
O dôvodoch vzniku novej akciovej
spoločnosti Bratislavská integrovaná
doprava na poslednom zasadnutí
Bratislavského samosprávneho kraja
sme sa pozhovárali s krajským a
mestským poslancom a predsedom
predstavenstva Dopravného podniku,
a.s., Branislavom ZAHRADNÍKOM
(SDKÚ-DS).
- Cieľom vzniku novej akciovej spo-
ločnosti je urýchliť procesy, pretože sa
nám javilo, že BID, s.r.o., pri súčasnom
personálnom obsadení nedokáže „roz-
hýbať“ proces integrovanej dopravy
tak, ako si to žiada cestujúca verejnosť.
BID, s.r.o., za niekoľko rokov svojej
existencie, okrem niekoľkých teoretic-
kých materiálov reálne proces integrá-
cie dopravy čiastočne objektívne a
čiastočne subjektívne nezvládla.
Čo máte konkrétne na mysli?

- Pilotné projekty typu linky 155 skon-
čili podľa mojej mienky fiaskom s
negatívnym dopadom na Dopravný
podnik Bratislava, a.s. Vytvorenie BID,
a.s. je krokom k plnohodnotnej spoloč-
nosti s príslušným odborným a finan-
čným zázemím, ktoré sú nevyhnutné
na čo najrýchlejšie spustenie integro-
vanej dopravy. 
Aké bolo stanovisko Dopravného
podniku k návrhu cien v BID? Aké
ste mali najzásadnejšie výhrady a
pripomienky?
- V zásade treba systém nastaviť tak,
aby na neho nedoplácali občania Bra-
tislavy, hlavné mesto a dopravný pod-
nik. DPB, a.s., nemá žiadne finančné
ani prevádzkové rezervy na to, aby

akoukoľvek formou vypomáhal regio-
nálnej doprave. Konkrétne pripomien-
ky budeme tlmočiť novému vedeniu
BID, a.s., a verím, že s ním nájdeme
racionálne riešenie.
Čo je v rámci príprav na spustenie
integrovanej dopravy nevyhnutné
riešiť v súčasnosti? 
- Momentálne je aktuálny projekt uni-
fikácie tarifných systémov prímestskej
a mestskej dopravy. Veľmi by nám
pomohlo, keby tento projekt bol finan-
covaný z európskych zdrojov. Prijíma-
teľom by bol Bratislavský samospráv-
ny kraj. Unifikovaný systém tarifných
označovačov by sa následne inštaloval
do všetkých vozidiel, ktoré budú fun-
govať v rámci integrovanej dopravy v
Bratislavskom kraji, teda aj do všet-
kých vozidiel dopravného podniku.

Zhováral sa Robert Lattacher
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V nedeľu aj

dostih o Cenu

Bratislavských

novín
PETRŽALKA
V nedeľu 27. apríla 2008 bude v
petržalskom Starom háji ďalší dosti-
hový deň. Tentokrát bude v znamení
dňa otvorených dverí bratislavskej
samosprávy Bratislava pre všetkých.
Aj preto bude vstup na závodisko
zadarmo.
V poradí piatym dostihom bude Cena
Bratislavských novín - Memoriál mjr.
Stanislava Rudu. Ide o rovinový dostih
pre trojročné a staršie kone na 1700
metrov s prémiami v celkovej výške 90
000 korún.  Štart dostihu je o 16.00 h a
pobeží celkom 6 koní.
Hlavným dostihom tohto dostihového
dňa bude o 17.00 h Cena primátora
Bratislavy - Cena trojročných žrebcov
na 1700 metrov s prémiami v celkovej
výške 170 000 korún.
Celkovo bude v nedeľu deväť dosti-
hov, z nich dvoma najvýznamnejšími
sú práve Cena primátora Bratislavy a
Cena Bratislavských novín. Začiatok
programu dostihov je o 14.00 h.
Závodisko, š.p. a redakcia týždenníka
Bratislavské noviny pozývajú všetkých
milovníkov koní na nedeľný dostihový
program. Príďte sa zabaviť na dostiho-
vú dráhu v Starom háji. (red)

Stále súťažíme

o vstupenky

na dostihy
REDAKCIA
Napriek tomu, že vstup na dostihy
bude najbližšiu nedeľu zadarmo, do
konca prvej časti dostihovej sezóny
budú v Starom háji ešte tri dostihové
dni - 11. a 18. mája a 1. júna 2008.
Na tieto dostihy ponúkame možnosť
vyhrať voľné vstupenky pre 2 osoby na
jeden ľubovoľný dostihový míting.
Doteraz voľné vstupenky vyhralo 30
čitateľov Bratislavských novín, ďalší
desiati vyhrali vstupenky pre 2 osoby
na celú dostihovú sezónu.
Najbližšie súťažíme v pondelok 28.
apríla a v hre sú opäť voľné vstupenky
na jeden ľubovoľný dostihový míting.
Na www.bratislavskenoviny.sk stačí
správne odpovedať na jednoduchú
dostihovú otázku a mať šťastie v žre-
bovaní, ktoré bude v piatok 2. mája o
12.00 h. Mená výhercov budú zverej-
nené bezprostredne po žrebovaní na
www.bratislavskenoviny.sk
Prvú májovú nedeľu sú dostihy v Šura-
noch, potom nasleduje vrchol prvej
časti sezóny v Bratislave:
11. mája - Jarná cena kobýl
18. mája - Veľká jarná cena
1. júna - XXX. ročník Turf-gala (red)

Krajskí poslanci 

prekvapujúco

zrušili

spoločnosť BID
BRATISLAVA
Poslanci Bratislavského samospráv-
neho kraja zrušili 16. apríla spoloč-
nosť s ručením obmedzeným Brati-
slavská integrovaná doprava a zalo-
žili akciovú spoločnosť s rovnakým
názvom. Za hlasovalo 35 zo 44 prí-
tomných poslancov.
Poslanci BSK tým zároveň schválili aj
základné imanie novej spoločnosti vo
výške 1 milióna s majetkovou účasťou
samosprávneho kraja v akciovej spo-
ločnosti vo výške 650-tisíc korún.
Poslanci mali pôvodne rokovať o
návrhu novej tarify Bratislavskej inte-
grovanej dopravy a zmluvných a pre-
pravných podmienok Bratislavskej
integrovanej dopravy a rozhodnúť mali
aj o cenách cestovných lístkov v inte-
grovanej doprave. Tento bod však z
programu rokovania stiahli, namiesto
neho sa do programu dostal neočaká-
vane bod o zrušení Bratislavskej inte-
grovanej dopravy, s.r.o.
Z vedenia Dopravného podniku Brati-
slava, a.s., sme dostali stanovisko, v kto-
rom sa píše, že tak ako pri projekte linky
158, aj tentoraz rozhodoval niekto o
mestskom dopravcovi bez neho. Aká-
koľvek zmena taríf musí byť podľa
dopravcu jednoznačne ekonomicky
namodelovaná. „Dopravný podnik Bra-
tislava zďaleka nie je v kondícii, že by
mohol riskovať prepad príjmov z preda-
ja svojich služieb. Rovnako je potrebné
si uvedomiť, že zmenu tarify na území
Bratislavy schvaľuje mesto, ako cenový
úrad, resp. v konečnom dôsledku jeho
štatutár - primátor,“ uvádza sa v stano-
visku dopravného podniku.
Dopravca ďalej píše, že je naklonený
zmene tarifného systému, ktorý je na
integráciu dopravy v budúcnosti po-
trebný. Musia tomu však predchádzať
dohody dopravcov a ich zriaďovate-
ľov. Vedenie dopravného podniku kon-
štatuje, že v tomto prípade bol postoj
Bratislavského samosprávneho kraja k
materiálom predloženým Bratislavs-
kou integrovanou dopravou správny a
legitímny.
Návrh týkajúci sa novej tarify bol
stiahnutý aj z rokovania mestskej rady.
Keďže menšinovým účastníkom v
zaniknutej spoločnosti BID, s.r.o.,
bolo aj mesto, dá sa očakávať, že na
najbližšom mestskom zastupiteľstve
(30.4.) sa o zániku a vzniku novej BID
bude rokovať. Ak mestskí poslanci
odobria vznik novej BID, a.s., predpo-
kladá sa, že všetky zmluvy, koncepcie
a projekty bude po dohode oboch strán
akceptovať aj nová spoločnosť. Ter-
mín spustenia prvej etapy integrovanej
dopravy bol pôvodne plánovaný na
december tohto roka. (rob)
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STARÉ MESTO
Jedno z posledných trhovísk, ktoré
existujú v Bratislave, trh na Poľnej
ulici, prežije túto sezónu, svitá však
nádej, že zostane trvalou súčasťou
obrazu mestského centra.
Tento verdikt sa zrodil v napätej atmos-
fére vyhroteného sporu medzi trhovca-
mi a obyvateľmi lokality okolo Medic-
kej záhrady na jednej strane a develo-
permi na strane druhej. Trh na Poľnej
ulici sa zrodil ako dočasné riešenie za
Malý trh na opačnej strane Ondrejské-
ho cintorína. Patril k najstarším trhom
v centre a spolu s trhmi na Rybnom
námestí či Žilinskej ulici dotváral kolo-
rit mesta.
Už od počiatku však bolo zrejmé, že z

dočasného riešenia sa stáva trvalé a
ľudia tak trh aj vnímajú. Treba tiež brať
do úvahy, že významná časť obyvateľ-
stva neakceptuje syntetizovanú zeleni-
nu supermarketov, ale radšej kúpi čer-
stvú, hoci aj drahšiu na trhu. Posledné-
ho júna však trhovcom prestane platiť
rozhodnutie o trhovom mieste.
Obyvatelia preto prudko zareagovali a
v množstve listov nevyjadrujú len
obavy o Malý trh, ale aj z celkového
tlaku developerov na priestor v lukra-
tívnom centre. Čitatelia poukazujú na
správanie sa spoločnosti Slovenské
investície, ktorá si dokonca nelegálne
vyznačila parkovacie miesta pri múre
cintorína - cez noc sa však, podľa čita-
teľa zrejme na zásah úradov - vyznače-

nie stratilo. Petícia na zachovanie cha-
rakteru lokality má už stovky podpisov.
Ale aj staromestskí poslanci vyslovili
názor, že trh sa má zachovať. Podľa
našich informácií sa tak postavili komi-
sie miestneho zastupiteľstva a napokon
miestna rada návrh na zrušenie trhu
nepodporila a preto sa ani nedostal na
program rokovania zastupiteľstva.
Občania a trhovci dosiahli audienciu u
starostu mestskej časti Andreja Petreka
(SDKÚ-DS), ktorý im v pondelok 21.
apríla povedal: „Nateraz sa nič nemení.“
Uviedol ďalej, že o budúcnosti trhovis-
ka, nevyhnutných investíciách a finanč-
nom zabezpečení tejto akcie však musia
rozhodnúť poslanci. O tejto veci by mali
rokovať v júni. Gustav Bartovic

Trhovisko na Poľnej túto sezónu prežije
Jedno z posledných trhovísk v centre mesta pravdepodobne zostane zachované. FOTO - Oto Limpus

