kvalifikované ako zariadenie
na likvidáciu nebezpečného odpadu.
Bude sa zameriavať na spracovanie
týchto vozidiel, a to tak, že sa v ňom
budú separovať použiteľné náhradné
diely a jednotlivé druhy odpadov
nebezpečných a ostatných za účelom
ich vhodného druhotného zhodnocova-
nia alebo zneškodňovania.
Proces spracovania bude pozostávať z
príjmu starých vozidiel, ich demontáže,

separácie jednotlivých homogénnych
zložiek a odpadov z vozidiel, ich dočas-
ného zhromažďovania, skladovania a
odovzdávania odberateľom (subjektom
oprávneným na ich likvidáciu a druhot-
né spracovanie). Predpokladaná kapa-
cita zariadenia je 500 kusov vozidiel
ročne. Začatie jeho prevádzky sa pred-
pokladá ešte v priebehu tohto roku.
Táto stavba má nezanedbateľný
význam, pretože nakladanie s autovrak-
mi a vyradenými vozidlami patrí medzi
závažné problémy v oblasti likvidácie
odpadov v rámci mesta Bratislavy aj
celého priľahlého regiónu. To potvrdzu-
je aj platný územný plán, ktorý zaraďu-
je stavby a zariadenia na zneškodňova-
nie nebezpečných odpadov medzi verej-
noprospešné stavby. (juh)

Pri Slovnafte vybudujú zariadenie

na zber a likvidáciu starých vozidiel
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PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

� 0905 610 173
E-mail: info@pavolvalentovic.sk

Potrebujete trezor? TENISOVÉ DVORCE
Letná sezóna sa začína 21. 4. 2008 na dvorcoch

na Nobelovom námestí 6 v Petržalke.
Zľava pre predplatiteľov
na celú sezónu od 80,- Sk

Rezervácia dvorcov t.č. 0911 707 337 
E-mail: info@tenispetrzalka.sk
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Samospráva 

opäť otvorí 

svoje brány
BRATISLAVA
Samospráva mesta Bratislava otvorí
svoje brány pre všetkých Bratislavča-
nov a návštevníkov Bratislavy tohto
roku po piatykrát. V spolupráci s
mestskými organizáciami sprístupní
bezplatne svoje priestory cez víkend
26. a 27. apríla.
Jubilejný piaty ročník podujatia Brati-
slava pre všetkých prináša bohatý pro-
gram. Niektoré z podujatí sa začnú už v
piatok 25. apríla - patrí medzi ne naprí-
klad 2. medzinárodný festival spevác-
kych zborov v koncertnej sieni Klarisky.
Sobota bude Dňom otvorených dverí
primátora v Primaciálnom paláci, deň
otvorených dverí budú mať počas
víkendu aj v Botanickej záhrade a Zoo-
logickej záhrade. V sobotu o 10. hodine
sa uskutoční symbolické odpečatenie
mestských brán a zároveň sa na Nádvo-
rí Starej radnice začne Bratislavský jar-
mok. 
Nebudú chýbať ani prehliadky mesta
historickou električkou a jeho pešie pre-
hliadky so sprievodcom či vystúpenia
detí z bratislavských základných ume-
leckých škôl v Zrkadlovej sieni Prima-
ciálneho paláca. Bohatý program doplní
prezentácia činností detí na Hlavnom
námestí, prehliadka filmov o Bratislave,
Deň otvorených dverí bude aj v Múzeu
mesta Bratislavy a Galérii mesta Brati-
slavy. Súčasťou Dňa otvorených dverí v
Mestskej knižnici bude Bratislavská
burza kníh vo dvore na Klariskej 16.
Okrem toho sa v Letnej čitárni U červe-
ného raka, vo Vodárenskom múzeu Bra-
tislavskej vodárenskej spoločnosti a na
športoviskách Správy rekreačných a
telovýchovných zariadení uskutoční
plejáda sprievodných podujatí.
Bohatý program pod názvom Mestské
lesy pozývajú je pripravený aj na Parti-
zánskej lúke - v nedeľu sa tu bude konať
koncert skupín v štýle world&etno a
folk&country. Na IV. rybníku na Želez-
nej studienke bude možné člnkovanie,
podujatia budú aj na Kolibe a na iných
miestach.
Jednou z najočakávanejších udalostí je
nesporne nedeľné slávnostné otvorenie
obnoveného Apponyiho paláca na
Hlavnom námestí, kde od 14. do 20.
hodiny bude prístupné Múzeum histo-
rických interiérov a Múzeum vinohrad-
níctva. Ponuku dopĺňa množstvo ďal-
ších podujatí, počnúc dostihovým
mítingom Bratislava pre všetkých na
štátnom závodisku Starý háj cez progra-
my pre rodiny s deťmi v horárni v Hor-
skom parku až po koncerty v Zrkadlovej
sieni Primaciálneho paláca, Jezuitskom
kostole Najsvätejšieho spasiteľa a v
Koncertnej sieni Slovenskej filharmó-
nie. (juh)

Zámocké schody sú zatiaľ v tieni záujmu
STARÉ MESTO
Bratislavské Zámocké schody, žiaľ,
nie sú pýchou hlavného mesta. Iné,
zahraničné mesto s takým malým
množstvom historických uličiek a
námestí by si ich možno dalo aj
pozlátiť.
Zámocké schody v historickom jadre
mesta pod Bratislavským hradom sú
zanedbané. Špina, polámané schodište,
zničená dlažba, poškodené a pokresle-
né múry a spustnutá, kedysi fungujúca
reštaurácia Arkádia. To všetko stretne
domácich i zahraničných turistov na
ceste po Zámockých schodoch - ak sa
ale najskôr vôbec rozhodnú prejsť do
Podhradia popod Nový most a vystúpiť
po množstve strmých schodov vedú-
cich na Židovskú ulicu. 
Zámocké schody a Beblavého ulicu má
v správe staromestská miestna samo-
správa. O poriadok sa tam má starať
podnik verejnoprospešných služieb
VEPOS. Ten síce nedávno odstránil na
Beblavého ulici výrazne porušenú
dlažbu, no Zámocké schody zostávajú

najmä pre oko turistu smutným kútom
pri potulkách po historických záku-
tiach mesta. Na cestnú dopravu má
miestna časť Staré Mesto na rok 2008
vyčlenených spolu šesť miliónov
korún, z toho na výtlky a opravu ciest
1,2 milióna, pričom miestna samosprá-
va si sama určuje priority opráv. V

rámci rozvoja turistického ruchu by
však už nemalo ísť len o aktivity miest-
nej samosprávy, ale aj mesta. Veď
turistických atrakcií v historickom
jadre je málo a je škoda, že aj niektoré
z nich robia mestu skôr hanbu ako
dobré meno. (rob)

FOTO - Robert Lattacher

Chodník v Podhradí má chybičky krásy
STARÉ MESTO
Množstvo nástrah a neporiadok v
podobe rozbitých lavičiek, trčiacich
káblov zo stĺpov osvetlenia a kovo-
vých konštrukcií, prináša cesta po
chodníku v Podhradí. Ten vedie
vľavo od Žigmundovej brány až po
Námestie A. Dubčeka.
Z chodníka je krásny výhľad na južnú a
juhozápadnú oblasť mesta, ale aj na
Rakúsko. Celkový dojem z výhľadu
kazia zničené lavičky, exkrementy,
trčiace káble zo stĺpov osvetlenia. Nájdu
sa tu aj zo zeme vystupujúce kovové
konštrukcie, ktoré tu nemajú svoje
opodstatnenie, ale aj nedokončené scho-
dy, po ktorých sa malo pôvodne dať
zostúpiť do oblasti bývalej Vydrice. 
Z nechráneného múru na začiatku trasy,
hneď po ľavej strane od Žigmundovej
brány, môže nepozorný turista spadnúť
a zraniť sa, o dieťati ani nehovoriac.
Navyše, zrejme akýsi vandal postriekal
a otočil značku zákaz vjazdu tak, že je
obrátená k Žigmundovej bráne, odkiaľ
je však nulový predpoklad, že pôjde
auto. Pátrali sme, kto chodník spravuje

a staromestská miestna samospráva, ani
Kancelária Národnej rady SR sa k
nemu nehlásia. Celú trasu má na staros-
ti mestský investor pamiatkovej obno-
vy Paming. Ako nás informovali, kvôli
vandalom tam musia opravovať a
vymieňať poškodené lavičky často. Pri-
sľúbili nám, že oblasť skontrolujú a čo
najskôr dajú do poriadku to, čo treba. 

V týchto dňoch sa začína dlhodobá a
rozsiahla rekonštrukcia Bratislavského
hradu. Hrad na určitý čas uzatvoria a aj
v jeho bezprostrednom okolí sa bude
dať pohybovať omnoho ťažšie ako ino-
kedy. Predpokladá sa preto, že spomí-
naný chodník sa stane omnoho frekven-
tovanejším ako doteraz. (rob)

FOTO - Robert Lattacher

Schöner Náci

klobúkom

poranil chodca
STARÉ MESTO
Za života bol stelesnenou legendou
jemnocitnosti a pozornosti a po smrti
má na svedomí rozbitú hlavu náhod-
ného okoloidúceho. Bratislavskú
postavičku však za incident viniť
nemožno.
Pri prechádzke centrom totiž upútali
pozornosť jedného Bratislavčana robot-
níci, ktorí opravovali dlažbu na Sedlár-
skej ulici. Tak sa na ich prácu sústredil,
že ani nezodvihol hlavu, čo sa mu stalo
osudným, pretože čelom narazil do
Schöner Náciho lesklého cylindra.
„Ani ja si nemyslím, že za to môže
Schöner Náci, ale skôr ľudia, čo mu
chceli zložiť poklonu. Na druhej strane
sa nečudujem, že ak sa stane podguráže-
nému turistovi to, čo mne, potom ten
cylinder od jedu zlikviduje,“ povedal
nám muž. Ukázal ešte tržnú ranu na
čele. Zdôraznil, že nie je vysoký, len
180 centimetrov, do sochy teda môže
naraziť ktokoľvek. Podľa jeho názoru
by sochu mali alebo dať na vyšší pod-
stavec, alebo premiestniť tak, aby nestá-
la uprostred komunikácie.
Hovorkyňa staromestskej samosprávy
Alena Kopřivová uvádza, že premiest-
nenie sochy nie je v súčasnosti aktuálne
a s návrhom umiestniť ju vyššie sa ešte
nestretli... „a to ani vlani, keď sa o
umiestnení sochy viedla niekoľkome-
sačná diskusia“. Dôvodí tým, že ak by
sa socha osadila na vyšší podstavec, pri-
šli by turisti, ale aj domáci o jednu z
obľúbených atrakcií - fotografovať sa s
fingovane nasadeným Schöner Náciho
cylindrom na hlave. Gustav Bartovic