BID vraj nezvládla integráciu dopravy
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Keby tak raz
už nebolo
o čom...
Ľudia v našej branži majú radi veľké
témy a nové témy. Nová je dobrá, lebo
napíšeš, čo nikto pred tebou, veľká
zasa preto, že jeden ju nepodá zo všet-
kých strán.
Tu sa však natíska otázka, čo je malá
téma. Voš? Voš je maličké stvorenie.
Keď je v jednej detskej frizúre, tak to
vôbec nie je téma. Ak vošky zdobia
hlávky jednej triedy základnej školy, je
to téma lokálna. Ale čo ak je zavšivená
celá spoločnosť?! Ten šesťnohý cicavý
krpec sa okamžite stane fenoménom
hygienicko-zdravotníckym, osvetovým,
obchodným, politickým, marketingo-
vým aj chemickým.
V zavšivenej spoločnosti nikomu nezíde
na um, že aj keď je celá zavšivená, naj-
zavšivenejšie sú rodiny, lebo v nich sa
stáva voš problémom lokálnym,
súkromným, poťažne rozpočtovým (z
hľadiska rodinného badžetu).
A to, prosím, je ešte voš vidieť na prvý
pohľad. Aj keď je, potvorka, malinkatá.
Ale čo keď je rodina zavšivená nevľúd-
nosťou? Nevľúdnosť v stave pokoja
nevidíš. Nastúpiš k človeku do výťahu,
zdá sa ti neutrálny, ale výťah už sa
pohol a on dáva najavo svoju nevľúd-
nosť a dolu v prízemí ste už nevľúdny
dvaja. Keby si mu videl pri nastupova-
ní vši, bez rozpakov sa otočíš, ešte než
výťah vyštartuje.
Znevľúdniš potom suseda na parkovis-
ku. Ten na križovatke stiahne okno a
povie šoférovi idúcemu iným smerom
(pre istotu) čo si o ňom myslí. Ale aj ten
stretáva ľudí a tí stretávajú ďalších. A tí
potom obsluhujú v kaviarňach a účtujú
tovar v samoobsluhách a pichajú injek-
cie a sedia... veruže nie na úradoch.
Nemám rád úradné akty, pre ich vlast-
nú podstatu, radšej mám básne. Ale v
tejto spoločnosti zavšivenej nevľúdnos-
ťou by som najradšej chodil práve po
úradoch, pretože až na výnimku istej
všeobecnej zdravotnej poisťovne, sú
úradníci milí. Lebo im v robote jedno-
ducho nevľúdnosť zakázali. A oni to
zvládli.
A to je to, vši sa zakázať nedajú,
nevľúdnosť áno. Treba to však urobiť
doma, na ulici už je neskoro.

Gustav Bartovic

Cez víkend bude

Bratislava opäť

pre všetkých
BRATISLAVA
Jubilejný piaty ročník dní otvore-
ných dverí samosprávy hlavného
mesta Bratislava pre všetkých opä-
tovne prinesie mnoho zaujímavých
podujatí s bezplatným vstupom.
Napriek tomu, že väčšina podujatí sa,
tak ako vlani, koná počas oboch víken-
dových dní, prinášame ako malú
pomôcku zoznam tých, ktoré by si
návštevníci určite nemali nechať ujsť:
� Deň otvorených dverí primátora
(Primaciálny palác, sobota 26. 4., 9.00
- 18.00 h)
� Prehliadky historickou električkou
(sobota a nedeľa od 10.00 do 18.00 h)
� Výstava Bratislavské kostoly (GMB
Pálffyho palác, Panská 19, vernisáž v
piatok 25. 4. o 17.00 h, voľný vstup po-
čas soboty a nedele)
� Vodárenské múzeum BVS (sobota
26. 4., 10.00 - 20.00 h, Devínska cesta 1)
� Bratislavská burza kníh (sobota a
nedeľa, vo dvore Mestskej knižnice na
Klariskej 16)
�Kaplnka sv. Jakuba - vstup do podze-
mia v sprievode odborníkov z Mest-
ského ústavu ochrany pamiatok (sobo-
ta a nedeľa od 14.00 do 18.00 h, Ná-
mestie SNP)
� Nová výstava Archeológia pre všet-
kých (Múzeum mesta Bratislavy, Hrad
Devín, vernisáž v sobotu 26. 4., 17.00 h)
� Open air koncert Milana Lasicu a
Bratislava Hot Serenaders (Hrad De-
vín, sobota 26. 4. o 20.30 h) 
� Bezplatné korčuľovanie s viacerými
zábavnými hrami a súťažami na ľade
(sobota a nedeľa od 10.00 do 22.00 h,
ZŠ Dúbravka a ZŠ O. Nepelu) a bez-
platné plávanie (sobota a nedeľa od
10.00 do 20.00 h, Plaváreň Pasienky)
� Slávnostné otvorenie zrekonštruova-
ného Apponyiho paláca (nedeľa 27. 4.
o 14.00 h) s novými expozíciami vino-
hradníctva a historických exteriérov)
� Dostihový míting v Starom Háji
(nedeľa 27. 4. od 14.00 h, štátne závo-
disko Starý Háj v Petržalke)
� Člnkovanie na Železnej studienke
(sobota a nedeľa od 12.00 do 19.00 h,
a tiež Národné lesnícke dni v nedeľu
27. 4. od 11.00 h a folk, country, world
& ethno koncert v amfiteátri na Parti-
zánskej lúke v nedeľu 27. 4. od 15.00 h
s veľkou vatrou na záver) (mv)

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

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

Nelegálny výrub stromov je súčasťou 

nelegálnej snahy o zmenu celej ulice

DPB odmieta, že preferuje autobusy SOR
BRATISLAVA
Dopravný podnik Bratislava odmie-
ta tvrdenia o uprednostňovaní kon-
krétneho výrobcu v súvislosti s vypí-
saným výberovým konaním na do-
dávku jedenásťmetrových nízko-
podlažných naftových autobusov.
Čitateľ Daniel Žák sa domnieva, že
súťaž na jedenásťmetrové autobusy
nápadne nahráva do kariet istému
českému výrobcovi. „Nemenovaný
výrobca minulý rok ohlásil výrobu pro-
totypu kĺbového autobusu, ktorý však
doteraz neprešiel potrebnými skúška-
mi, a tak aj laickej verejnosti začína
byť jasné, že sa čaká na vyvoleného
výrobcu, kým dostane odobrenie na
svoj kĺbový autobus, na ktorý Bratisla-
va čaká,“ myslí si D. Žák.
Generálny riaditeľ Dopravného podni-
ku Bratislava, a.s., Róbert Kadnár
(SDKÚ-DS) nevie, ako vznikla fáma,
že budú uprednostňovať konkrétneho
výrobcu. Niekto si to podľa neho
možno vydedukoval z toho, že DPB

testoval nový kĺbový autobus SOR.
Pripomenul, že spoločnosť testovala aj
Irisbus, Tedom či Mercedes.
„V minulom roku som dal vypracovať
pomerne rozsiahlu metodiku na vyhod-
nocovanie testovaných autobusov, od
technických parametrov až po subjek-
tívne pocity vodičov,“ konštatuje R.
Kadnár. Dopravca tým chce predísť
situáciám, v ktorých by sa nové vozid-
lo na konečnej nevedelo vytočiť (Hlav-
ná stanica), neprešlo istým úsekom
(Starý most), alebo trhalo na vyjazde-
ných koľajach časti náprav. 
Testovanie vozidiel rôznych výrobcov
je podľa generálneho riaditeľa pre pod-
nik výhodné. Uviedol, že verejná súťaž
bude postavená v prvom rade na refe-
renciách a v druhom na celkových
nákladoch na prevádzku, ktoré budú
zahrňovať okrem obstarávacej ceny aj
náklady na servis. „Chceme použiť
maximálnu ochranu pred nekvalitnými
a nerenomovanými značkami, ktoré by
sa chceli presadiť dumpingovou obsta-

rávacou cenou,“ uzavrel špekulácie o
uprednostňovaní jedného výrobcu.
Mestský dopravca nedávno vypísal
verejnú súťaž na 60 jedenásťmetro-
vých autobusov do roku 2011 napriek
tomu, že mesto potrebuje dlhé kĺbové
autobusy kvôli zvýšeniu prepravnej
kapacity cestujúcich. V tomto roku
chce DPB získať osem vozidiel, tri pre
podnikovú autoškolu a päť pre prí-
mestskú dopravu do Wolfsthalu. V
súvislosti so vzťahom k výrobcovi
autobusov SOR Libchavy, ktorého
ovláda skupina J&T uviedol, že rámco-
vá zmluva so spoločnosťou SOR Lib-
chavy bola ukončená k 31.decembru
2007.
„Momentálne je vzťah s touto spoloč-
nosťou taký, že sme ich autorizovaným
servisom, pretože autobusmi tejto
značky disponujú viacerí dopravcovia
v regióne a pre nás je výhodné tento
servis realizovať vo vlastnej kapacite,
ktorú môžeme predávať do externého
prostredia,“ dodal R. Kadnár. (rob)

STARÉ MESTO
Koncom marca sme zaregistrovali
na niekoľkých miestach v Bratislave
niekoľko rozsiahlych výrubov stro-
mov, z ktorých jeden presiahol roz-
mery chápania.
Išlo o masívny výrub asi 50 stromov
na Krčméryho ulici, ktorých nelegál-
nosť staviteľ ospravedlňoval tým, že
však predsa o pár týždňov dostane sta-
vebné povolenie, ale nebude môcť sta-
vať, ak stromy budú stáť. A tie možno
vytínať len do konca marca. V tejto
chvíli ťažko povedať, či by dostal
povolenie na výrub každej jednej rast-
liny, ktoré odstránil.
V prípade sa totiž skrýva za deklarova-
nou rekonštrukciou snaha nahradiť
dve pôvodné stavby uprostred záhrad
z polovice minulého storočia jedinou
na tunajšie pomery megastavbou narú-
šajúcou všetky línie a normatívy. Ilu-
strujeme tento príklad neoficiálnou
vizualizáciou plánovanej stavby, ktorú
dostali od protestujúcich obyvateľov
ulice a okolia poslanci miestneho
zastupiteľstva Staré Mesto.
Obyvatelia okolitých domov upozor-
ňujú na to, že namiesto dvoch rodin-
ných domov tu má vzniknúť bytový,
prípadne polyfunkčný, dom s 12 - 15
bytmi, ktorý hrubo poruší záväzný

územný plán. Staviteľ sa pritom údaj-
ne snažil aj skreslene interpretovať
niektoré normy. Stavbe vyčítajú nielen
narušenie charakteru lokality, ale aj
nerešpektovanie vzdialenosti k sused-
ným parcelám, či snahu vytvoriť situá-
ciu, keď bude treba zhodiť existujúce
dva domy. Za príznačné pokladajú
stiahnutie stránky o projekte z interne-
tu, kde sa tieto tvrdenia dokazovali.
Nielenže sa obrátili na miestny úrad,
kde aj ako jednotliví účastníci staveb-
ného konania predložili pripomienky,
ale aj ako združenie, ktoré žiada pre-
cízne posúdenie navrhovanej stavby a

negatívne stanovisko, aby staviteľ
musel vypracovať nový, prijateľnejší
plán. Pomáhajú im aj skúsenosti
úspešného občianskeho združenia Sla-
vín - Hrad.
Konanie o stavebnom povolení je v
súčasnosti prerušené. Stavebník - spo-
ločnosť ein.stein, s. r. o. má doplniť žia-
dosť, pričom konanie za nelegálny
výrub ešte pokračuje. Zástupca staveb-
níka odmietol pokračovanie stavebného
konania komentovať, zdôraznil však, že
konečný projekt bude v súlade so zne-
ním stavebného povolenia. (gub)
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Nové lístky MHD

sú v predaji,

staré stále platia
BRATISLAVA
Dopravný podnik Bratislava, a.s.,
začal dávať postupne, od polovice
marca, do obehu novú emisiu cestov-
ných lístkov na jednu cestu s novou
grafikou. Zabezpečuje tak pred-
prípravu na duálne zobrazenie cien.
Podľa informácií od mestského do-
pravcu spoločnosť bude povinná do
jedného mesiaca od vyhlásenia kon-
verzného kurzu dať do obehu cestovné
lístky s duálnym zobrazením cien. Táto
povinnosť si vyžiadala vytvorenie no-
vej grafiky cestovných lístkov - záro-
veň sa pri nej uplatnilo aj nové logo. 
Pre cestujúcich neznamená nová emi-
sia žiadne povinnosti a staré lístky sú
stále platné. Cestovné lístky so starou
grafikou sa ďalej predávajú až do
vyčerpania zásob. Ako prvé boli dané
do obehu zľavnené cestovné lístky s
časovou platnosťou 10 min. v hodnote
7 korún. „Samozrejme, cestujúca ve-
rejnosť zakúpené cestovné lístky bude
môcť využiť aj v čase, keď DPB, a.s.,
bude distribuovať cestovné lístky s
duálnym zobrazením cien,“ konštatuje
dopravný podnik. Pretože cestovné
lístky so starou grafikou nie sú kvôli
vydaniu novej emisie lístkov sťahova-
né z obehu, dopravnému podniku
nevznikli mimoriadne náklady. Finan-
cie na novú grafiku pri takom veľkom
objeme predávaných cestovných líst-
kov sú nepatrné. (rob)

Pred školami

pribudnú nové

spomaľovače
STARÉ MESTO
Pred niektorými základnými škola-
mi v Starom Meste, pribudnú nové
retardéry - spomaľovače. Miestna
samospráva tak reaguje na potrebu
zvyšovania bezpečnosti detí pri ško-
lách aj kvôli nedisciplinovaným vo-
dičom.
Podľa predsedníčky dopravnej komisie
staromestskej samosprávy Jany Špan-
kovej (SDKÚ-DS), o umiestnenie re-
tardérov (dopravných prahov) žiadajú
najmä riaditelia škôl, obyvatelia mest-
skej časti či poslanci miestneho zastu-
piteľstva.
Miestny úrad v Starom Meste vyjde v
tomto roku v ústrety trom žiadostiam aj
vzhľadom na obmedzené finančné
možnosti samosprávy. Komisia dopra-
vy podľa nej odporučila v tomto roku
vybudovať ochranné spomaľovače
pred školskými zariadeniami Na Hre-
bienku na uliciach Jelenia a Palackého.
Po schválení v komisii dopravy magi-
strátu môže dať miestny úrad pokyn na
ich stavbu. Všetky tri by mohli byť
hotové postupne, do konca roka. Pra-
vidlom by sa podľa komisie dopravy
malo stať, aby sa betónové retardéry
umiestňovali všade tam, kde sú chod-
níky. Kovové prahy by sa naopak mali
osádzať na komunikáciu bez chodní-
kov. Betónové totiž slúžia súčasne aj
ako priechody pre chodcov. 
Už roky obyvatelia Starého Mesta upo-
zorňujú na nedisciplinovaných vodi-
čov. Tí, napriek úzkym uliciam,
dopravným značkám a parkujúcim
autám sa neštítia jazdiť neprimeranou
rýchlosťou. (rob)

Podpora MHD

v Bratislave

asi pokrivkáva
KARLOVA VES
Dlhodobo deklarovaná podpora ve-
rejnej hromadnej dopravy na úkor
individuálnej má zrejme vážne trhli-
ny. Svedčia o tom opatrenia a stavby,
ktoré v poslednom čase verejnú do-
pravu v hlavnom meste skôr znevý-
hodňujú.
Podľa informácií z DPB, spoločnosť
musela na tzv. Karloveskej radiále v
poslednom období pridať na všetky
električkové linky po jednej súprave.
Vykrývala tak spomalenie premávky,
ktoré tu nastalo. Na základe preferen-
čného systému sa paradoxne zhoršil
jazdný čas električiek v Bratislave. Ke-
dysi dosahovala rýchlosť električiek
okolo 25 km/h, alebo aj viac a v hlav-
nom meste bola plná preferencia.
Dopravca nepopiera nutnosť budova-
nia svetelnej signalizácie, ale tam, kde
je to nevyhnutné. Preferencia sa, žiaľ,
budovala tak, že dnes je jazdná doba
električky pod 20km/h a ďalej sa to
zhoršuje. Systém preferencie verejnej
dopravy je väčšinou rovnaký všade vo
svete, stačí sa pozrieť do neďalekej
Viedne. U nás sa však vymýšľa niečo
iné a výsledok je taký, aký ho vidíme a
poznáme v súčasnosti. Dopravca pri-
znáva, že sú aj také križovatky, kde sa
preferencia robiť nedá. Príkladom je
Riviéra, kde jazdia autobusy, električ-
ky a aj autá. Na úkor električiek by tu
stáli autobusy. V týchto uzloch sa však
dá urobiť tzv. vnútorná koordinácia.
Preferencii verejnej dopravy škodí
podľa dopravcu trend pridávania pre-
jazdov cez koľajisko, namiesto ich
rušenia. No nejde len o električky -
znevýhodňované sú aj autobusy a tro-
lejbusy. Ide napríklad o Vajnorskú či
Rožňavskú ulicu, kde sú tendencie
umelo vyrábať nové ľavé odbočenia, a
to často len kvôli pumpárom. Vo svete
sa ľavé odbočovania minimalizujú a
rušia. Ak chce vodič odbočiť, musí
zájsť po najbližšiu križovatku, kde je
dovolené aj otáčanie sa. Vzdialenosť
medzi jednotlivými prejazdmi cez trať
býva jeden aj dva kilometre - v Brne či
iných mestách je to bežné.
V rámci zlepšovania preferencie verej-
nej hromadnej dopravy by sa dali v
Bratislave prehodnotiť mnohé miesta.
Napríklad na radiálach na Karloveskej,
Račianskej a Ružinovskej ulici. Treba
pritom presne stanoviť možnosť otáča-
nia sa a nedovoliť vytvárať odbočenia
pre súkromné firmy. Podľa mestského
dopravcu by mohlo byť napríklad na
Karloveskej ulici jedno otočenie pri
tuneli. Pri PKO by nemuselo byť
vôbec a potom až na križovatke pod
mostom Lafranconi umožniť odboče-
nie aj otáčanie. (rob)
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Odpad zo staveniska na Poštovej vozia

cez zrekonštruovanú Obchodnú ulicu
STARÉ MESTO
Kvôli výstavbe priamo v centre
mesta na Poštovej a Vysokej ulici
musia obyvatelia a návštevníci mesta
trpieť vyvážanie stavebného a iného
odpadu z miesta výstavby priamo
cez pešiu zónu.
Na situáciu nás upozornili niektorí
obyvatelia, ktorí si všimli, že priamo z
areálu staveniska vychádzajú nákladné
autá na Obchodnú ulicu. Mokré a
zašpinené kolesá umývajú priamo v
parčíku pred výjazdom (v areáli stave-
niska) a potom pokračujú, plne nalože-
né zeminou či odpadom, po Obchodnej
ulici smerom na Kollárovo námestie.
Podľa obyvateľov dochádza ku kolí-
ziám nákladiakov s električkami. Pýta-
jú sa, či ide o legálny postup. Navyše
sa môže zničiť dlažba a zrekonštruova-
ná ulica. Vozidlá by mohli jazdiť po
Vysokej ulici, čím by neobťažovali na
pešej zóne.
Zo staromestského miestneho úradu
sme dostali informácie, podľa ktorých

Stavebný úrad v Starom Meste povolil
stavbu hotela a administratívnej budo-
vy na Vysokej ulici vo februári 2008.
Vysoká ulica vraj kapacitne nestačí na
takú dopravnú zaťaženosť (odvoz
zeminy, vybúraných a stavebných
materiálov) a bola by ohrozená aj bez-
pečnosť chodcov. Práve preto sa zvoli-
la trasa cez Poštovú ulicu pri podchode
z Hodžovho námestia, cez Obchodnú
ulicu smerom na Kollárovo námestie,
Jánsku, Námestie 1. mája, a ďalej na
Staromestskú ulicu. 
Miestny úrad nás ďalej informoval, že
v súvislosti s Obchodnou ulicou bola
medzi hlavným mestom, dopravným
podnikom a investorom podpísaná
zmluva o dočasnom užívaní električ-
kovej koľajovej trate vozidlami a
mechanizmami staveniskovej dopravy
(tie sa smú pohybovať výlučne po trase
električiek, nie po časti určenej na chô-
dzu - chodcov by preto nemali ohrozo-
vať). Úrad pripomína, že stavebníkovi
zo zákona vyplýva povinnosť počas

výstavby udržiavať čistotu na stavbou
dotknutých komunikáciách a verej-
ných priestranstvách. „Spomínané
komunikácie by teda nemali byť zne-
čistené, ako spomínate, resp. by ich
mal po každom výjazde vozidla upra-
tovať poverený pracovník stavby,“
konštatuje sa v stanovisku Miestneho
úradu Staré Mesto. 
Developerom projektu na Vysokej ulici
je rakúska skupina Verkehrsbüro, resp.
jej hotelová dcérska spoločnosť spolu
so slovenskou developerskou skupinou
Koliba Plus. Mesto a mestská časť si
stanovili podmienku, že zelený pás
pozdĺž hornej časti Poštovej ulice zo-
stane zachovaný. Investor síce oplotil
stavenisko tak, že za oplotením sa ocit-
la aj stromová aleja, to však nezname-
ná, že bude počas výstavby odstránená.
Výstavba hotela a administratívnej
budovy v hornej časti Poštovej ulice,
nemá ohroziť existujúcu aleju stromov
a po jej skončení sľubuje investor viac
zelene ako v súčasnosti. (rob)

STARÉ MESTO
Vlastníci z domu na Vajanského ná-
breží nás informovali, že miestny
úrad Staré Mesto na ich dvore bez
ich vedomia a súhlasu poškodil nimi
založený a udržiavaný trávnik a chce
tam sadiť stromy. Napriek upozor-
neniu, že ide o súkromný pozemok, a
nie obecný, nechali tam úradníci
vykopať dve jamy.
Nedorozumenie sa napokon ukázalo
len ako dôsledok nedostatočnej infor-
movanosti, pri čom treba povedať, že
úradníci miestneho úradu boli tí, ktorí
mali menej informácií a aj ich menej
poskytli. 
Keďže v tom dome je aj obecné zaria-
denie pre seniorov, spoluvlastníkom
pozemku aj domu je aj mestská časť. K
jednému stromu, ktorý tam stojí, chce-
la preto pridať dva nové a lavičku, aby
mali seniori kde odpočívať. Bez vedo-
mia a súhlasu ostatných vlastníkov.
Úradníkom tiež chýbala informácia, že

lavičku tam vlastníci bytov nechcú po
zlých skúsenostiach - po nociach by
bola miestom hlučných stretnutí
dospievajúcich z okolia.
V objekte je šesť dvorov - a ten, ktorý
patrí mestskej časti, nie je ten, na kto-
rom kopali. Keď už boli jamy vykopa-
né, tunajšie spoločenstvo vlastníkov
vyšlo mestskej časti v ústrety a dalo
najavo, že by oba nové stromy prijali,
ak by sa vyťal ten starý a pomaly vysy-
chajúci strom. S tým nesúhlasili úrad-
níci z odboru životného prostredia, pre-
tože raz vraj jeho čas príde, ale zatiaľ
pod sekeru nedozrel. Úradníci preto
nechali obe jamy zahrabať, zabudli
však zničený trávnik uviesť do pôvod-
ného stavu.
Pri zaregistrovaní tejto príhody sme si
položili otázku, aké sú pravidlá pri
vysádzaní stromov v mestskej časti?
Kto má právo rozhodnúť o takejto čin-
nosti, kto určuje miesto ich výsadby a
podobne?