Hľadajme

spolu deti

s odvahou žiť
BRATISLAVA
Deti v ničom nezaostávajú za dospe-
lými, v kladných činoch ich dokonca
predbiehajú, o čom sme sa už osem-
krát mohli presvedčiť vo finále tejto
nesúťažnej súťaže.
Vlani avizovali priatelia a blízki našich
malých spoluobčanov bezmála 3000
statočných skutkov, z nich cez sitá výbe-
ru až do finále postúpili aj dve dvanásť-
ročné dievčatá z Bratislavy. To nie je len
dôvod na hrdosť, ale aj záväzok, ukáza-
li, že aj v zovretých stenách miest sa
dajú robiť hrdinské skutky. 
V týchto dňoch projekt spoločnosti
Whirlpool Slovakia pod záštitou Minis-
terstva školstva štartuje do škôl s
výzvou pre deti na zapojenie do súťaže.
Na jeseň sa do škôl vráti tridsať nominá-
cií, z ktorých detské poroty vyberú naj-
lepšie v šiestich súťažných kategóriách.
Na jeseň zašlú realizátori projektu do
škôl 30 nominácii, ktoré vyberie zo
všetkých skutkov expertná skupina.
Deti pridelením svojich hlasov rozhod-
nú, ktoré skutky získajú ocenenie Det-
ský čin roka 2008. Každá škola, ktorej
žiak získa ocenenie vo finále, získa
školské potreby v hodnote 10-tisíc Sk.
Za každý hlas v hlasovaní sa zvýši o
jednu korunu suma na podporu patro-
nátnych inštitúcií Detského činu roka -
detských domovov, sociálnych ustano-
vizní a podobne. 
Viac informácií o projekte nájdete na
www.dcr.sk (gub)
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Kritické úseky

koľajísk budú

opravovať
BRATISLAVA
Stav mnohých električkových koľa-
jísk, ktoré sú na križovatkách komu-
nikácií, je  alarmujúci. V súčasnosti
je kritický stav napríklad na Trnav-
skom mýte, Miletičovej ulici či na
križovatke ulíc Radlinského a Staro-
horskej.
Vodičom áut pri prejazde na spomína-
ných koľajiskách hrozí ničenie tlmi-
čov, pneumatík či narušenie geometrie
vozidla. Navyše zlé koľajisko spoma-
ľuje a komplikuje plynulosť premávky,
pretože mnohí vodiči pred koľajami
spomaľujú, aby si pomalšou jazdou cez
nerovnosť šetrili vozidlo.
Z Dopravného podniku Bratislava, a.s.,
ktorý koľaje spravuje, sme sa dozvede-
li, že dopravca o probléme vie a prizná-
va, že najmä po zimnom období je stav
prejazdov cez električkové trate evi-
dentne zhoršený. Spoločnosť preto
začína opravovať najskôr prejazd na
križovatke Legionárska - Karadžičova
novou technológiou. Pokiaľ sa osved-
čí, bude ňou pokračovať naďalej už v
nasledujúcich týždňoch aj v ďalších
lokalitách mesta.
Dopravný podnik Bratislava a.s. v
súčasnosti pre potreby mestskej hro-
madnej dopravy používa približne 230
električiek na štrnástich linkách. Hlav-
né mesto ráta s rozširovaním električ-
kovej hromadnej dopravy. V rámci
nosného dopravného systému pôjde
električka do mestskej časti Petržalka.
V Dúbravke sa ráta s predĺžením trate
až do Devínskej Novej Vsi a nový
okruh má vzniknúť v rámci mestských
častí Rača a Vajnory. K predĺženiu
električkovej trate by malo dôjsť aj z
Ružinovskej ulice v Ružinove do Vra-
kune a na Dolné hony. (rob) 

Oprava tratí má

stáť asi 780

miliónov
BRATISLAVA
Dopravný podnik Bratislava pripra-
vil návrh na rekonštrukciu a obnovu
siedmich úsekov električkových tratí
na roky 2008 - 2010. Dopravca chce
počas týchto rokov opraviť spolu
5896 metrov dvojkoľajných úsekov
tratí.
Okrem už známeho zámeru na opravu
trate v tuneli (800 metrov) pôjde o
úseky Trnavské mýto - Záhradnícka
ulica (700 m), vozovňa Krasňany -
Nový záhon (275 m), Legionárska -
Trnavské mýto (500 m), Starohorská -
Hlavná stanica (1250 m), Americké
námestie ( 171 m) a úsek Hanulova -
Pri kríži (2200 m). 
Predpokladané náklady na tunel sú 190
miliónov korún a so začatím jeho opra-
vy sa ráta už koncom tohto roka. S jeho
úplným uzatvorením sa ráta asi na štyri
mesiace. Známa je aj informácia o plá-
novanej tohtoročnej oprave úseku Tr-
navské mýto - Záhradnícka, ktorý je v
kritickom stave a rekonštrukcia si vy-
žiada náklady asi 30 miliónov korún.
Ďalšia oprava čaká aj na úsek Vozovňa
Krasňany - Nový záhon, kde je
neúnosný koľajový spodok, rozpadnu-
té drevené podvaly, nefunkčné upevne-
nie koľajníc, rozpadnutá geometrická
poloha koľaje, ale aj nežiaduci pohyb
koľajníc. Oprava s nákladmi asi 20
miliónov by mala byť hotová do konca
roka 2009. Úsek Legionárska - Trnav-
ské mýto je v zlom stave z podobných
dôvodov, oprava má stáť 45 miliónov a
ráta sa s ňou v roku 2009.
Ďalší električkový úsek trate Staro-
horská - Šancová by chcel dopravca
opravovať v roku 2009 s nákladmi 200
miliónov korún s tým, že rekonštrukciu
úseku Šancová - Hlavná stanica by mal
robiť investor celého predstaničného
priestoru až po Štefanovičovu ulicu v
podzemí. Na ďalšiu opravu v roku
2009, tentoraz na Americkom námestí,
má ísť asi 25 miliónov korún.
Najnáročnejší úsek celej obnovy bude
trať Hanulova - Pri kríži v Dúbravke.
Investor ju chce robiť na dve etapy.
Prvá si v roku 2009 vyžiada náklady
asi 150 miliónov korún a cena druhej
bude v roku 2010 asi 120 miliónov. V
prípade Dúbravky ide najmä o opravu
nestabilného podložia, zlého výškové-
ho vedenia koľají, nadmerný prenos
vibrácií do blízkych budov a hlučnosť
električkovej trate.
V roku 2007 DPB opravil 180 metrov
dvojkoľajovej trate na Vazovovej ulici
za 16 miliónov korún a 225 metrov v
úseku Gaštanový hájik - Vozovňa
Krasňany za 15 miliónov korún.
Väčšia časť električkových tratí v
meste bola postavená v 60. a 70.
rokoch minulého storočia. V roku 1994
sa sprevádzkovalo posledné rozšírenie
električkových tratí na Zlaté piesky.
Súčasná dĺžka tratí je 90 kilometrov
jednokoľajne. Od roku 1998 sa pravi-
delne robia rekonštrukcie, resp. opravy,
čím sa havarijný stav tratí podľa
dopravcu zlepšil. (rob)

Ceny lístkov v integrovanej doprave

majú ľudí motivovať na jej využívanie
BRATISLAVA
Ceny lístkov v rámci spustenia inte-
grovanej dopravy v hlavnom meste
a Bratislavskom samosprávnom
kraji, majú byť odvodené od prí-
jmu obyvateľstva tak, aby rodinný
či individuálny rozpočet zaťažovali
rozumne.
Integrovaná doprava má výškou cien
za cestovné lístky motivovať občanov
k uprednostneniu hromadnej dopravy
pred individuálnou automobilovou
dopravou. Podľa predkladateľa návrhu
cien lístkov, spoločnosti Bratislavská
integrovaná doprava, s.r.o., v Európe sa
bežne uplatňuje princíp určenia ceny
základného cestovného lístka na jednu
cestu, ako hodnoty jedného promile z
priemernej mesačnej mzdy v regióne,

ktorá je na území Bratislavského samo-
správneho kraja 27 780 korún.
Cenu lístka chce spoločnosť odvodzo-
vať aj od vzdialenosti, ktorú cestujúci
prekoná. Má aj vhodnou formou moti-
vovať tých cestujúcich, ktorí vo väčšej
miere využívajú hromadnú dopravu.
Základné určenie ceny základného
cestovného lístka sa uskutočnilo na
základe porovnania odhadov tržieb od
cestujúcich so súčasnými tržbami rov-
nakej vzorky cestujúcich. Pri odhade
tržieb bol použitý predpoklad nižšieho
využívania spojenia do hlavného
mesta cestujúcimi vo vzdialenejších
obciach než v obciach bližšie k Brati-
slave.
Nesúhlas s vynechaním 30-minútové-
ho cestovného lístku na jednu cestu v

štruktúre cestovných lístkov vyjadril
bratislavský dopravný podnik. Podľa
mestského dopravcu vzhľadom na
chýbajúcu prognózu zmeny správania
cestujúcich existuje riziko zníženia
tržieb. Podiel predaných tridsaťminú-
tových cestovných lístkov na jednu
cestu, v pomere ku všetkým lístkom na
jednu cestu, je podľa dopravného pod-
niku 47 percent.
V návrhu na druhy cestovných lístkov
v rámci Bratislavskej integrovanej
dopravy sa hovorí o štandardnom 10-
minútovom prestupnom cestovnom
lístku, neprestupnom lístku na maxi-
málne 4 zastávky a o základnom pre-
stupnom 60-minútovom lístku. Presné
ceny cestovných lístkov zatiaľ neboli
stanovené. (rob)

V rámci Bratislavskej integrovanej

dopravy bude niekoľko druhov lístkov
BRATISLAVA
Jednotný cestovný lístok na cestova-
nie v rámci Bratislavského kraja
ako súčasť Bratislavskej integrova-
nej dopravy (BID) by mali využívať
občania až od decembra tohto roka.
V súčasnosti sa rodí aj jednotná
tarifa BID.
V rámci základných typov cestovných
lístkov by mali platiť cestovné lístky
na jednu cestu (CL1C). Ich platnosť
bude ohraničená časom alebo počtom
zastávok a zón (napr. s platnosťou na
štyri zastávky, alebo 10 minút v dvoch
zónach). Predplatný cestovný lístok
(PCL) si bude možné kúpiť na obdobie
jedného mesiaca, troch mesiacov,
alebo na jeden rok. Platnosť turistické-
ho lístka bude ohraničená časom a
počtom zón.