Odpovedala nám hovorkyňa mestskej
časti Staré Mesto Alena Kopřivová,
podľa ktorej samospráva mestskej časti
pri výsadbe stromov na cudzích plo-
chách musí mať vždy - a to vždy zdô-
raznila - súhlas vlastníka pozemkov.
Takáto situácia sa vyskytuje pomerne
často, lebo vo vnútornom meste nie je
veľa miest, kde by sa ešte dali sadiť
stromy.
Našťastie, súhlasné stanoviská vlastní-
kov prevažujú. Občas sa dokonca
stane, že ľudia sa dožadujú vysadenia
stromu na konkrétnom mieste, čo
mestská časť obzvlášť rada akceptuje
práve pre nedostatok vhodných plôch
na výsadbu stromov.
Sama mestská časť príliš veľa stromov
nevysadí, jednak to neumožňuje rozpo-
čet, jednak sa až na ojedinelé prípady
výsadba drevín deje v rámci náhradnej
výsadby za stromy odstránené zo sta-
vebných dôvodov, ku ktorej sú záko-
nom zaviazaní investori. (gub)

Miestni úradníci chceli sadiť obecné

stromy na súkromnom pozemku

STARÉ MESTO
Stará tržnica na Námestí SNP, ktorú
mesto pred rokmi nákladne rekon-
štruovalo, je opäť v zlom stave a
časť priestorov je nevyužitá. Súčas-
né vedenie mesta má rámcovú pred-
stavu o jej budúcej podobe a cha-
raktere.
Ako nám povedal bratislavský primá-
tor Andrej Ďurkovský (KDH), rámco-
vou predstavou vedenia mesta o budú-
com využití Starej tržnice je, že by
mala byť opäť zrekonštruovaná. Ráta
sa tiež s tým, že pred tržnicou by mali
byť vybudované podzemné parkova-
cie garáže, musí sa však nájsť niekto,
kto by ich výstavbu financoval.
„Ide nám tiež o to, aby sa priestory
tržnice posunuli na vyššiu úroveň a
aby sa tu zachoval predaj potravín a
lahôdok, nie však v štýle veľkopredaj-
ne,“ povedal nám A. Ďurkovský,

podľa ktorého by sa na tieto účely mali
využívať momentálne prázdne sute-
rénne priestory.
Z názorov verejnosti vyplýva, že by
bolo vhodné, aby Stará tržnica bola
tržnicou v pravom zmysle tohto slova,
ako je to v iných veľkomestách, teda s
ponukou čerstvého ovocia a zeleniny,
hotových jedál, mliečnych výrobkov,
najmä syrov, a iných, najmä potravi-
nárskych výrobkov od drobných pre-
dajcov. „Bratislava má aj novú tržnicu,
ktorá spĺňa takúto funkciu,“ konštato-
val A. Ďurkovský.
Ako dodal, vzhľadom na dopravné
obmedzenia v okolí Starej tržnice a s
tým súvisiace problémy so zásobova-
ním nemôže celkom napĺňať predsta-
vy o fungovaní v podobe klasickej
tržnice, aké sú v iných mestách. Pred-
stavy o jej fungovaní sa podľa neho
nepodarilo celkom naplniť aj vďaka

zneniu zmlúv, ktoré mesto uzatvorilo
ešte v časoch, keď bol primátorom
Bratislavy Jozef Moravčík.
Zmluva so súčasným nájomcom vy-
prší v novembri tohto roka. Začiatkom
apríla mali poslanci bratislavského
mestského zastupiteľstva rokovať o
novom nájomcovi, riaditeľka magi-
strátu Anna Pavlovičová však prísluš-
ný materiál stiahla z rokovania, čo
odôvodnila tým, že je potrebné dotiah-
nuť technické detaily.
Všetko nasvedčuje tomu, že Stará
tržnica bude mať napokon skôr cha-
rakter obchodnej galérie nadväzujúcej
na priľahlú Centrál pasáž s luxusnými
butikmi. Aj predchádzajúce vyjadrenia
predstaviteľov mesta poukazujúce na
to, že cenová konkurencia neďalekého
obchodného domu Tesco sa nedá
ustáť, naznačujú, že súčasný charakter
Starej tržnice sa zrejme zmení. (juh)

Charakter Starej tržnice sa asi zmení,

vedenie mesta nechce klasickú tržnicu
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Mesto nechce

riešiť problém

reklamy
AD: MESTO STÁLE NEMÁ
KONCEPCIU... (BN 15/2008)
V súvislosti s medializovanou infor-
máciou o dvojročnom odklade rieše-
nia koncepcie umiestňovania rekla-
my na územiach a verejných priesto-
roch mesta, dovoľte vyjadriť moje
znechutenie a protest nad tým, ako
sa správa hlavného mesta rozhodla
riešiť problém neregulovanej, divo-
kej a všade prítomnej reklamy. 
Reklamy, ktorá nás stále viac a všetký-
mi spôsobmi atakuje na každom kroku,
prekáža nám pri plynulom pohybe uli-
cami, stáva sa hlavným výrazovým
prostriedkom už všetkých verejných
priestorov mesta, zacláňa a bráni uplat-
ňovaniu architektonických a urbanis-
tických hodnôt zástavby tvoriacej
mestské prostredie, strháva na seba po-
zornosť vodičov, neraz nevhodne pô-
sobí na morálne zdravie detí...
Som presvedčený, že to, čo pripustilo
naše hlavné mesto v oblasti reklamy, ne-
má obdobu v žiadnom meste kultivova-
nej časti Európy - toto mesto sa zjavne k
nej nehlási. Som znechutený z terajšieho
vedenia mesta, ktoré si zjavne prestalo
vážiť jeho obyvateľov a svojich voličov,
osobné a komerčné záujmy povýšilo nad
verejný záujem. Dve súkromné agentúr-
ne spoločnosti budú dva roky bačovať s
rozmiestňovaním reklám bez koncepcie
a bez akýchkoľvek obmedzení a stav,
ktorý takto vznikne, bude východiskom
na prijatie koncepcie! Niečo neslýchané!
S takou mierou arogancie k ochrane,
zveľaďovaniu a uplatňovaniu hodnôt
nášho mesta, arogancie voči jeho obyva-
teľom som sa stretol určite iba za pred-
chádzajúceho režimu, keď komunistické
a nebratislavské vedenia mesta rozhodli
o celoplošných asanáciách historických
štvrtí Starého Mesta. 
Takýto arogantný prístup volených
zástupcov mesta k problémom, ktoré
všade inde riešia v prvom rade na pro-
spech obyvateľov, ich životného pro-
stredia a ich mesta, nie je v konaní bra-
tislavskej samosprávy ojedinelý. Jeho
„efekty“ dodnes a dennodenne zažíva-
me v oblasti statickej dopravy, zverenej
taktiež do rúk súkromných záujmov, v
oblasti prípravy, schvaľovania a mani-
pulácie s územným plánom, v oblasti
usmerňovania výškových stavieb a
realizácie megaprojektov, v oblasti
ochrany zelene, údržby a zveľaďova-
nia verejných priestorov....
Verím, že Bratislavčania, ktorí majú cit
pre svoje mesto, to tejto mestskej gar-
nitúre do najbližších komunálnych
volieb nezabudnú. Ja určite nie.

Alex Tahy, Staré Mesto

Prečo chcú

zrušiť trhovisko

na Poľnej ulici?
LIST ČITATEĽA
Ako vidno, mestská časť Staré
Mesto pripravuje na rok 2008 ďal-
šie vytriezvenie z predvolebných
sľubov. Namiesto revitalizácie trho-
viska na Poľnej, „dočasne“ tam pre-
miestneného pre výstavbu budovy
na uličke Malý trh, ho chce tentoraz
definitívne zrušiť. Prečo? Lebo!
Nenásytný moloch finančnej inštitú-
cie pod názvom Slovenské investície,
ktoré sa už prejavili voči obyvateľom
z okolia násilným tlakom, a zabrali
pre seba pozemok, na ktorom stál
posledný originálny domček na Poľ-
nej ulici, adaptovaný na bistro, kam si
chodili v lete posedieť vonku pod
chladivými stromami, potrebuje veľ-
kogaráž.
Táto inštitúcia po druhý raz prejavila
svoju agresivitu, keď si násilne označ-
kovala parkovacie miesta tesne pri
plote Ondrejského cintorína. Vtedy
ešte zrejme účinne zasiahla štátna
moc a označenie miest výhradne pre
Slovenské investície z večera na ráno
sa stratilo. 
Pripravované zrušenie trhoviska je
surovým, necitlivým a vysoko nede-
mokratickým krokom voči všetkým
okolitým obyvateľom, ale najmä star-
ším obyvateľom, mladým mamičkám,
ktorí blízke trhovisko využívali na
nákupy čerstvého ovocia a zeleniny,
keďže obchodné reťazce sú pre nich
vzdialenostne málo dostupné.
Okolie Poľnej ulice je trvalo atakova-
né developermi, ktorí vytvorili z prí-
jemného bývania postupne pre ľudí
peklo neustálymi stavebnými práca-
mi, ktorých výsledkom sú nové hliní-
kovo-presklené škatule, uberajúce
Staromešťanom posledné štvorcové
miesta pre normálny život, pohyb a
zeleň.
Pán starosta spolu s poslancami Staré-
ho Mesta, prosíme i žiadame vás zme-
niť záber trhoviska pre garáže na revi-
talizáciu trhoviska na Poľnej ulici s
rozšírením ponuky v zmysle takej
vzácnej oddychovej zóny pri Medic-
kej záhrade. Niet reálne najmenšieho
dôvodu, aby návštevníci Medickej
záhrady museli vdychovať výfuky
stovák áut, miznúcich vo veľkokapa-
citnej garáži.
Poľná ulica s Medickou záhradou a
Ondrejským cintorínom - poloparkom
tvoria poslednú prirodzenú voľnejšiu
zónu v centre mesta, kde sa môžu oby-
vatelia a chodci cítiť ako ľudia, a nie
štvaná zver štvorkolesovými tátošmi v
tieni  slovenských mrakodrapov!
PhDr. Milan Čechvala, Staré Mesto

Vajnorská viecha zostáva stále ľudová
Kedysi bola Bratislava plná viech,
dnes nezostala prakticky žiadna.
Azda tou poslednou je VAJNORSKÁ
VIECHA. Vie o nej každý Bratislav-
čan, nie každý ju však aj pozná. Ako
sme sa dozvedeli, nedávno bola opäť
raz zrekonštruovaná a tak sme boli
zvedaví, akú kvalitu ponúka.
Viecha je pod úrovňou chodníka, takže
o bezbariérovom prístupe tu nemôže
byť ani reči. Interiér je rozdelený do
troch častí - barová, fajčiarska a nefaj-
čiarska. V barovej časti sú aj hracie
automaty, čo viechy do istej miery
degraduje. Najšťastnejšie nie je vyrie-
šené situovanie časti pre nefajčiarov do
zadnej časti priestoru - či chce alebo
nie, každý totiž musí prejsť cez faj-
čiarsku časť a po návšteve Vajnorskej
viechy tak smrdia od dymu všetci bez
rozdielu.
Napriek tomu, že viechu mala vlani
prejsť rekonštrukciou, na prvý pohľad
nie je badateľná žiadna výraznejšia
zmena. A to je na jednej strane aj dobre.
Nie vždy je totiž nutné vyhádzať starý
mobiliár a prerábať interiér. Genius loci,
ktorý viecha na Vajnorskej ulici nepo-
chybne má, tak zostal zachovaný. V
dobrej reštaurácii má byť najmä čisto,
dobre tam majú variť a  hostí k spokoj-
nosti obslúžiť. A to, našťastie, pre viechu
na Vajnorskej ulici opäť platí.
Z predjedál nás oslovili Vyprážané Jáno-
šíkove vrkoče (69 Sk/5 ks), čo bola chut-
ná variácia vyprážaného syra. Určite by

však kuchár nič nepokazil, keby k vrko-
čom pridal aj nejakú tú omáčku.
Z bohatej ponuky polievok sme ochut-
nali Kapustovú s klobásou a šampiňón-
mi (45 Sk), Fazuľovú so širokými
rezancami (45 Sk), Cesnakovú krémovú
( 45 Sk) a Dubákovú krémovú polievku
(45 Sk). Najviac u nás zabodovali
kapustová a fazuľová. Výhradu sme
mali k polievkovým miskám so súže-
ným hrdlom, ktoré síce pôsobia vo Vaj-
norskej vieche štýlovo, v nich servíro-
vaná polievka však poriadne dlho chlad-
ne. Obe krémové ponúkajú v bosniaku
za 59, resp. 65 Sk. Prečo je však dubá-
ková v bosniaku drahšia ako cesnaková,
netušíme. Najistejšie je preto dať si ich
bez bosniaka za jednotných 45 Sk.
V ponuke hlavných jedál sú najmä tra-
dičné a ľudové jedlá. Z jedál z bravčové-
ho mäsa sme si dali Rezeň od „kuchťa“
v cestíčku plnený kapustou, klobásou a
šampiňónmi (159 Sk) s opekanými
zemiakmi (29 Sk). Porcia to bola krá-
ľovská a navyše aj chutná. V ponuke
jedál z hovädzieho mäsa dominujú stea-
ky, naša voľba však padla na Sviečkovú
na smotane s knedľou (169 Sk). Voľba to
bola opäť správna, k piatim pareným
knedliam však boli dva tenké plátky
sviečkovej trochu primálo.
Zo špecialít viechy sme ochutnali Bryn-
dzové pirohy so syrovou omáčkou (119

Sk), Pečené rebrá s baraními rohmi a
uhorkou (129 Sk) a Gazdovský lopárik z
klobásy, slaniny, tlačenky (129 Sk).
Keďže išlo o špeciality, naše očakávania
boli veľké - ukázalo sa však, že zbytoč-
ne. Najmä pokiaľ ide o pečené rebrá, z
ktorých sa napokon vykľulo iba jedno
rebro - síce veľké, ale poriadne mastné.
Z mierne chudobnej ponuky dezertov
sme si dali Smotanovo-ovocnú tortu (55
Sk) a tá bola veru tou správnou bodkou
za našim hodnotením.
Najväčším hitom Vajnorskej viechy sú
na základe našich skúseností obedové
menu za zrejme najnižšiu cenu v meste -
iba 89 Sk. Ceny tak zostávajú prednos-
ťou viechy a to aj napriek tomu, že pred
týždňom tu bolo ešte lacnejšie. Ľudovú
tu majú teda nielen kuchyňu, ale aj ceny.
Oceniť musíme aj dobrú obsluhu. Bola
pozorná, slušná, ani pri jednej z našich
návštev sme nepostrehli chybu v prístu-
pe k hosťom.
Viecha však má byť najmä o víne, čo
dnes už samozrejme celkom neplatí. K
obedovému menu tu napríklad ponúkajú
sýtené nealko. Čo tak ponúknuť pohár
vína či vínneho striku? Majú tu totiž cel-
kom slušný výber vín od slovenských
vinárov. Paradoxne sme tam však nenaš-
li žiadne víno z Vajnor.
Naše hodnotenie: ���

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

Ak chýba návod a budí sa dojem, je zle
Je tu jar a najmä gazdinky sadia
kvety, zeleninu, či iné prospešné a
užitočné i oku lahodiace rastlinstvo.
V obchode však môžu naraziť na
zahraničné črepníkové kvety. Tovar
má mať návod na pestovanie v štát-
nom jazyku.
Takýto návod chýbal pri kontrole in-
špektorov SOI dňa 23.11. 2007, keď v
prevádzke Curel - veľkosklade kvetov
a doplnkového tovaru v Bratislave zis-
tili, že predajňa má v ponuke 41 dru-
hov výrobkov (črepníkové kvetiny) v
celkovej hodnote 157 304 korún bez
poskytnutia písomnej informácie o
spôsobe ich použitia (pestovania) v
štátnom jazyku. 
K oznámeniu o začatí správneho kona-
nia sa prevádzkovateľ vyjadril v tom
zmysle, že zistené nedostatky okamži-
te odstránil. Poukázal aj na to, že nedo-
statky boli u neho zistené po prvýkrát a
promptne ich odstránil. Preto žiadal,
aby to správny orgán (SOI), zohľadnil
pri určovaní výšky pokuty.
SOI konštatovala, že odstránenie nedo-
statku ihneď po kontrole je povinnos-
ťou prevádzkovateľa a vyplýva mu zo
zákona o štátnej kontrole vnútorného

trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa.
V zmysle uvedeného zákonného usta-
novenia je kontrolovaná osoba povinná
v určenej lehote nielen odstrániť ziste-
né nedostatky, ich príčiny, alebo vyko-
nať okamžité nevyhnutné opatrenia na
ich odstránenie, ale aj podať o nich a o
ich výsledkoch v určenej lehote správu.
Táto skutočnosť však nie je právne
relevantným podkladom na zbavenie
sa objektívnej zodpovednosti účastníka
konania za protiprávny skutkový stav,
zistený v čase kontroly. Prevádzkova-
teľ dostal pokutu vo výške 50-tisíc
korún.
Dňa 21.11.2007 boli inšpektori SOI na
kontrole v prevádzke Kaufland na
Trnavskej ceste 41. Na podnet spotre-
biteľa sa zamerali na informáciu o cene
výrobku, ktorá vzbudzovala dojem, že
je nižšia, ako je skutočná cena. V ponu-
ke zistili jeden druh výrobku „Kimbex
Losos - filety s kožou“, pri ktorom
informácia o cene vzbudzovala dojem,
že je nižšia, než je jeho skutočná cena
(deklarovaná predajná cena na výrob-

ku 119,50 Sk/0,707 kg, pričom cena
účtovaná spotrebiteľovi 176.- Sk/0,707
kg) V rámci kontroly vykonali kontrol-
ný nákup, do ktorého si objednali 1
druh výrobku „Kimbex Losos - filety s
kožou“. Výrobok im bol účtovaný v
hodnote 176.- Sk/0,707 kg, pričom
priamo na výrobku bola spotrebiteľovi
poskytnutá informácia o predajnej cene
vo výške 119,50 Sk/0,707 kg. Informá-
cia o cene výrobku, deklarovaná na
výrobku, tým vzbudzovala u spotrebi-
teľa dojem, že je nižšia, ako bola sku-
točná cena výrobku. Kontrolou bola
potvrdená opodstatnenosť podnetu
spotrebiteľa a prevádzkovateľ predajne
Kaufland dostal pokutu vo výške 15-
tisíc korún.
Zákon o ochrane spotrebiteľa upravu-
je niektoré podmienky podnikania vý-
znamné z hľadiska ochrany spotrebi-
teľa. K týmto základným podmien-
kam patrí zákaz pre predávajúceho
poskytnúť spotrebiteľovi informáciu o
cene výrobku, ktorá vzbudzuje dojem,
že cena je nižšia, ako bola skutočná
cena. Marián Taller
(Spracované z právoplatných rozhod-
nutí Slovenskej obchodnej inšpekcie)
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Kraj vymedzil

zdravotné

rajóny
BRATISLAVA
Bratislavský samosprávny kraj vy-
medzil s účinnosťou od 31. marca
2008 zdravotné obvody - rajóny - na
území Bratislavského kraja. To ne-
znamená, že obyvatelia musia povin-
ne zmeniť lekára podľa miesta svoj-
ho bydliska.  
BSK pri tvorbe zdravotných obvodov
vychádzal z nariadenia vlády číslo
751/2004, kde sa uvádza počet ambu-
lancií, ktoré majú tvoriť minimálnu sieť.
Skutočný počet lekárov je však odlišný.
Preto sa pri rajonizácií a jej tvorbe uká-
zalo, že reálny počet rajónov je nižší,
ako sa predpokladalo.
Počet rajónov v Bratislavskom samo-
správnom kraji je 706, v hlavnom meste
Bratislave je 539 zdravotných obvodov.
Pri rajonizácií vychádzal BSK z počtu
lekárov, ktorí majú uzavretú zmluvu so
Všeobecnou zdravotnou poisťovňou
(VšZP). 
V odbore všeobecný lekár pre dospe-
lých bolo nariadením vlády v Brati-
slavskom kraji stanovených 267,1 le-
kárskeho miesta, pričom skutočný po-
čet lekárov, ktorí majú uzatvorenú
zmluvu s VšZP, je 246, z toho 191 v
Bratislave. V odbore všeobecný lekár
pre deti a dorast bolo stanovených
123,34 lekárskeho miesta, pričom sku-
točný počet lekárov, ktorí majú uzatvo-
renú zmluvu s VšZP, je 135, z toho 101
v Bratislave.
V odbore gynekológia bolo stanove-
ných podľa nariadenia vlády SR 198,83
lekárskeho miesta (tento údaj však
zahŕňa aj vysokošpecializované ambu-
lancie, ako napr. onkogynekológia, dets-
ká gynekológia, rizikové tehotenstvo,
materno-fetálne poradne atď.), a preto
počet gynekológov zaradených do mini-
málnej verejnej siete je oveľa nižší ako
uvedený údaj. V skutočnosti má uzatvo-
renú zmluvu s VšZP 59 gynekológov,
ktorým mohol byť vymedzený zdravot-
ný obvod v odbore gynekológia, z toho
43 v Bratislave.
V odbore stomatológia nariadenie vlády
uvádza pre BSK 374,38 lekárskeho
miesta. Zmluvu s VšZP má podpísanú
len 268 stomatológov a to i napriek to-
mu, že počet stomatológov v BSK je
vyšší (313). Z celkového počtu 268 sto-
matológov je v Bratislave 204. 
Slobodná voľba lekára stále platí, a
preto nie je potrebné v prípade pacien-
tov, ktorí majú svojich lekárov (všeo-
becný lekár pre dospelých, všeobecný
lekár pre deti, stomatológ a gynekológ)
čokoľvek meniť. Tzv. rajonizácia slúži
len ako akási poistka v prípade, ak člo-
vek nevie, ku ktorému lekárovi má ísť.
Vtedy má pacient možnosť ísť k lekáro-
vi, do ktorého obvodu patrí podľa byd-
liska a ten ho nesmie odmietnuť.
Kraj pripravuje na internete takú data-
bázu, aby sa každý po zadaní mesta,
obce a ulice bydliska dozvedel mená a
adresy ambulancií lekárov, ktorí majú
obvod v mieste bydliska. Pri takom
počte obvodov a obcí je to však namá-
havý a zložitý proces. „Pracujeme na
tom, aby bol prístupný čo najskôr,“
povedala Katarína Krapková z úradu
BSK. „Zároveň zoznam lekárov a im
určených obvodov doručíme všetkým
starostom a primátorom miest, obcí a
mestských častí v kraji tak, aby aj oni
mohli svojich obyvateľov o týchto
obvodoch informovať.“ (juh)