Označovať sa budú iba cestovné lístky
na jednu cestu a turistické cestovné
lístky. Každý sa označuje iba raz, a to
pri prvom nástupe do vozidla alebo na
nástupnej železničnej stanici, resp.
zastávke. To neplatí pri zakúpení už
označeného cestovného lístka na jednu
cestu vo vozidle.
Zľava vo výške 50 percent z určitého
cestovného lístka bude poskytovaná
všetkým, ktorí splnia vymedzené tarif-
né podmienky - pôjde o deti od 6 do 15
rokov, žiakov a študentov do dovŕšenia
26 rokov veku a maximálne do získa-
nia 2. stupňa vysokoškolského vzdela-
nia v dennej forme štúdia. Ďalej o drži-
teľov preukazov ťažko zdravotne
postihnutých, vrátane sprievodcu a o
občanov nad 60 rokov, ktorí dostávajú
starobný, resp. výsluhový dôchodok.

Bezplatné cestovné sa poskytne vybra-
ným skupinám na základe platných
právnych noriem (poslanci Národnej
rady SR, sudcovia ústavného súdu a
pod.) a deťom do šiesteho roku. Oso-
bitné cestovné bude poskytnuté všet-
kým cestujúcim, ktorí splnia vymedze-
né tarifné podmienky bez ohľadu na
druh cestovného lístku. Týka sa predo-
všetkým seniorov nad 70 rokov, ktorí
si  zakúpia tzv. Senior kartu.
Sankcionovanie, teda pokuta za cesto-
vanie bez platného cestovného dokla-
du bratislavskou integrovanou dopra-
vou, je navrhovaná vo výške 100-
násobku základného cestovného líst-
ka. Rovnaká výška pokuty platí aj v
rámci mestskej hromadnej dopravy,
ktorú prevádzkuje Dopravný podnik
Bratislava, a.s. (rob)

Výroba a montáž
plastových okien s certifikátom

ZĽAVA 20%
SUPER AKCIA!!! 
K objednaným oknám 

pevné sieťky
na OS okná za 1,- Sk

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
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Pri Danubii

pribudne ďalší

obchodný dom
PETRŽALKA
Obchodný komplex Danubia na
Panónskej ceste v Petržalke sa v blíz-
kej budúcnosti rozšíri o ďalšie ob-
chodné priestory - pribudne tu ob-
chodný dom Technomarket a pre-
dajňa X-Market.
Územie, na ktorom má prístavba kom-
plexu Danubia vyrásť, je situované
vedľa neho zo západnej strany. Súčas-
ťou komplexu Danubia Shopping Cen-
trum malo byť už podľa projektu z
roku 1999, keď bolo vydané aj rozhod-
nutie o umiestnení stavby, vtedy sa
však výstavba neuskutočnila. 
Obchodný dom Technomarket bude
zameraný na predaj spotrebného tova-
ru v segmente bielej a čiernej elektroni-
ky. Súčasne budú v objekte poskytova-
né záručné servisné služby na predávať
tovar - montáž autorádií a audiosysté-
mov do áut. Obchodný dom X-market
bude zameraný na predaj spotrebného
tovaru pre domácnosť a bytových
doplnkov. Oba objekty budú jednopod-
lažné a budú mať charakter veľkopries-
torovej obchodnej haly.
Parkovanie bude možné na plochách
okolo oboch objektov, kde je navrhnu-
tých spolu 169 parkovacích miest. Z
celkového počtu je osem stojísk vyhra-
dených pre osoby so zníženou schop-
nosťou pohybu a 12 stojísk bude
vyhradených pre zamestnancov.
Začatie výstavby sa predpokladá v sep-
tembri tohto roka, jej ukončenie v aprí-
li roku 2009. (juh)

Na promenádne nábrežie autá nepatria
STARÉ MESTO
Dunajské nábrežie slúži ako prome-
náda pre peších, cyklistov alebo kor-
čuliarov. Nájdu sa však vodiči a aj
organizácie, ktoré si ho pletú s ko-
munikáciou a parkoviskom.
O tom, že na dunajskom nábreží sa
najmä v súvislosti s výstavbou River
Parku bezohľadne parkuje a jazdí, sme
sa presvedčili na vlastné oči. Vodiči
osobných áut neparkujú len v blízkosti
oplotenia ohraničujúceho stavbu a
nábrežie, ale aj priamo na nábrežnom
chodníku či v kríkoch a pri stromoch.
Úcta k prírode, zachovanie priestoru pre
chodcov či cyklistov im zrejme nič
nehovorí. Autá Metrostavu, ktorý robí
stavebné práce, ale zrejme aj súkromné
vozidlá, okupujú a devastujú časť
nábrežia a znepríjemňujú výletníkom a
návštevníkom mesta život. Parkovanie
si pritom mohli zabezpečiť napríklad na
nefungujúcom chodníku pred areálom
PKO, alebo na náprotivnom parkovis-
ku. Tam by nikomu neprekážali a neni-
čili prírodu. O bezohľadnosti niektorých
vodičov svedčí aj fakt, že v čase našej
prítomnosti na nábreží sa vodič tmavé-
ho Mercedesu dostal cez chodník na
promenádu a drzo po nej jazdil pomedzi
ľudí niekoľko stovák metrov! 
Zo staromestského miestneho úradu
sme sa dozvedeli, že mestská časť má
v správe úsek promenády od Nového
mosta po Osobný lodný prístav a od
Nového mosta po úsek, kde sa stavia
River Park. Na spomínané parkovanie
už obyvatelia miestnu samosprávu
upozornili. Tá vyzvala Slovenský
vodohospodársky podnik, aby sfunk-
čnil sklápacie stĺpiky, alebo obnovil

tzv. biskupské klobúky, ktoré by zabrá-
nili vjazd na plochu nábrežia i samotný
chodník. Vodohospodársky podnik
totiž v súvislosti s budovaním protipo-
vodňových zábran pred časom požia-
dal o povolenie na zvláštne užívanie
komunikácie - vjazd a zastavenie na

chodníku. Podľa mestskej časti od
botela Fairway smerom k PKO je
chodník vlastníctvom spoločnosti J&T
a s parkovaním na tom mieste vraj nič
neurobí. Zrejme sa tak deje s jej vedo-
mím a súhlasom. (rob)

FOTO - Robert Lattacher

0918 708 715

APARTMÁNY
vo Vysokých Tatrách

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

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, 

KORATEX a.s. 
hľadá pre svoju prevádzku 
v OC Danubia predajcu.
Požiadavky: stredoškolské vzdelanie 

s maturitou, znalosť práce s PC.

Tel.: 4910 4444, p. Davídek, 
koratex@koratex.sk

- moderný i rustikálny dizajn - 

www.KOCHLIK.sk

rôzne farby -

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



Do vežiaku pri

trhu sa vracia

mäsiarstvo
RUŽINOV
Známe a takmer rok opustené
mäsiarstvo vo výškovom obytnom
dome oproti trhovisku na Miletičo-
vej ulici sa do 1. mája vráti svojmu
pôvodnému určeniu.
Informovali nás o tom vlastníci prie-
storov, ktorí zariadenie so špičkovou
chladiarenskou výbavou a takmer
osemdesiatimi štvorcovými metrami
predajnej plochy prenajali mäsiarske-
mu kombinátu, v Bratislave mimoriad-
ne obľúbenému. Nie je vylúčené, že
predajňa bude rozčlenená na dva sekto-
ry, v jednom by sa predávali údeniny a
čerstvé nebalíčkované výsekové mäso,
v druhom mliečne výrobky a syry zo
stredného Slovenska.
V týchto dňoch remeselníci dokončujú
fasádu a priečelie obchodu a pripravu-
je sa vybavenie interiéru. Dátum otvo-
renia nie je pevne stanovený, nájomca
sa snaží čo najviac skrátiť čas dodávky
remeselníckych prác.
Mäsiarstvo v tejto lokalite verejnosti
veľmi chýbalo - klientela trhu najmä
pred víkendmi pozostáva v značnej
miere zo starších osamelých ľudí, ktorí
nakupujú mäso a mäsové výrobky v
menších množstvách, čomu vyhovuje
práve takýto typ predajne. (gub)

Vo viniciach vyrastie Panoráma Koliba
NOVÉ MESTO
Na mieste bývalých, už nevyužíva-
ných vinohradov, prístupných sústa-
vou poľných ciest z Tupého a Sliač-
skej ulice, vyrastie v dohľadnom čase
obytný súbor Panoráma Koliba.
Pozemok, na ktorom bude obytný
súbor stáť, je značne členitý s výrazný-
mi výškovými rozdielmi, čomu je pri-
spôsobené aj architektonické riešenie
celého komplexu. Obytný súbor bude
tvorený sústavou kaskádovo umiestne-
ných mestských víl na spoločnej plat-
forme s podzemnými garážami a prie-
stormi občianskej vybavenosti (reštau-
račné služby, wellness štúdio).
Usporiadanie navrhovanej  zástavby
vyplýva z územného plánu  mesta Bra-
tislavy (územný plán zóny Podhorský

pás) a zo všeobecne záväzného naria-
denia mestskej časti Nové Mesto.
K dispozícii bude 127 parkovacích
miest, z toho 109 v garážach a 18 na
úrovni terénu. Dopravné napojenie sa

má  riešiť cez navrhovanú komuniká-
ciu z Tupého ulice s prepojením na
Sliačsku ulicu. V súčasnosti sa realizu-
je projektová príprava. (juh)

VIZUALIZÁCIA - Peter Moravčík
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Navrhovateľ ibn, s.r.o., Coburgova 84, Trnava
predložil zámer 