V rokovaniach o viacúčelovej hale

nastal zvrat, kraj ju chce v Petržalke
BRATISLAVA
V rokovaniach o príprave výstavby
viacúčelovej haly nastal nečakaný
zvrat: Bratislavský samosprávy kraj
presadzuje, aby nebola na mieste
areálu Základnej školy Kalinčiako-
va, ale v Petržalke.
V stredu 16. apríla na Úrade vlády SR
rokovali zástupcovia ministerstiev
školstva a financií, bratislavského
magistrátu, Slovenského zväzu ľadové-
ho hokeja a Bratislavského samospráv-
neho kraja.
Dohodli sa, že mesto Bratislava poskyt-
ne pozemok na vybudovanie novej
haly, ktorá vyrastie na mieste areálu
Základnej školy Kalinčiakova. Zároveň
mesto a kraj mali prebrať na seba závä-
zok združiť investície na vybudovanie
novej športovej školy na mieste súčas-
ného cyklistického štadióna na Ulici
odbojárov. Štát by mal postaviť športo-
vé objekty pre potreby školy.
V ten istý deň krajské zastupiteľstvo

prijalo uznesenie, ktorým dalo mandát
predsedovi krajskej samosprávy roko-
vať so všetkými zainteresovanými stra-
nami o prípadnej alternatíve k súčasné-
mu stavu projektu. 
Krajskí poslanci deklarovali priprave-
nosť vyčleniť z rozpočtu kraja 50 milió-
nov korún na kúpu pozemku na juhu
Petržalky s cieľom výstavby takejto
multifunkčnej haly. Návrhu poslanecké-
ho klubu SDKÚ-DS predchádzala infor-
mácia predsedu Bratislavského samo-
správneho kraja o doterajšom stave pro-
jektu, ako aj o ostatných rokovaniach,
ktoré absolvoval s predstaviteľmi minis-
terstva, vlády i mesta.
Poslanci svojimi vyjadreniami podpori-
li projekt výstavby haly pre MS v hoke-
ji 2011, zazneli však argumenty proti jej
umiestneniu na Tehelnom poli a nespo-
kojnosť s tým, ako bol, resp. nebol do
celej záležitosti zainteresovaný región.
V diskusii naznačili množstvo nezod-
povedaných otázok, ktoré súvisia s plá-

novanou novou školou, napr. kto bude
zriaďovateľom, o aký typ školy pôjde,
aký bude vzťah k pozemkom, aký bude
vzťah k športoviskám, ktoré by mali
vyrásť v jej okolí a slúžiť škole atď.
Do uzávierky tohto vydania nebolo
známe, aký bude mať najnovšia inicia-
tíva krajskej samosprávy dosah na dote-
rajšie rokovania.
Výstavbu haly na Tehelnom poli uply-
nulý týždeň spochybnil aj poslanec
Európskeho parlamentu a hokejová le-
genda Slovana Bratislava Peter Šťast-
ný. Vyhlásil, že na výstavbe nového šta-
dióna sa „chce niekto nabaliť“.
Poukázal na to, že hala by sa dala posta-
viť aj za 1,6 až 1,8 miliardy, pričom
predstavitelia hokejového zväzu hovo-
ria o 3 až 4 miliardách. Hokejový zväz
reagoval vyhlásením, podľa ktorého
všetky kroky, ktoré budú od neho závi-
sieť pri výstavbe haly, budú transparent-
né a urobí všetko pre to, aby hala bola
postavená načas. (juh) 

Aréna na Kalinčiakovej ulici by bola

z dopravného hľadiska problémom
BRATISLAVA
Ak by bola viacúčelová aréna pre
majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji
situovaná na mieste súčasného areá-
lu Základnej školy Kalinčiakova, z
dopravného hľadiska by to zname-
nalo veľký problém.
Naznačujú to predbežné východiská
pre dopravno-inžinierske posúdenie
multifunkčnej haly v tejto lokalite, kto-
ré dal vypracovať prvý námestník pri-
mátora Bratislavy Milan Cílek. V
týchto predbežných východiskách sa
vychádza z predpokladu, že súčasťou
multifunkčnej haly by boli parkoviská
s kapacitou 2200 parkovacích miest.
Predmetom posúdenia sa stala križo-
vatka Bajkalská - Trnavská, pričom sa
vychádzalo z dopravných pomerov v
časovom rozmedzí medzi 16. a 17.
hodinou.
Z východísk sa možno dozvedieť, aká
miera preťaženia vstupu do križovatky

by vznikla na Bajkalskej ulici v smere
od Vajnorskej ulice. V smere vpravo -
odbočenie na Trnavskú (Jégého) - by
nastalo preťaženie minimálne o 20 per-
cent, v priamom smere (Bajkalská -
Drieňová) by preťaženie bolo minimál-
ne 51 percent a v smere vľavo - odboče-
nie na Trnavskú (Sabinovskú) - by bolo
preťaženie minimálne o 10 percent.
Ako sa uvádza v materiáli, najhoršia
situácia nastane na vstupe do križovat-
ky pre priamy smer (Drieňová) s pre-
ťažením o 51 percent, teda 850 vozi-
diel za hodinu, čo v praxi znamená
vytvorenie kolóny s dĺžkou 2380
metrov. „V konečnom dôsledku, keď-
že výjazd z parkovísk je umiestnený
len cca 200 metrov od križovatky, nie
je v daných podmienkach možné v
priebehu jednej hodiny dostať z parko-
vísk haly ani len polovicu zapakova-
ných vozidiel,“ uvádza sa v materiáli.
Preto je podľa týchto predbežných

východísk za daných podmienok ne-
vyhnutné, aby sa podujatia v hale kon-
čili zásadne až po 21. hodine, keď je
už frekvencia dopravy na tejto križo-
vatke nižšia. Aby sa dalo posúdiť, aký
vplyv by mala multifunkčná hala na
Kalinčiakovej na dopravu v tomto
období, bolo by potrebné vykonať
dopravný prieskum križovatky v čase
od 19. do 22 .hodiny.
„Zatiaľ pracujeme s imaginárnymi
číslami,“ upozorňuje M. Cílek. „Projekt
arény, ktorý by umožňoval vytvorenie
dopravnej štúdie s presnými údajmi,
zatiaľ neexistuje.“
Počet parkovacích miest na parkovi-
skách prislúchajúcich k budúcej hale
ešte reálne nie je známy, medializované
boli rôzne číselné údaje. Na tomto
základe možno vytvárať len približné
odhady, aký vplyv by mala multifunk-
čná hala na dopravu v bezprostrednom a
širšom okolí. (juh)
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Z Radlinského

pôjdu škôlkari

na Javorinskú
STARÉ MESTO
Deti z Materskej školy na Radlinské-
ho ulici sa budú musieť onedlho sťa-
hovať. Rozsiahla výstavba na rohu
Mýtnej a Radlinského, resp. na
Račianskom mýte, spôsobí v okolí
stavebný ruch, ktorý by deťom ne-
prospieval.
Samospráva Starého Mesta preto našla
riešenie v podobe presťahovania detí z
materskej školy do budovy bývalých
jaslí na Javorinskej ulici. Podľa infor-
mácií od hovorkyne miestneho úradu
Aleny Kopřivovej sa dá očakávať, že
nie všetci rodičia budú ochotní prejsť
do nových priestorov.
„Na stretnutí rodičov so starostom
Andrejom Petrekom (SDKÚ-DS) na to
upozornili najmä matky, ktoré vycho-
vávajú svoje deti samy, pričom pouká-
zali na pomerne veľkú vzdialenosť a
dopravnú náročnosť,“ uviedla. Výcho-
diskom je podľa nej aj otvorenie novej
triedy v blízkej Materskej škole na
Karadžičovej ulici. Tamojšia riaditeľka
má v týchto dňoch oznámiť, ktoré deti
sa presťahujú aj s kolektívom pedagó-
gov na Javorinskú.
Rodičia namietali, že samospráva mala
o plánovanom presťahovaní informo-
vať skôr. Podľa miestneho úradu to
však nebolo možné, pretože miestne
zastupiteľstvo zmenilo uznesenie 1.
apríla 2008 v tom duchu, že netrvá na
zachovaní jasieľ na Javorinskej ulici,
ale môže tam byť aj materská škola.  
Na Račianskom mýte má vyrásť 13-
poschodová budova. Investor dostal
vlani stavebné povolenie a na budúci
mesiac chce začať s výkopovými prá-
cami. Je iba otázkou času, kedy sa
začne rozsiahla výstavba v celom tro-
juholníku Mýtna, Radlinského, Karva-
šova. Búracie práce sa už začali. 
Miestne zastupiteľstvo 1. apríla schvá-
lilo na rekonštrukciu bývalých jasieľ
na Javorinskej 14 miliónov korún, vrá-
tane zabudovania novej technológie v
kuchyni a práčovni. Do objektu zateká,
je v ňom vlhko a plesnivie. 
Na generálnu opravu čaká aj strecha a
potrebné je aj zateplenie obvodového
plášťa, výmena okien, podláh a stien.
Rekonštruovať sa bude aj ústredné kú-
renie a obnovia sa vnútorné rozvody na
elektrinu. Stavebné práce by sa mali za-
čať ešte na jar a vynovené priestory by
mali slúži na jeseň tohto roka. (rob) 