Obchodný dom Technomarket,
Panónska cesta, Bratislava

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 9.
4. 2008 do 29. 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
29. 4. 2008.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
3091/4, 20-21, 71-72 a 3095/11, 13, 18, 20-21,
38-40, 73 v lokalite na Panónskej ceste, k. ú. a MČ
Bratislava - Petržalka, územný obvod Bratislava V.
Lokalita sa nachádza vedľa obchodného komplexu
Danubia Shopping Centrum na Panónskej ceste, na
jeho západnej strane za obslužnou komunikáciou. Na
severnej strane susedí s areálom skladov a dielní firmy
DOMES.
Účelom navrhovaného zámeru je výstavba obchodné-
ho domu, ktorý svojou funkčnou náplňou - prenajíma-
teľné obchodné jednotky - bude rozšírením obchodné-
ho komplexu Danubia. Jedná sa o jednopodlažnú veľ-
kopriestorovú halovú predajňu. Nad vstupnou časťou
má byť vložené medzipodlažie s kancelárskymi priestor-
mi. Pri vstupe majú byť umiestnené dva malé prenají-
mateľné priestory (napr. kaviareň, obchod). Skladové
priestory sa majú nachádzať v zadnej časti. Technické
zázemie, priestory pre zamestnancov a servis pre zákaz-
níkov budú z boku. K obslužnej komunikácii je areál
dopravne pripojený v troch bodoch, z ktorých dva slú-
žia iba na vjazd a jeden iba na výjazd. Parkoviská pre
návštevníkov majú byť situované najmä pred hlavnými
vstupmi do objektov. Spolu má byť vytvorených 169
parkovacích miest.
Predpokladaný termín začatia a ukončenia činnosti:
cca 09/2008 - 04/2009

Exkluzívna 
ponuka bytov

Zadunajská ulica - Petržalka

• Typy bytov : 2 a 4 - izbové
• Výmera : od 64,2 do 145,6 m2

• Stavba skolaudovaná
• Nadštandardné vybavenie bytov 

+ pozemok v cene
• K bytu možnosť dokúpenia garáže, 

alebo garážového státia

BADUCCI, s.r.o., Mostová 2 (Carlton Savoy)
Tel.: 5464 7365-9 Mobil: 0915 538 683

www.bytcorp.sk

Aj ďalšie knihy vydavateľstva
PERFEKT celoročne s 30 % zľavou
w w w . p e r f e k t . s k

Kontakt: Kníhkupectvo Vojtecha Zamarovského, 
podniková predajňa vydavateľstva Perfekt, 

Karpatská 7,  811 05 Bratislava, tel.: 02/524 440 70

Otváracie hodiny: PO            9.00 - 12.30, 13.00 - 15.00
UT - PIA 10.00 - 12.30, 13.00 - 18.00

Pô
vo

dn
á 

ce
na

 1
99

,- 
Sk

  

Jarná novinka

Len v podnikovej predajni vydavateľstva Perfekt
Teraz za 139,- Sk

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

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

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

�AUTOMATICKÉ 
POHONY na brány

Jungmannova 10-12, 851 01 Bratislava
tel./fax: 6252 5021-2, 0905 431 455

www.cancelli.sk, e-mail: cancelli@cancelli.sk

Vám vyrobí a namontuje 

Aj na splátky!

�ŽALÚZIE �ROLETY
�MARKÍZY�DVERE
�GARÁŽOVÉ BRÁNY
�SIETE PROTI HMYZU
�VSTAVANÉ SKRINE
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STARÉ MESTO
NA HLAVNEJ STANICI prišiel o
nohu 42-ročný muž z Tlmáč z okresu
Levice, ktorého zachytil vlak. Strojník
aj rušňovodič vo výpovedi uviedli, že
muž ležal na koľaji na cestovnej taške.
Rušňovodič použil rýchlobrzdu, zrážke
však už nedokázal zabrániť. Muža
vypočujú až po súhlase lekárov. Strojník
ani rušňovodič neboli pod vplyvom
alkoholu.
NA HLAVNEJ STANICI 22-ročná
Kristína z Bratislavy spoločne so svojím
komplicom prepadla 44-ročnú ženu. Tú
po útoku ju obrali o telefón. Prepadnutá
žena sa bude liečiť asi týždeň. Mladá
žena skončila v policajnej cele aj s ná-
vrhom na vzatie do väzby. Po jej kom-
plicovi polícia pátra.

RAČA
NA CYPRICHOVEJ ULICI horeli
autá. S najväčšou pravdepodobnosťou
neznámy páchateľ polial Škodu Octavia
horľavinou a následne zapálil. Plamene
následne zachvátili aj vedľa stojaci
Citroën, na ktorom obhorela predná
časť, na Octavii zhorela motorová časť.
Požiar uhasili privolaní hasiči, škody na
autách odhadli na 270-tisíc korún. Príči-
ny a okolnosti požiaru policajti vyšetru-
jú, vyšetrovateľ začal trestné stíhanie
pre poškodzovanie cudzej veci.
NA RYBNIČNEJ ULICI sa zavŕšilo
lúpežné prepadnutie taxikára, ktorý vie-
zol dvoch mužov v smere od Svätého
Jura. Pred nadjazdom na ceste zo Sväté-
ho Jura jeden z mužov namieril na taxi-
kára zbraň a následne mu odcudzil 2700
korún. Na Rybničnej ulici potom z taxí-
ka vystúpili a ušli.

PETRŽALKA
NA PANÓNSKEJ CESTE policajti z
pohotovostnej motorizovanej jednotky
zaistili počas kontroly u 41-ročného
Viliama D. heroín s celkovou hmotnos-
ťou 3570 gramu, čo zodpovedá 62
obvyklým jednorazovým dávkam
drogy. Viliam D. sa počas kontroly sna-
žil podplatiť zakročujúceho policajta
finančnou hotovosťou. Vyšetrovateľ
obvinil Viliama D. zo zločinu nedovo-
lenej výroby omamných a psychotrop-
ných látok a umiestnil ho v cele policaj-
ného zaistenia s návrhom na vzatie do
väzby. 

VRAKUŇA
NA STAVBÁRSKEJ ULICI policajti
našli u 20-ročného Daniela osem alo-
balových skladačiek s obsahom bielej
látky. Iba o niekoľko minút na to na tej
istej ulici policajti našli dve skladačky
s obsahom hnedej látky u 21-ročnej
Marcely. Daniela i Marcelu predviedli
na policajné oddelenie a po vypočutí
ich prepustili na slobodu. Zaistený
materiál poputoval na kriminalistickú
expertízu, polícia sa prípadmi ďalej
zaoberá. (ver)

Olympijské

vákuum a 

rozmach športu
Presne 1503 rokov trvalo olympijské vá-
kuum, čiže obdobie bez olympijských
hier. Tie posledné staroveké sa uskutočni-
li v roku 393, tie prvé moderné v roku
1896. Novodobé olympijské hry sa, samo-
zrejme, podstatným spôsobom líšia od
tých starovekých, ale Pierre de Coubertin
vychádzal aj v ére moderného športu z
antického odkazu olympiád, ich filozofie,
kalokagatie či ekecheirie.
V Európe sa moderný šport etabloval v prie-
behu 2. polovice 19. storočia, Uhorsko nevy-
nímajúc. Dovtedajší vývoj telesnej kultúry v
Bratislave bol totožný s vývojom v ostatných
častiach starého kontinentu. V období raného
feudalizmu (5. - 11. storočie) sa začínajú
objavovať aj prvky herno-zábavné, ktoré
potvrdzujú, že prirodzená súťaživosť sa stále
viac stávala súčasťou života, čo sa vo zvýše-
nej miere ukázalo v období rozvinutého feu-
dalizmu (12. - 16. storočie).
Ďalší vývoj telesnej kultúry mal v Bratislave
„európsky rámec“. Od rytierskych turnajov,
ktoré už silno pripomínajú športové boje, pri-
čom ten prvý je v Bratislave doložený z roku
1330, cez rôzne kratochvíle feudálov v podo-
be súťaženia v behoch, skokoch, vo vrhoch, v
naháňačkách, zápasoch, tancoch až po modi-
fikácie loptových hier, ktoré sa dostávajú do
Uhorska už v 13. storočí. Predchodcami
neskorších telovýchovných spolkov a športo-
vých klubov sa aj v meste na Dunaji stávajú
šermiarske bratstvá a strelecké spolky.
Tradičná streľba, šerm či jazdectvo sa v prvej
polovici 19. storočia obohacovali o nové,
moderné prvky prenikajúceho športu. Prvý
telocvičný a šermiarsky ústav v Uhorsku,
ktorý založil v Bratislave Ferdinand Marti-
nengo v roku 1844, predznamenal ďalšie
športové dianie u nás. V roku 1862 bol zalo-
žený prvý moderný športový klub na dneš-
nom území Slovenska - Bratislavský veslár-
sky spolok (PHE -Pozsonyi Hajos Egylet), v
roku 1871 zase Bratislavský korčuliarsky
spolok (Pozsonyi Korcsolya Egylet) a v roku
1880 sa konštituoval najväčší bratislavský
klub uhorskej éry - Bratislavský telocvičný
spolok (PTE -Pozsonyi Torna Egylet). 
Až do rakúsko-uhorského vyrovnania (1867)
si Bratislava udržala ráz nemecko-sloven-
ského mesta, po ňom nastáva silnejúca
maďarizácia, čo ovplyvnilo, pochopiteľne, aj
oblasť športu. Rozvoj športu na národnej
báze nemal šancu. Všetky vznikajúce spolky
sú maďarské alebo nemecké. 
Koncom 19. storočia začína športový život v
Bratislave intenzívnieť predovšetkým vďaka
medzinárodnému prepojeniu, ku ktorému
najviac prispelo usporiadanie hier I. olym-
piády 1896 v Aténach. Igor Machajdík 

(Pokračovanie nabudúce)

Dom so zberňou Čermákovej čistiarne
Pred stopäťdesiatimi rokmi boli v
Prešporku dve Klobučnické ulice.
Malá Klobučnická krivolako prebie-
hala na mieste terajšej Klobučnickej
a bola lemovaná stredovekými do-
mami, ktoré zbúrali na konci 19. a na
začiatku 20. storočia. Ešte v 18. storo-
čí sa volala Nožiarska (Messergasse). 
Veľká Klobučnická ulica sa ťahala
pozdĺž mestského opevnenia a bola
pôvodne zastavaná len na opačnej stra-
ne, aby domy nezakrývali hradby a aby
nezabraňovali obrancom v prístupe na
hradby, ak by bolo mesto ohrozené.
Neskôr dostala ulica meno po neďaleko
odtiaľ narodenom hudobnom skladate-
ľovi Hummelovi. Po druhej svetovej
vojne ju premenovali na Nedbalovu. V
15. a 16. storočí žili v priestore Nedba-
lovej ulice v bloku domov smerom k
Primaciálnemu palácu Židia, preto sa v
tom čase objavuje aj pomenovanie
Židovská ulica (platea Judaeorum).
Ulica údajne v roku 1604 úplne vyhore-
la, určite však ostali stáť kamenné
múry, ktoré potom použili pri stavbe
nových domov. 
Nedávno zbúrali doteraz najstarší dom
na ulici (niesol číslo 12), v ktorého
základoch bolo zachované stredoveké
murivo. Po zbúraní nízkeho jednopo-
schodového domu s klasicistickou fasá-
dou ktosi „objavil“ vysoko na štítovom
múre vedľajšieho domu zachovaný
reklamný nápis v roku 1948 znárodne-
nej čistiarne pána L. Čermáka. Pritom
reklama nebola nikdy ničím zakrytá a
prežila tam vyše 60 rokov. Len ľudská
ľahostajnosť spôsobila, že reklamu si
všimol niekto až po zbúraní vedľajšie-

ho domu. Pre starých obyvateľov tejto
časti mesta býval nápis z kovových pís-
men samozrejmou súčasťou Čermá-
kovho domu aj v čase, keď už čistiareň
dávno nejestvovala.
Čermákov dom je vlastne asi 70 rokov
stará „novostavba“. Na jeho mieste stál
do 30. rokov 20. storočia dvojposcho-
dový meštiansky dom s fasádou z
obdobia okolo roku 1850. Na každom
podlaží bolo 5 okien, pod stredným z
nich bol na prízemí vstupný portál. Nad
prízemím boli dve výrazné rímsy, takže
dom sa zdal dlhší (širší), ako v skutoč-
nosti bol. Dá sa predpokladať, že za
fasádou z 19. storočia boli zachované
múry stredovekého domu. Stredoveké
mohli byť aj jeho suterény. Na každom
poschodí sa nachádzal jeden byt. Byty
nemohli byť veľmi veľké, lebo parcela
je pomerne úzka. 
Za dnešným domom je situovaný
veľmi úzky a tmavý dvorček. Na stene

susediaceho domu (z Uršulínskej ulice)
sa zachovalo menšie zamurované okno
orámované gotickou kamennou šam-
bránou. Svedčí o vysokej kvalite archi-
tektúry zástavby ulice v 15. storočí.
Možno to bolo okno na východnej
stene stredovekej synagógy, ktorá tam
stála, prestavaná na obytný dom, ešte v
prvej polovici 18. storočia. Vtedy ju
videl a opísal Matej Bel. 
Už pred zbúraním starého domu v ňom
mala zberňu Čermákova čistiareň. V jed-
nom z bytov býval významný bratislav-
ský maliar Béla Marx (1885 - 1963). Bol
tunajší rodák. Napriek maďarsky znejú-
cemu krstnému menu sa hlásil za
Nemca, preto ho v roku 1945 vysťaho-
vali. Bol členom Kunstvereinu. Jeho
diela sa po vojne dlho považovali za
gýčovité, mnoho z nich zničili. Zabud-
nutý zomrel vo Viedni. Jeho najlepšie
obrazy dnes visia na stenách miestností
radnice. Ďalšie sú uložené v zbierkach
Mestského múzea a Galérie mesta Bra-
tislavy. Štefan Holčík

FOTO - archív a Oto Limpus
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Populárny beh

Devín-Bratislava

zlepšil rekordy
ATLETIKA
Príjemné, aj keď trochu veterné po-
časie, žičilo účastníkom 61. ročníka
najstaršieho atletického podujatia na
Slovensku behu Devín - Bratislava.
Obaja víťazi hlavných behov, medzi
mužmi Miroslav Vanko a medzi žena-
mi Katarína Bérešová, sa skutočne
vytiahli a zlepšili rekordy podujatia.
Vanko zlepšil svoj vlastný vlaňajší naj-
rýchlejší čas Bérešová zabehla rýchlej-
ší čas, ako Poľka Zatorská, ktorej sa to
podarilo pred šiestimi rokmi. Pre Mar-
tinčana Vanka to bolo šieste víťazstvo v
Devíne, pričom prvý raz vyhral už pred
štrnástimi rokmi.
„Bol to asi najľahší triumf zo všetkých
doterajších,“ priznal v cieli spokojný
víťaz a pokračoval: „Rekord som neča-
kal, ale celú trať sa mi bežalo veľmi
dobre, bez akýchkoľvek zložitých krí-
zových momentov - jediný menší pri-
šiel len za Riviérou - čo ma až prekva-
pilo. Vietor som veľmi necítil, navyše
fúkalo skôr zboku, takže mi neprekážal.
Súperi sa ma držali približne do 6. kilo-
metra, potom som už bežal sám.“
Katka Bérešová sa priznala, že na roz-
diel od víťazstvá spred dvoch rokov,
toto bolo o niečo jednoduchšie: „Vtedy
to boli pre mňa neznáme preteky, teraz
som už vedela, čo ma čaká.“
Organizátorov potešilo nielen príjemné
počasie, ale aj účasť. Na štarty behov sa
prihlásilo 2108 pretekárov, čo je prvý
raz od roku 1991, keď ich prišlo viac
ako 2000. Vlani, keď podujatie oslavo-
valo šesťdesiatku, zaregistrovali dokon-
ca o viac ako 600 bežcov menej. (mm)

Stolní tenisti

SKST Bratislava

oslavujú titul
STOLNÝ TENIS
Stolní tenisti SKST Bratislava nepri-
pustili žiadne prekvapenie a podľa
očakávania si po 3. kole finálového
turnaja vybojovali majstrovský titul. 
Po dvojročnej prestávke sa Bratislavča-
nia tešia z tretieho titulu, keď počas
sezóny prehrali iba jediný duel s Nitrou.
O triumf SKST sa zaslúžili Wang Zen
Ju, Bardoň, Baláž, Kobec a Zajíc.
Druhá skončila Nitra a tretia priečka
patrí ďalšiemu zástupcovi Bratislavy -
Mostexu Rača. Všetky tri tímy si vybo-
jovali aj účasť v nasledujúcom ročníku
medzinárodnej Superligy. (mm)

Monarchs začali

sezónu prehrou
AMERICKÝ FUTBAL
Prehra 26:43 v Rakúsku s tímom
ASVÖ Gladiators otvorila sezónu
jediného slovenského klubu americ-
kého futbalu Monarchs Bratislava. 
V úvodnom dueli Central European
Football League (CEFL), ktorú Brati-
slavčania vymenili za Českú ligu ame-
rického futbalu, doplatili na menšiu skú-
senosť a chyby v úvode duelu.
Pre Monarchs je súťaž novou skúsenos-
ťou. Okrem slovenského klubu sa v
jednej zo skupín predstavia aj zástupca
Rakúska (ASVÖ Gladiators), Slovin-
ska (Ľubľana Silverhawks) a Maďarska
(Budapešť Wolwes). (mm)

Belasí opäť zvládli slovenské hokejové

povstanie a obhájili majstrovský titul
ĽADOVÝ HOKEJ
Žilina, Trenčín, ani Košice nezastavili
slovanistickú hokejovú mašinériu,
ktorá sa rok po zisku majstrovského
titulu tešila z jeho obhajoby. Euforic-
ký večer v piatok 11. apríla dal za
pravdu tým, ktorí od začiatku tvrdili,
že práve Slovan má najväčšie predpo-
klady na zisk titulu. 
Obhajoba však vôbec nebola taká jed-
noduchá ako vlaňajší triumf, ten toh-
toročný sa rodil v dramatických due-
loch, ktoré rozvášnili celé Slovensko.
Po bezproblémovom postupe cez Žilinu
prišiel na rad Trenčín a ten pripravil
fanúšikom belasých bezsenné noci.
Dukla viedla na zápasy už 3:1, no
posledný krok neurobila a vo finále
čakali na Slovan Košice. Tie naopak
začali katastrofálne, od stavu 0:3 neuve-
riteľne zabrali a všetko sa tak rozhodo-
valo v spomínaný piatok, v úplne
poslednom zápase extraligovej sezóny
2007/2008. Zverenci Zdena Cígera však
všetko nakoniec zvládli a titul, napriek
obrovskej snahe zvyšku hokejového
Slovenska, zostal pri Dunaji.
„Sme šťastní. Pred sezónou sme si dali
tri ciele. Chceli sme vyhrať základnú
časť Extraligy, získať samotný titul, čím
by sme sa priamo kvalifikovali do Ligy
majstrov, a presadiť sa aj na medziná-
rodnej scéne. Vyšlo to a vďaka za to
patrí všetkým hráčom a trénerom,“
tvrdil šťastný generálny manažér bela-
sých Maroš Krajči.
Hoci mnohí fanúšikovia „podozrievali“
hráčov, že oslavu titulu odkladali na

domáce zápasy, Maroš Krajči nič také
nepripúšťal: „Keď Košice vyrovnali
stav série na 3:3 a v poslednom dueli
dokonca znížili na 2:3, bol som poriad-
ne nahnevaný,“ priznal Krajči.
Jedným z hrdinov play-off bol brankár
Sasu Hovi. Do histórie sa zapísal nielen
skvelými výkonmi, ale aj gólom, kto-
rým zmrazil Trenčanov. „Tým, že sme
obhájili titul, som bohatší o ďalšiu hoke-
jovú skúsenosť. Celé play-off bolo
skvelým zážitkom, osobne som šťastný,
že som na Slovensku, v Slovane a že
sme obhájili titul. Teraz sa musíme
sústrediť na Ligu majstrov a získať ďal-
šie trofeje,“ povedal fínsky brankár.
Zatiaľ čo Hovi bude aj naďalej v kabíne
majstra, s mužstvom sa rozlúči obranca
Srdínko, ktorý mieri do Kladna. „Roz-
hodli psychické sily a psychická poho-
da,“ povedal o titule skúsený obranca.
„Viem, že Slovan mal záujem, aby som
zostal, ale rodinné dôvody zavážili, že
sme sa rozhodli pre Kladno,“ dodal. 
„Bola to neuveriteľná dráma, aká patrí k
play-off,“ vyznal sa kapitán belasých
Róbert Döme a pokračoval: „Košice
potvrdili svoju kvalitu, hrali výborne,
ale my sme boli ešte lepší. Zvládli sme
aj krízové momenty a som šťastný, že
sme priniesli fanúšikom titul.“ Kanonier
Marek Uram ho doplnil: „Od začiatku
sezóny som veril, že toto mužstvo má na
titul. Veril som aj vtedy, keď sme mali
menšie krízy, veril som aj teraz, keď
Košičania vyrovnali stav série na 3:3. Je
to krásny pocit, skončiť sezónu takým
skvelým víťazstvom!“