Mamičky chcú

centrum Ráčik

naďalej brániť
RAČA
Vyjadrenia, ktoré k problému deložo-
vania Materského centra Ráčik na
Peknej ceste v Krasňanoch poskytol
našim novinám starosta Rače Ján
Zvonár, mamičky pobúrili.
Nielen pobúrili, ale aj motivovali k
činom a vyzerá to, že vec sa potiahne
dlhšie napriek tomu, že tu ide o súboj
verejnej moci s neziskovou organizá-
ciou. Predovšetkým časť konštatovaní J.
Zvonára označujú za polopravdy a ne-
pravdy, ich uverejnenie sa týka aj novín,
a preto sme zašli na miesto. Avideli sme,
že napríklad vyjadrenie J. Zvonára o
úrazmi hroziacom prostredí je minimál-
ne pritiahnuté za vlasy. Matky s manžel-
mi jednoducho poľudštili prázdny prie-
stor, kde mohol byť práve tak zelovoc
ako čokoľvek iné. „A to je ďalšia z polo-
právd starostu,“ hovorí aktivistka centra
Lenka Plavuchová. „Objekt nie je sko-
laudovaný ako obchod so zeleninou, ale
ako nebytové priestory. Od zelovocu cez
kultúrne centrum po autoservis sa tu
mohlo zriadiť čokoľvek.“ 
Označuje za nepravdu aj tvrdenie, že
Rača dala spor riešiť súdu. Boli sa
pozrieť na súde, kde nie je žiadne poda-
nie proti nim. Mestská časť sa zrejme
spolieha na vlastné riešenie, vlastnú
moc. Plavuchová odmieta tiež neplat-
nosť zmluvy - je veľmi jednoduchá a
krátka, a preto presná, podpísaná do roku
2013. Vypovedať ich možno len na
základe hrubého porušenia, teda ak by
priestory používali na komerčné ciele,
alebo prenajali. A napokon - pravdou je,
že nájomca druhej časti objektu platil za
nich energie. Riešili vec tak preto, lebo
sú tu len jedny meracie hodiny a cen-
trum pri troch dňoch aktivít v týždni
malo takú nízku spotrebu, že inštalovať
druhý okruh by bolo zbytočné. O sumu
vo výške odhadu spotreby centra mu
preto mestská časť znížila nájomné, čo
bol nepriamy príspevok na chod Ráčika.
Pravdou je, že dostali tri ponuky na
náhradné priestory. Nie je pravda, že
výhodnejšie a zdravé - napríklad školu
na Plickovej ulici zo zdravotných a tech-
nických dôvodov zatvárajú. Pravdu má
zasa miestna časť v nepravde, že tie ďal-
šie dve sú výhodné - na Východnom
nádraží a na Žarnovickej. Tie sú od kras-
ňanských rodín s deťmi vzdialené kilo-
metre, takže tam by azda Rača mala zria-
diť ďalšie materské centrá a podporovať
ich spolu s tým na Peknej ceste.
Čo je v pozadí tlaku na Ráčika, matky
vysvetliť nevedeli. Nedostatok priesto-
rov na prenájom asi nie - Krasňany ohu-
rujú množstvom prázdnych prevádzko-
vých priestorov. Napriek tomu sa v Rači
medzi ľuďmi povráva o záujme podni-
kateľa, inak poslanca, ktorý je v perso-
nálnom prepojení na úrad mestskej
časti, ale nič viac. 
Z úradu ani od starostu tam za celé
mesiace nikto nebol, navštívila ich teraz
len hygienička, ale zistila, že na cen-
trum neplatia normy ako na materské
školy a jasle, lebo to je centrum pre
rodičov, nie pre deti. Navyše od chvíle,
keď ich úrad odpojil od teplej vody a
elektriny, majú zatvorené. „Máme po-
cit, že úrad prišiel na svoj omyl s ne-
platnosťou zmluvy a teraz púšťa hrô-
zu,“ hovorí L. Plavuchová. Dodáva, že
sami sa obrátia na súd a na políciu s
tým, či postupovala mestská časť v sú-
lade so zákonom. Gustav Bartovic

Na Dobšinského ulici bude namiesto

materskej školy staromestský hospic
STARÉ MESTO
Protest proti rušeniu Materskej školy
na Dobšinského ulici nám zaslal čita-
teľ Branislav Pírek. Argumentuje
tým, že ide o školu s vlastným areá-
lom a ihriskom. Nechápe, prečo má
byť z tohto predškolského zariadenia
hospic.
„Väčšina ľudí je za zachovanie a odmie-
ta hospic namiesto materskej školy,
ktorá tu funguje dlhé desaťročia bez-
chybne a má dobré podmienky,“ tvrdí
čitateľ. Paradoxom podľa neho je, že
samospráva vraj chce pomôcť starším
spoluobčanom, ale na úkor druhých.
Ďalším paradoxom je, že mesto nemá
dostatočnú kapacitu pre deti predškol-
ského veku, ale rušiť dobré školy sa
neštíti, tvrdí okrem iného náš čitateľ. 
Prostredníctvom hovorkyne Starého
Mesta Aleny Kopřivovej sme dostali
stanovisko mestskej časti. Píše sa v
ňom, že starosta Andrej Petrek sa s ro-
dičmi detí z Materskej školy na Dobšin-
ského ulici stretol. Rodičia mu dali naja-

vo, že nesúhlasia s presunutím detí do
iných materských škôl. Sľúbil im, že ich
deti dochodia na Dobšinského, ale nové
sa tam už prijímať nebudú (t. j. tzv.
útlmový režim).
„S tým sa však nestotožnili miestni
poslanci. Sociálna komisia dôrazne žia-
dala vytvoriť dôstojné podmienky pre
staromestských seniorov - klientov v za-
riadeniach s opatrovateľskou starostli-
vosťou. V súčasnosti sú v prerobených
bytoch a v domoch bez výťahov, viace-
rí sú imobilní, pričom sú nútení stráviť
aj niekoľko mesiacov bez možnosti
vyjsť von,“ píše A. Kopřivová. 
Podľa mestskej časti je možné vytvoriť
sociálne zariadenie pre seniorov iba v
lokalite na Dobšinského ulici - iba tam
to umožňuje územný plán, keďže je tu
prípustná občianska vybavenosť. Preto
miestne zastupiteľstvo zvolilo túto alter-
natívu a neumožnilo naplniť sľub sta-
rostu rodičom. V roku 2008 sa má pri-
praviť na vybudovanie seniorského za-
riadenia projekt, na budúci rok by sa

mali začať stavebné práce. Niektorí po-
slanci navrhovali, aby sa prevádzka
materskej školy skončila už 30. júna
2008, napokon bol schválený termín o
rok neskôr.
Rodičia detí, ktoré navštevujú školu na
Dobšinského, spísali petíciu. Táto akti-
vita je podľa A. Kopřivovej chvályhod-
ná. „Pravdou však je, že seniori, ktorí sú
rovnako zraniteľnou sociálnou skupi-
nou ako deti, petíciu spísať nie sú
schopní. Nik sa o nich nebije, ako je to
v prípade detí,“ uvádza A. Kopřivová. V
stanovisku konštatuje, že mestská časť
sa o nich však postarať musí.
V Starom Meste žije približne 8500
seniorov a okolo 2000 detí vo vekovej
kategórii do 6 rokov. Je tu 5 zariadení
pre seniorov (jeden domov dôchodcov,
tri zariadenia s opatrovateľskou staro-
stlivosťou, jedno senior centrum) s cel-
kovou kapacitou 120 ľudí. Na území
mestskej časti je 19 materských škôl a 2
jasle (pre deti do 6 rokov) s celkovou
kapacitou okolo 1100 detí. (rob)

NOVÉ MESTO
Na území v priesečníku Podkolibskej
a Sliačskej ulice na južne orientova-
ných podkolibských svahoch sa začí-
na druhá etapa výstavby bytovej rezi-
denčnej štvrte Vinohradis.
Ide o komplex nízkopodlažných mest-
ských víl a bytových domov, v ktorých
budú byty od vyššieho stredného štan-
dardu až po luxusné s veľkými vnútor-
nými galériami a priestrannými zazele-
nenými terasami. Terasovité átriové
mestské vily i obytný dom, ako aj ďal-
šie objekty z rezidenčného komplexu sa
od seba odlišujú tvarom, výškou i vyba-
vením. 
Ako uviedol obchodný riaditeľ spoloč-
nosti Globe Trade Centre S. A. na Slo-
vensku Jozef Šimek, najmenšie byty v
komplexe sú dvojizbové a sú určené pre
mladých dynamických ľudí túžiacich po
prvom vlastnom samostatnom bývaní,
tie rozlohou väčšie svojím dispozičným
riešením majú osloviť najmä strednú
generáciu úspešných ľudí.

Byty budú orientované na južnú stranu a
budú vybavené priestrannými balkón-
mi, lodžiami, resp. terasami. Prízemné
byty budú dotvárať predzáhradky, do
ktorých bude jednoduchý prístup. K dis-
pozícii bude aj dostatočný počet parko-
vacích státí v podzemnej parkovacej
garáži, ďalšie miesta na parkovanie
budú vonku. Obyvateľom novej rezi-

denčnej štvrte bude k dispozícii nepretr-
žitý údržbový a bezpečnostný servis. 
Je reálny predpoklad, že byty z prvej
etapy projektu Vinohradis budú odo-
vzdané novým obyvateľom na prelome
jesene a zimy roku 2009, druhá fáza
bude ukončená približne o šesť mesia-
cov neskôr. (juh)

VIZUALIZÁCIA - GTC

Na Kolibe rastie obytný súbor Vinohradis

BRIGÁDNICI
Potrebujete brigádnikov na manuálnu

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

rýchlo a bez zdĺhavej administratívy.
5464 3232 0903 263 639 0905 576 888
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V Poluse sme otvorili
našu prvú

značkovú predajňu.

Tešíme sa na vás!

LYMFODRENÁŽ

VOĽNÉ MIESTO 
PRE PRACOVNÚ POZÍCIU 
samostatný odborný projektant

Miesto práce: Magistrát hlavného mesta SR
Bratislava, oddelenie dopravného plánovania a
riadenia dopravy, referát dopravného plánova-
nia, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Rámcová náplň práce: Samostatná odborná činnosť
v oblasti územného rozvoja mesta z hľadiska dopravy,
usmerňovanie investičných akcií na území IV. okresu
Tvorba koncepcie a koordinačná činnosť a ostatná
agenda súvisiaca s dopravným plánovaním na území
IV. okresu.
Požiadavky na vzdelanie a znalosti: Ukončené
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, zameranie na
dopravu, resp. cestné hospodárstvo je výhodou.
Dobrá orientácia v dopravnej sústave Bratislavy.
Dobré znalosti právnych predpisov z oblasti stavebného
práva, dopravy a cestného hospodárstva a súvisiacej
legislatívy. 
Dobré znalosti Microsoft Word, Microsoft Excel.
Znalosť jazyka anglického, resp. nemeckého výhodou.
Tvorivosť, spoľahlivosť, samostatnosť. 
Druh pracovného pomeru: Hlavný pracovný
pomer.
Ponúkaný plat, termín nástupu: Plat dohodou,
nástup možný ihneď.
Žiadosti spolu s profesným životopisom zasielajte najne-
skôr do 9. mája 2008 na adresu: Magistrát hlavné-
ho mesta SR Bratislavy, oddelenie ľudských zdrojov, Pri-
maciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1
Informácie na tel. 5935 6563, fax: 5935 6597,
e-mail: mikus@bratislava.sk 

� 0905 666 317, 0903 463 123

Odstraňuje:
celulitídu,
zmenšuje

objem nôh,
bokov, 
bruška 

o 3-5cmCena: 199 Sk/h

D
o

h
o

vo
ríte

sa
u

ž
za

6
d

n
í!