Pri všetkej úcte k hráčom, jeden z najdô-
ležitejších podpisov na majstrovskom
triumfe patril trénerovi Zdenovi Cígero-
vi. V posledných týždňoch bol prepiera-
ný zo všetkých strán, zrejme najviac
invektív na jeho hlavu sa znieslo po
šiestom zápase v Košiciach, keď poslal
rozhodcov do „riti”.
„Môj osud som spojil kedysi so Slova-
nom. Prišiel som na Slovensko, aby som
bol doma a aby som niečo dokázal.
Obetoval som preto veľa, či už z finan-
čného hľadiska, alebo hokejového. Je
známe, že som mohol zostať v Amerike.
No prišiel som sem a Slovan mi ponú-
kol najprofesionálnejšie podmienky.
Mnoho ľudí to nevedelo pochopiť, pocí-
til som problémy s nenávisťou. Najmä v
Martine, v mojom rodisku, dodnes tam
žije moja rodina, a preto trpí. V Trenčí-
ne to isté. Ľudia sú proste zlí. Myslím si,
že nikto mi nemá čo vyčítať.“
Zdeno Cíger možno prvý raz verejne
vyslovil myšlienky, ktoré počas sezóny
od neho neodzneli: „Padlo tu veľa slov,
ba aj urážok. Pritom mužstvo urobilo ve-
ľa teraz aj v play-off, ale už boli po-
chybné hlasy. Len preto, že sa chvíľu ne-
darí, už sa pochybuje o metódach. Všet-
kých nás to uráža. Tá nedôvera prináša
nervozitu. Keď mi vedenie neverí, to
znervózňuje mňa a potom zo mňa vyšli
napríklad tie slová o rozhodcoch. Bola to
pre mňa namáhavá sezóna, teraz nechám
chlapcov, nech si to užijú. Ja sa neviem
tak strašne radovať, povedal by som, že
sa viem len vnútorne tešiť,“ vyznal sa
Zdeno Cíger. Michal Minďáš

Petržalka sa

chystá na derby,

príde Slovan!
FUTBAL
Po nedeľňajšom zápase Petržalka -
Trenčín, deň pred duelom Slovan - Ži-
lina, vyhlásil tréner Petržalky Vladi-
mír Weiss: „V pondelok budeme všet-
ci slovanisti.“ Už o šesť dní však bude
všetko inak, na petržalský breh Duna-
ja zavíta Slovan, ktorý sa pokúsi pre-
svedčiť, že je bratislavským futbalo-
vým kráľom!
Posledný futbalový týždeň vyplnilo
semifinále Slovenského pohára a 25.
kolo, ktoré žičilo Petržalke. Tá v súpere-
ní s majstrom najskôr potvrdila svoje
ligové víťazstvo aj pohárovou výhrou a
po výsledku 1:0 spod Dubňa je veľkým
adeptom na finále.
„Pohár priniesol iný futbal, ako ligový.
Hralo sa otvorenejšie, obe mužstvá uká-
zali vynikajúce výkony,“ pochvaľoval si
tréner Vladimír Weiss, ktorý si však
uvedomuje, že obe mužstvá ešte čaká
odveta. „Všetko je stále otvorené. Žilina
má kvalitných hráčov, no dnes sme
podali veľmi dobrý výkon.“
Práve žilinské víťazstvá postavili Petr-
žalku pred zápasom s Trenčínom do
pozície, akoby išlo len o to, akým vyso-
kým rozdielom vyhrá. Ukázalo sa však,
že nič nevyjde podľa plánu. Zabariká-
dovaný posledný tím tabuľky brániaci
sa pomaly aj náhradníkmi na lavičke
húževnato bojoval a keď sa k tomu pri-
dala domáca smola i hosťujúce šťastie,
rozhodlo sa až tesne pred koncom.
Pondelková dohrávka Slovan - Žilina
mala momenty, ktoré sa museli páčiť
všetkým fanúšikom belasých, ale boli aj
také, ktoré potvrdili, že mužstvo ešte
nemá na to, aby odohralo celý zápas vo
vyššom tempe.
Tréner Ladislav Pecko bol však po svo-
jej domácej premiére spokojný: „Najmä
v prvom polčase sme hrali najlepší fut-
bal celej sezóny. Celé stretnutie bolo
výborné, obaja súperi chceli zvíťaziť,
nechýbali šance, nasadenie, divákom sa
to muselo páčiť.“ Jediné, čo Peckovi,
ale aj divákom chýbalo, boli góly. „Aj
keď sa to skončilo bezgólovou remízou,
bolo sa na čo pozerať. Škoda gólov, ale
každý musel vidieť, že my sme sa celé
stretnutie snažili o víťazstvo.“
Žilinská strata znamená, že Petržalka
získala na čele štvorbodový náskok, čo
by pri suverénnosti oboch tímov mohlo
znamenať aj rozhodujúci trhák. Ak teda
domáci zvládnu nedeľňajší duel so Slo-
vanom, cesta za titulom bude opäť o
niečo otvorenejšia. (mm)

ĽADOVÝ HOKEJ
Sú to presne tri roky, čo hokejisti Slo-
vana zvládli hráčmi NHL nabitú
sezónu Extraligy a vo finále zdolali
Zvolen 4:3. Tento rok sa výsledok
zopakoval, akurát na druhej strane
stáli Košice a rozhodujúci duel sa
hral v Bratislave.
Slovan potreboval na postup do finále
jedenásť, Košice dvanásť zápasov.
Obaja boli pri sériách, ktoré sa budú
dlho pamätať- Slovan otočil stav 1:3 s
Trenčínom, Košice zase zvládli nádher-
nú prestrelku s Pálffyho Skalicou.
Belasí spoločne s východniarmi po-
tvrdili, že sú najúspešnejšími tímami
Extraligy. Spoločne majú už šestnásť
finálových účastí, po ôsmich na každej
strane. Rozdiel je však v produktivite.
Slovan získal z ôsmich pokusov sedem

titulov, Košice len tri... Rovnako sú na
tom aj vzájomné finále. Boli štyri a tri
sa skončili celkovým víťazstvom Brati-
slavčanov. Zrejme najpamätnejší súboj
sa odohral presne pred desiatimi rokmi.
Rozhodujúci siedmy zápas videli v
Bratislave,. Po 60 minútach sa skončil
2:2 a rozhodovalo predĺženie. V ňom
najskôr rozhodca Čaprnka neuznal
podľa Košičanov regulárny gól (tvrdil,
že mu puk zmizol z dohľadu) a tak pri-
šla hviezdna chvíľa Richarda Kapuša,
ktorý rozhodol o triumfe belasých. 
Keďže na lavičke bol rovnako ako vlani
Zdeno Cíger, k zoznamu trénerov, ktorí
sa v Slovane tešili z titulu nepribudol
nový. Cíger je pritom prvým kormidel-
níkom Extraligy, ktorému sa podarilo
obhájiť titul. Ešte jedna trénerská zaují-
mavosť - Cíger na lavičke Slovana

vymenil počas minulej sezóny Rostisla-
va Čada, ktorý viedol Košice v tohto-
ročnom finále... Medzi hráčmi sa stal
rekordérom Richard Kapuš, má už šesť
titulov, čím odskočil od Hecla a Kusov-
ského, ktorí získali po štyri.
Titul znamená, že Slovan priamo postú-
pil do základnej časti Ligy majstrov,
Košice ako finalista a druhý tím po
základnej časti čaká kvalifikácia.
Slovanisti sa nestratili ani v individuál-
nych štatistikách. V desiatke najpro-
duktívnejších boli Kuľha (2.), Hujsa
(3.), Uram (6.) a Kapuš (10.). Kuľha so
41 gólmi bol najlepším strelcom. Lažo
najtrestanejším hráčom. Medzi bran-
kármi kraľoval Hovi. Belasým sa darilo
v oslabeniach, kde boli najlepší, rovna-
ko ako v úspešností streľby, štvrtí skon-
čili vo využívaní presiloviek. (mm)

HC Slovan vyhral finále druhý raz 4:3
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Festival Hory 

a mesto 

v Auparku 
FILM
V Palace Cinemas v bratislavskom
Auparku bude od 24. do 27. apríla
festival Hory a mesto, ktorý prináša
najlepšie filmy z Festivalu horských
filmov vo Vancouveri.
Okrem britského filmu autorov Joea
Simspona a Louise Osmond Volanie
ticha, ktorý tento rok vo Vancouveri
získal cenu Grand Prix, festival Hory a
mesto premietne aj film Vlastnou silou
od Švédky českého pôvodu Renaty
Chlumskej. Najlepší kanadský film
Ľadové jaskyne v réžii Willa Gadda je o
lezení v ľadových jaskyniach. Film
Zima v Patagónii zachytáva britských
lezcov Andyho Kirkpatricka a Iana Par-
nella pri ich pokuse zdolať Torre Egger
v Patagónii. Portrét Kráľovské línie o
zázračnom dieťati skalného lezenia sle-
duje Chrisa Sharmu pri jeho lezeckých
objavoch na viacerých kontinentoch.
V kategórii horská kultúra zvíťazil film
Zlato Himalájí - Život Nomádov v La-
dakhu ako svedectvo už vytrácajúceho
sa životného štýlu ázijských Nomádov.
Zvláštne uznanie poroty si odniesol film
20 sekúnd radosti o nórskej profesionál-
nej bejsdžumperke Karine Hollekim s
prekvapivým dramatickým záverom. 
Filmovú prehliadku festivalu Hory a
mesto dopĺňa pätnásť najnovších slo-
venských filmov. (dš)

Veľký zbor

donských 

kozákov v PKO
HUDBA
Na prelome apríla a mája prichádza
18-členný Zbor donských kozákov
opäť na Slovensko.
„Himalájske“ výšky tenoristov a „ma-
riánske“ hĺbky basistov očarili už stov-
ky poslucháčov v Bratislave, Nitre a
Trnave. Všetci členovia zboru sú vyni-
kajúcimi sólistami. Dokonalá vyrovna-
nosť hlasov, obrovský dynamický kon-
trast, tvorivá a zodpovedná interpretá-
cia, to je záruka veľkých umeleckých
kvalít zboru. 
Veľký zbor donských kozákov založil v
roku 1981 Peťa Chuďakov (Petja Houd-
jakov), rodák z Rostova na Done. V
Bratislave vystúpia Donskí kozáci 23.
apríla o 19.00 h v Novom evanjelickom
kostole na Legionárskej ulici s progra-
mom pravoslávnych veľkonočných
skladieb a ľudových piesní Christos
voskrese a v utorok 6. mája o 19.00 h so
zábavným programom Doncy molodcy
v Estrádnej hale PKO. (dš)

Komorné dni 

J. N. Hummela

v Bratislave
HUDBA
Od 27. apríla do 31. mája sa v Brati-
slave uskutoční tretí ročník medzi-
národného hudobného festivalu Ko-
morné dni J. N. Hummela.
Komorné dni sa pokúsia prostredníc-
tvom hudby priblížiť odkazu hudobné-
ho skladateľa a klavírneho virtuóza,
ktorý sa narodil v Bratislave. Osobnosť
J. N. Hummela (1778-1837) tvorí prie-
sečník medzi Bratislavou, Eisenstadtom
a Weimarom. Bratislavu ako Hummelo-
vo rodné mesto, Eisenstadt ako jeho
pôsobisko v rokoch 1804-1811 a Wei-
mar ako mesto, v ktorom pôsobil
posledných osemnásť rokov svojho
života a spolu s Goethem patril k najvá-
ženejším osobnostiam mesta.
V Zrkadlovej sále Primaciálneho palá-
ca, Mozartovej sieni Rakúskeho veľvy-
slanectva, ako aj v priestoroch Sloven-
skej filharmónie, koncertných sálach
Slovenského rozhlasu a v Pálffyho
paláci na Zámockej ulici odznejú počas
festivalu diela J. Haydna, J. N. Hum-
mela, E. Suchoňa, W. A. Mozarta, F.
Chopina, A. Moyzesa, R. Schumanna a
ďalších velikánov svetovej hudby.
Pri príležitosti 230. výročia narodenia
J. N. Hummela bude súčasťou festiva-
lu aj 1. ročník medzinárodného sympó-
zia Po stopách J. N. Hummela. (dš)

I ako Ina 

v Astorke
DIVADLO 
Divadlo Andreja Bagara z Nitry zaví-
ta do Bratislavy. Divadelníci uvedú
21. apríla o 19.00 h. v Divadle Astor-
ka Korzo 90 hru Andreasa Sautera a
Bernharda Studlara I ako Ina. 
Súčasná hra mladej rakúsko-švajčiar-
skej dvojice dramatikov hovorí o život-
nom pocite dnešných tridsiatnikov. 
Ina je mladá, obľúbená, relatívne bez-
starostná, šťastne vydatá žena. No pre-
dovšetkým je mŕtva. Táto strašná sprá-
va zasiahne jej najbližších pozostalých;
predovšetkým jej manžela Róberta,
ovdovelého otca Pheresa, najlepšiu
priateľku Ninu a spoločného kamaráta
Bonga. Tieto osoby si znova a znova
kladú otázku „Prečo?“.
Záverečné rozuzlenie je pre všetkých
prekvapením. I ako Ina je výnimočný
text, za ktorý jeho autori dostali Kleis-
tovu cenu (2001), čo je najvyššie oce-
nenie, aké môže mladý autor dostať v
nemecky hovoriacom svete.
V réžii Svetozára Sprušanského hrajú:
Ľ. Trenklerová, M. Ochránek, R. Ryní-
ková, P. Kadlečík, D. Lenci. (dš)

Poklady z hrobiek egyptských faraónov

Jahodové víno - opojné až do omámenia

VÝSTAVA
Nielen pre milovníkov záhad starove-
kého Egypta pripravilo Slovenské ná-
rodné múzeum - Historické múzeum
v spolupráci s pražským Národním
múzeom - Náprstkovým múzeom
ázijských, afrických a amerických
kultúr jedinečný výstavný projekt
Théby. Mesto bohov a faraónov. 
Výstava prezentujúca najvzácnejšie
zbierky z českých a zo slovenských
múzeí, doplnené o exponáty z nemec-
kých múzeí, je pre verejnosť sprístupne-
ná do 31. augusta vo Výstavnom paviló-
ne Podhradie na Žižkovej ulici.
Reliéfny blok s vyobrazením Nefertiti -
najkrajšej ženy staroveku, pozlátená
rakva nositeľa pečate Kenamona alebo
originálne predmety z hrobiek slávnych

faraónov - to je len výber z vyše dvesto
exponátov. Výstava postupuje chrono-
logicky, sledujúc vývoj mesta Théby od
pravekého osídľovania až po doznenie
faraónskej kultúry v Rímskej dobe. Pro-
stredníctvom sedemnástich panelov a
trinástich miestností sa návštevník
oboznámi s postupným získavaním
slávy mesta, pri ktorom vzniklo jedno z
najväčších pohrebísk starovekého sveta.
Nekropolu na západnom nílskom brehu
dnes poznáme ako Údolie kráľov. 
Moderná inštalácia výstavy sleduje
chronologickú os vývoja Théb. Každá z
miestností predstavuje jedno špecifické
obdobie vývoja mesta. Priestory štylizo-
vané ako hrobky tvoria akýsi labyrint.
Prechádzkou po výstave návštevník
spoznáva tajomstvá starovekého Egypta

a zároveň na vlastnej koži zažíva pocit v
stiesnených priestoroch hrobky. Niekto-
ré miestnosti kopírujú svoje predlohy z
Théb, napr. stĺpová sieň kráľovskej
hrobky alebo dom staviteľov hrobiek.
Výstava chce detským návštevníkom
priblížiť pocit malých egyptológov;
školopovinným i starším návštevníkom
zase zaujímavou formou prezentovať
chronológiu Théb i celého Egypta. Pre
odborníkov sú pripravené náročné kom-
pozície zbierkových predmetov. Pre
návštevníkov výstavy, ktorí sa chcú
hlbšie poučiť o jednotlivých epochách v
dejinách Théb, je pripravený cyklus
prednášok významných egyptológov.
Kúpiť si tiež môžete česko-anglický
katalóg k výstave, ako aj niekoľko
publikácií o starovekom Egypte. (dš)

FILM
Poznáme jahodový džús, jahodový
kompót, jahodový puding aj jahodové
želé. Poľský režisér Dariusz Jablonski
natočil film, ktorý poriadne zamiešal
kartami daným zvyklostiam a slov-
ným obratom. Na plátna kín prichá-
dza poľsko-slovenská snímka Jaho-
dové víno. 
A výsledná práca je dôkazom toho, že
aj z tohto druhu pijatiky sa dá poriadne
spiť a stratiť rovnováhu. Počas sledo-
vania filmu sa potom opojne potácate
medzi vyberanými sekvenciami zachy-
távajúcimi írečitosť poľského vidieka a
zábermi, ktoré sa opierajú o danosti
sveta, prírodu ako pozadie pre láskypl-
né či vražedné ľudské činy. Dej filmu
je pomerne jednoduchý. Tridsiatnik

Andrzej odchádza z mesta, kde začal
sľubnú kariéru, na vidiek, aby zabudol
na minulosť. To je však nereálne, a tak
ho táto „ohava“ dohoní v nových časo-
vých súvislostiach, v nových skúsenos-
tiach, ktoré nehladia jeho strnisko na
tvári jemným dotykom ženskej ruky.
Film oplýva nežnou poetikou, ale aj
brutalitou každodennosti, nevyhýbajúc
sa fenoménu smrti, lásky, nevery či
neovládnuteľnej žiarlivosti. 
Všetky tieto zložky veličiny, ktorú
nazývame životom, film skladá do pes-
trofarebnej mozaiky skleneného charak-
teru, a keď toto sklíčko nastavíte teplým
lúčom slnka, či v našom prípade pozor-
nosti diváka, odchádzate oblažený
teplom, ktoré vás zasiahne. Inými slova-
mi - v kine nestrávite ani minútu času

nadarmo, nebudete pomedzi jednotlivé
zábery filmu premýšľať, či si deti doká-
zali samy ohriať večeru a čo vás zajtra
čaká v práci. Ponoríte sa do svojho ticha
a spoločnosť vám budú robiť vynikajú-
ci herci, medzi ktorými nechýba ani
naša Zuzana Fialová. 
Hlavnú rolu hrá Jiří Macháček a pre slo-
venského diváka treba ešte spomenúť
mená Marian Dziędziel , Maciej Stuhr,
Marek Litewka, Jerzy Radziwiłowicz,
Mieczysław Grąbka, Cezary Kosiński,
Robert Więckiewicz, Ina Marojevic,
Lech Łotocki. Pod scenár sa podpísali
Andrzej Stasiuk a Dariusz Jablonski.
Jahodové víno na filmovom nebi jed-
noznačne zapadá medzi vynikajúce
značky vín, ktoré prináša slovenský či
poľský trh. Dáša Šebanová

Medzi exponátmi výstavy Théby. Mesto bohov a faraónov sú aj zdobené drevené rakvy. FOTO - SNM 

Obchodný dom s dizajnovým nábytkom a doplnkami 

na Račianskej ulici. OTVÁRAME 30. MÁJA 2008. 
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SOBOTA 19. apríl
� 9.00 - Bratislavské mineralogické dni,
medzinárodná výstava minerálov, drahých ka-
meňov a fosílií, DK Ružinov, Ružinovská 28
� 14.30 - Ču Čin Čau alebo Ali Baba a šty-
ridsať zbojníkov, bábkový muzikál, Bra-
tislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 18.00 - ŠKP- Košice, Extraliga hádzaná-
rov, Jégeho
� 19.00 - Esencia divokej ženy, Štúdio L+S,
Námestie 1. mája 5
� 16.00 - Sobotný čaj o štvrtej, tanečné
popoludnie, DK Lúky, Vigľašská 1
� 18.30 - Fidlikant na streche, Divadlo
Nová scéna, Živnostenská 1
� 19.00 - Hamlet alebo nález lebky,
Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 20.00 - M. Walczak: Pieskovisko, A4
Nultý priestor, Námestie SNP 12

NEDEĽA 20. apríl
� 9.00 - Bratislavské mineralogické dni,
DK Ružinov, Ružinovská 28
� 10.00 a 14.30 - Ču Čin Čau alebo Ali Ba-
ba a štyridsať zbojníkov, bábkový muzikál,
Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.30 - Petržalka - Slovan, futbalová Cor-
goň liga, Petržalka
� 10.30 - Rozprávky v Gullfosse, O sloníko-
vi Toníkovi, reštaurácia Gullfoss, Čulenova 5
� 10.30 - M. Fechter, M. Žák: Hračky, inte-
raktívne predstavenie Divadla Ludus pre deti
od 3 rokov, DK Ružinov, Ružinovská 28
� 14.00 - Cena trojročných kobýl, dosti-
hy, Starý háj
� 16.00 - ŠKP- Merignac, semifinále Chal-
lenge Cup-u žien, Pasienky
� 16.00 - Zlý kráľ, Divadlo Mira Kasprzy-
ka, Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 16.00 - J. Prážmari: Najstaršia rozpráv-
ka, klauniáda s bábkami a pesničkami pre
deti od 6 rokov, Divadlo a.ha, Školská 14
� 16.00 - O dvojhlavej dračici, príbeh, pre
deti od 4 rokov, Bibiana, Panská 41
� 16.00 - Momentum musicum, koncert
študentov Cirkevného konzervatória, CC cen-
trum, Jiráskova 3
� 16.00 - Koncert speváckeho zboru Jána
Pavla II. venovaný pápežovi Jánovi Pavlo-
vi II., pod vedením PhDr. Ondreja Dema a
jeho hostí, kostol Sedembolestnej panny
Márie, MČ BA- Vajnory
� 19.00 - Ensemble Slavomania, Eugen
Prochác, umelecký vedúci / violončelo, W.
Atzenhagen, H. Villa-Lobos, J. Offenbach,
J. Klengel, M. Rostropovič, Ľ. Rajter, J.
Strauss, A. Pärt, Malá sála Slovenskej filhar-
mónie, Reduta, Palackého 2
� 19.00 - Y. Reza: Boh Masakra, Divad-
lo Aréna, Viedenská cesta 10

� 19.00 - Šialené nožničky, Divadlo Nová
scéna, Živnostenská 1
� 19.00 - M. Camoletti: S pyžamom alebo
bez ..., Divadlo West, Námestie SNP 14
� 19.00 - Mím SHOW,Divadlo Mira Kaspr-
zyka, Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie 
� 19.00 - Zlodej, predstavenie tanečného
divadla ATAK, DK Ružinov, Ružinovská 28

PONDELOK 21. apríl
� 10.00 a 19.00 - M. Hudec, K. Kollárik, P.
Kuba: Objav roka, cena za úspech, story
kapely D ´Schody, Divadlo Ludus, pre divá-
kov od 14 rokov, Malá sála PKO
� 19.00 - M. Durasová: India Song, Di-
vadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.00 - M. Hennequin: Klamárka Ketty,
divadlo West, Námestie SNP 14
� 19.00 - J. Genet: Slúžky, Divadlo a.ha,
Školská 14
� 19.00 - Rozhovory z podpalubia s La-
com Lučeničom, Divadlo v podpalubí, Tyr-
šovo nábrežie
� 19.30 - Bluesový pondelok, Music Club,
Hlava XXII, Bazová 9
� 19.30 - K. Vosátko: Telenovela, Divad-
lo GunaGU, Františkánske námestie 7
� 20.00 - Narodeniny, A4 Nultý priestor,
Námestie SNP 12

UTOROK 22. apríl
� 10.00 - Ču Čin Čau alebo Ali Baba a
štyridsať zbojníkov, bábkový muzikál pre
deti aj pre dospelých, od 6 rokov, Bratislavs-
ké bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.00 - Pistáčikovo pessstvor, Divadlo
Ludus, pre deti od 9 rokov, Malá sála PKO
14.00 - Striga figa, divadelné predstavenie
divadla Dunajka, MKC Gaštanová 19
� 19.00 -Altenberg Trio, L. van Beethoven,
R. Schumann, Dmitrij Šostakovič, Malá sála
Slovenskej filharmónie, Reduta, Palackého 2
� 19.00 - R. Clark a S. Bobrick: Norman,
si to ty?, DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 19.00 - Šialené nožničky, Divadlo Nová
scéna, Živnostenská 1
� 19.00 - Ján Šimko a kol.: Pamäť Bra-
tislavy I. - Petržalské príbehy, Štúdio 12,
Jakubovo námestie 12 
� 19.30 - K. Vosátko: Telenovela, Divad-
lo GunaGU, Františkánske námestie 7

STREDA 23. apríl
� 10.00 - Ču Čin Čau alebo Ali Baba a
štyridsať zbojníkov, bábkový muzikál pre
deti aj pre dospelých, od 6 rokov, Bratislavs-
ké bábkové divadlo, Dunajská 36
� 14.00 - O 9 mesiačikoch, divadelné pred-
stavenie divadla Piki, MKC, Gaštanová 19
� 14.00 - Kamene, kamienky, tvorivé diel-
ne k výstave o kameni, Bibiana, Panská 41
� 17.00 - Diskusia, moderovaná diskusia s

anglistom prof. Martinom Hilským, ktorý
do českého jazyka ako prvý v histórii českej
kultúry preložil kompletné dielo W. Shakes-
peara, Štúdio 12, Jakubovo námestie 12
� 18.00 - Podvod, hudobno - zábavný pro-
gram, účinkujú: Honza Nedvěd, Milan
Markovič, Vojta Nedvěd a hosť, Komorné
štúdio SRo, Mýtna ul. 1
� 18.00 - Vychádzajúce hviezdy na čier-
no - bielych klávesách, Remigius Klačan-
ský - klavír, Zuzana Brčáková - klavír, Hu-
dobný salón, Zichyho palác, Ventúrska 9
� 19.00 - A. R. Gurney: Sylvia, Divadlo
West, Námestie SNP 14
� 19.00 - Šialené nožničky, Divadlo Nová
scéna, Živnostenská 1
� 19.00 - R. Polák: Kentauri, divadlo
Astorka, Námestie SNP 33

� 20.00 - Hlbinné porušenie epidermy,
A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12

ŠTVRTOK 24. apríl
� 10.00 - Ču Čin Čau alebo Ali Baba a
štyridsať zbojníkov, bábkový muzikál pre
deti aj pre dospelých, od 6 rokov, Bratislavs-
ké bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.00 - Kamene, kamienky, tvorivé diel-
ne k výstave o kameni, Bibiana, Panská 41
� 18.00 - Coffee&Context, večery rádia
Devín, rozhovory o literatúre, Coffee&Co,
Laurinská 5
� 18.00 - Predstavujú sa, koncert žiakov ZŠ
Borodáčová, DK Ružinov, Ružinovská 28
� 19.00 - Esencia divokej ženy, Štúdio
L+S, Námestie 1. mája 5
� 19.00 - Koncert Slovenskej filharmónie
a Slovenského filharmonického zboru, L.
van Beethoven, G.Fauré, Koncertná sieň Slo-
venskej filharmónie, Reduta, Palackého 2
� 19.00 - 123 Min., Unplugged!, Klub Za
Zrkadlom, Rovniankova 3
� 19.00 - Neberte nám princeznú, Divad-
lo Nová scéna, Živnostenská 1
� 19.00 - P. Weiss: Bajmann Brothers,
Divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Koncert skupiny Fleret s Jar-
milou Šulákovou, známou speváčkou mo-
ravských piesní, SK BNM, Vajnorská 2
� 19.00 - D. Harrower: Na nože, Divadlo
Ívery, Školská 14
� 20.00 - T-mobile jazz, Matúš Jakabčic a
jeho hostia, Divadlo Aréna, Viedenská cesta 1

PIATOK 25. apríl
� 17.00 - Ružinovská tančiareň, tanečné
stretnutie, DK Ružinov, Ružinovská 28
� 19.00 - P. Süskind: Kontrabas, Štúdio
L+S, Námestie 1. mája 5
� 19.00 - Koncert Slovenskej filharmónie
a Slovenského filharmonického zboru, L.
van Beethoven, G. Fauré, Koncertná sieň Slo-
venskej filharmónie, Reduta, Palackého 2
� 19.00 - Music Club, Broken, DK Lúky,
Vigľašská 1
� 19.00 - J. W. Goethe: Prafaust, Divadlo
a.ha, Školská 14
� 19.00 - S. Štepka. Desatoro, Radošinské
naivné divadlo, Škultétyho 5
� 19.00 - J. Griškovec: Zima, Divadlo
Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Neberte nám princeznú, Divad-
lo Nová scéna, Živnostenská 1
� 19.00 - C. McPherson: Rum a vodka,
Štúdio 12, Jakubovo námestie 12

VÝSTAVY
� Eva Mišáková - Abelová: Chuť zrelé-
ho jablka, Pálffyho palác, Zámocká ulica,
do 11. mája
� ONA: Krása arabskej ženy z oblasti
Stredomoria, Výstavný pavilón Podhradie,
Žižkova 16, do 31. mája
� RE:prezentácie, výstava diel súčasných
slovenských a českých výtvarných umel-
cov, po - štv 9.00 - 17.00, pia 9.00 - 15.00,
výstavná sieň OS SR, Hurbanove kasárne,
Kollárovo námestie 10, do 30. mája
� Emília Kozíková: Jubileum, EU SEK
INFOCEN, Konventná 1 (roh Konventnej a
Kozej), pon. - pia: 09.00 - 18.00 h, do 12. mája
� Ján Bergera jeho poslucháči, absolven-
ti VŠVU, Galéria PF01, Panenská ulica
�CE.ZA.AR 2007, výstava diel 6. ročníka
súťaže ceny za architektúru, ktorú udeľuje Slo-
venská komora architektov, otvorené denne
okrem pondelka od 10.00 do 17.00, Západná
terasa Bratislavského hradu, do 27. apríla
� Théby, mesto bohov a faraónov,
výstavný pavilón Podhradie, Žižkova 16 
� Rudolf Sikora: Sám proti sebe, SNG -
Esterházyho palác, Námestie Ľ. Štúra 4, do 8.
júna
� Jiří Brázda: Obrazy, kresby, grafika,
Galéria Michalský dvor, Michalská 3, do 27.
apríla
� Emil Fulka: Sondy, výber z tvorby 1974
- 2008, Galéria Z, Ventúrska 9, do 27. apríla
� Éva Pfilf: Pýcha pozemských plodov,
Galéria otvorená: streda, piatok, sobota:
17.00 -19.00 h, nedeľa 10.00 - 13.00, DK
Dúbravka, Saratovská 2/A, do 28. apríla

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

vyjdú o týždeň
24. apríla 2008
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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
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