Medzilaborecká 11, 821 01 Bratislava
tel.: 02/ 43 19 15 15, 0905 524 197

www.salvus.sk, e-mail: skola@salvus.sk

Cyklotrasa na

Devín je naozaj

problémová
DEVÍN/KARLOVA VES
Cyklotrás v Bratislave naozaj nie je
nadbytok a tak cyklisti na jednej
strane oslavujú každý nový meter,
na druhej strane však poukazujú na
to, ak je taká trasa nedokonalá.
Najčastejším terčom teraz býva v pod-
state najmladší úsek - z Karlovej Vsi
do Devína. Cyklisti kritizujú, že väčši-
nu trasy musia absolvovať po ceste pre
motorové vozidlá, pri ktorej sú navyše
značky zakazujúce jazdu bicyklom, a
existujúci úsek na Sihoť vraj má zlý
povrch. 
K problémom sa vyjadrila technická
námestníčka Správy telovýchovných a
rekreačných zariadení Katarína Szabo-
vá: „Áno, vieme o tom, úsek na Devín
je najkomplikovanejší zo všetkých
cyklotrás v meste, na druhej strane nie
je pravdou každé tvrdenie. Sama som
cyklistka a jazdím veľa, preto musím
odmietnuť, že špeciálne pre cyklistov
vyhradená časť má zlý povrch, ako
hovoria niektorí kritici. Je len niekoľko
krátkych úsekov, kde je povrch zlý,
cesta ako celok je však prijateľná.“
Námestníčka je prekvapená existen-
ciou tabuliek zakazujúcich vjazd -
práve súčasťou budovania cyklotrasy
Karlova Ves - Devín bolo jej otvorenie
cyklistom a zmena rýchlosti pre autá
na tomto úseku z 90 km za hodinu na
60. Odstránili tiež nezmyselné tabuľky
zakazujúce vjazd cyklistom - tie sa tam
však objavujú rovnako rýchlo, ako
neznámy páchateľ poškodzuje značky
upozorňujúce na ich prítomnosť.
STaRZ má vypracovanú štúdiu, ktorá
je v pripomienkovom konaní. Nezdá
sa však, že by sa dalo v budúcnosti pri
existujúcich peniazoch urobiť veľa.
Pozemok patrí k najkomplikovanej-
ším v meste, týka sa to tak vlastníc-
kych vzťahov, ako aj jeho charakteru.
Cesta je vtesnaná na úzky pás medzi
svahom s rodinnými domami nalepe-
nými na ceste a Dunajom. Dokonalá
stavba by stála stovky miliónov, malé
úpravy tiež nebudú lacné a pre kom-
plikácie sa dnes nedá stanoviť termín
vyriešenia cyklistického problému v
tejto lokalite. Gustav Bartovic

KARLOVA VES
Dlhé mesiace už čaká nová cestná
svetelná križovatka Karloveská -
Kuklovská na premiéru. Stavba bola
dokončená už vlani, no stále sa čaká
na kolaudačné rozhodnutie.
Okrem chýbajúceho právoplatného
rozhodnutia o kolaudácii sa podľa
informácií z dopravného podniku vyno-
ril problém, ktorý už pripomína Kocúr-
kovo. Zdá sa, že celá križovatka bola
robená zbytočne. Dopravný podnik
totiž žiadal iba zabezpečenie výjazdu z
obratiska v rámci preferencie električ-
kovej dopravy. Dôvodom bol zhoršený
výhľad pre vodičov vychádzajúcich z
obratiska. Ďalším aj to, že vodiči jazdia
na Karloveskej rýchlo a prednosť elek-
tričkám dá málokto. 

„Žiadali sme, aby sa urobil výjazd so
svetelnou signalizáciou. Vyhodilo sa
však niekoľko desiatok miliónov za kri-
žovatku, ktorá neviem čo bude plniť...,“
tvrdí Bronislav Weigl z dopravného
podniku. Podľa neho sa pre autá malo
využiť premostenie nad Karloveskou
ulicou. Tam by bolo možné urobiť všet-
ky potrebné odbočenia smerom do síd-
liska. Dodal, že tým by bol zabezpeče-
ný aj bezkolízny systém.
O ďalšom rozpore pri možnom využí-
vaní novej križovatky nás informovali z
organizácie Generálny investor Brati-
slavy (GIB), ktorá stavbu robila. Sys-
tém prehadzovania výhybky pri výjaz-
de z obratiska bol urobený tak, že vodi-
či si musia prehodiť výhybku na koneč-
nej ručne, vystúpením z vozidla a stla-

čením tlačidla na špeciálny kľúč sa pri-
hlásiť do križovatky. Až potom ich sig-
nalizácia pustí na zelenú do obratiska. 
Podľa informácií z GIB, vodiči údajne
nechcú vstávať a vychádzať z električ-
ky von. Chcú, aby sa to vymyslelo inak.
Je teda určitá obava z toho, čo sa po
spustení križovatky bude diať. Takto to
bolo podľa GIB prerokované s doprav-
ným podnikom - iné riešenie by zname-
nalo vložiť do každej električky elek-
tronické zariadenie, čo by si vyžiadalo
desiatky miliónov korún.
Riešením je vyčleniť určitý počet vozi-
diel s takýmto zariadením a používať
ich na tomto úseku trate. Stlačenie jed-
ného tlačidla pri dverách sa pri riešení
preferencie nezdalo podľa GIB-u také
„bolestivé.“ (rob)

Nová križovatka je Kocúrkovom v praxi

Ministerstvo životného prostredia SR zaslalo
rozsah hodnotenia k navrhovanej činnosti
Polyfunkčný komplex Klingerka,

ktorej navrhovateľom je
KORUNA Invest, a.s., Bratislava

S určeným rozsahom hodnotenia sa možno
oboznámiť v priestoroch Služieb
občanom/FRONT OFFICE na prízemí budovy
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne
nám. l. (V elektronickej podobe bude zámer k nahliad-
nutiu na www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Informačný sys-
tém podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.)
Verejnosť môže predložiť pripomienky k rozsahu
hodnotenia navrhovanej činnosti do 28. 4.
2008 na Ministerstvo životného prostredia SR,
odbor hodnotenia a posudzovania vplyvov na
životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35
Bratislava 1.

Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave
zaslal rozsah hodnotenia k navrhovanej činnosti

Betonáreň ZAPA Devínska Nová Ves,
ktorej navrhovateľom je

ZAPA betón SK, s.r.o., Bratislava
S určeným rozsahom hodnotenia sa možno
oboznámiť v priestoroch Služieb obča-
nom/FRONT OFFICE od 17. 4. do 27. 4.
2008 na prízemí budovy Magistrátu hl. mesta SR
Bratislavy, Primaciálne nám. 1. (V elektronickej
podobe bude zámer k nahliadnutiu na www.enviropor-
tal.sk /EIA/SEA - Informačný systém podľa zákona č.
24/2006 Z.z. časť EIA/.)
Verejnosť môže predložiť pripomienky k rozsa-
hu hodnotenia navrhovanej činnosti do 27. 4.
2008 na Obvodný úrad životného prostredia
v Bratislave, Karloveská ulica 2, 842 33 Brati-
slava 4.

NÚDZOVÉ OTVÁRANIE

POHOTOVOSŤ 0904 988 220

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

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

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

Zabuchli ste si auto?
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KARLOVA VES
NA PRIBIŠOVEJ ULICI neznámy
páchateľ lúpil v herni. Maskovaný
páchateľ si pod hrozbou použitia zbrane
odniesol z herne na Dlhých dieloch pri-
bližne 120-tisíc korún. Počas prepadu
boli v herni iba zamestnanci, nikto ne-
bol zranený. Za tento čin lupičovi hrozí
až 12-ročný pobyt za mrežami.

STARÉ MESTO
NA NÁBREŽÍ ARMÁDNEHO L.
SVOBODU v priestoroch nočného klu-
bu neznámi páchatelia fyzicky napadli
19-ročnú ženu. Zmocnili sa jej náušníc,
pričom žena utrpela aj poranenie tváre.
Tie si, našťastie, nevyžiadali prácene-
schopnosť. Vyšetrovateľ začal trestné
stíhanie vo veci zločinu lúpeže.
NA HVIEZDOSLAVOVOM NÁ-
MESTÍ pred domom číslo 21 neznámy
páchateľ poškodil strom. Napílil ho vo
výške asi 120 cm od zeme tak, že je
nebezpečný pre okolie a treba ho neod-
kladne vyrúbať. Podľa pracovníkov re-
ferátu ochrany prírody mestskej časti
Staré Mesto ide o 10- až 15-ročný bres-
tovec západný, jeho spoločenská hod-
nota je vyše 18-tisíc korún, trhová hod-
nota je však až 60-tisíc korún. Samo-
správa sa domnieva, že neznámy pácha-
teľ naplnil skutkovú podstatu trestného
činu porušovania ochrany rastlín.

RUŽINOV
NA PAŽÍTKOVEJ ULICI sa nezná-
my páchateľ vlámal do priestorov firmy.
Zlodej si odniesol 1,5 milióna korún v
hotovosti, pribalil si aj notebook a pro-
jektor. Firme spôsobil škodu 1,65 milió-
na. Po páchateľovi polícia pátra.

VRAKUŇA
VO VRAKUNSKOM LESÍKU 15-
ročný Dávid V. z Dunajskej Lužnej a
17-ročný Roman G. z Bratislavy lúpež-
ne prepadli 14-ročného chlapca, ktoré-
mu pod hrozbou bitky zobrali retiazku.
Kriminalisti ich v krátkom čase zadržali
a vyšetrovateľ ich obvinil zo zločinu
lúpeže formou spolupáchateľstva.

NOVÉ MESTO
NA BOJNICKEJ ULICI došlo k lú-
pežnému prepadnutiu mladej ženy. Polí-
cia už vypátrala muža podozrivého z
tohto skutku. Je ním 20-ročný Adam G.
z Veľkého Krtíša. Je podozrivý, že na
zastávke MHD bodol mladú ženu do
krku a zobral jej kabelku s dokladmi a
peniazmi v hotovosti. Ženu previezli do
ružinovskej nemocnice, kde musela byť
hospitalizovaná. Vyšetrovateľ obvinil
Adama G. zo zločinu lúpeže a umiestnil
ho v cele s návrhom na vzatie do väzby.

PETRŽALKA
NA ŠUSTEKOVEJ ULICI policajti
kontrolovali vozidlo VW Golf, ktoré
riadil 33-ročný Marek z Bratislavy. Zis-
tili, že mu bol daný zákaz činnosti viesť
motorové vozidlo, preto ho predviedli
na policajné oddelenie. (ver)

Juraj Luntzer bol

prvý olympionik

z Bratislavy
Presne 6. apríla 1896 otvoril grécky kráľ
Juraj I. hry I. olympiády novoveku v Até-
nach. Uhorsko bolo pri tom a v jej drese aj
slovenský rodák, atlét Alojz Szokol, rodák
z Hronca pri Brezne, ktorý získal tretie
miesto v behu na sto metrov.
Bratislava na olympijskej premiére zastúpe-
nie ešte nemala. O štyri roky neskôr, na hrách
II. olympiády 1900 v Paríži bojoval vo far-
bách Uhorska mimoriadne talentovaný pla-
vec Zoltán Imrich Halmaj žijúci vtedy už nie-
koľko rokov v Budapešti, rodák z Dúbravy,
časti Hochštetna (dnešná Vysoká pri Morave)
neďaleko od Bratislavy, kde strávil detstvo.
Na OH 1900, 1904 a 1908 sa stal najúspeš-
nejším slovenským rodákom - olympioni-
kom v histórii, keď dokázal získať na troch
hrách sedem olympijských vavrínov (2 zlaté,
4 strieborné, 1 bronzové umiestnenie).
III. OH 1904 v americkom Saint Louis boli
pre mnohé európske krajiny pridrahou
finančnou záležitosťou, výnimkou nebolo ani
Uhorsko, no predsa len vyslalo za oceán
aspoň štvorčlennú výpravu športovcov a
dominoval tu spomínaný Halmaj, keď dva-
krát zvíťazil vo vodách umelého jazera. Až
do roku 1908 boli olympijské hry súčasťou
svetových výstav a tvorili iba súčasť atrakcií
na prilákanie obecenstva. 
V roku 1906 sa Gréci rozhodli usporiadať tzv.
medzihry na počesť 10. výročia obnovenia
olympijských hier. Tieto hry, na ktorých sa
zúčastnilo takmer 900 športovcov z 20 krajín,
narazili na počiatočný odpor Medzinárodné-
ho olympijského výboru a nezúčastnil sa na
nich ani Coubertin. Ich výsledky sa dnes ani
nezapočítavajú do olympijských štatistík. Z
nášho pohľadu sú však spojené s menom
prvého bratislavského olympionika. Juraj
Luntzer - tak znelo meno atléta PTE Bratisla-
va a prešporského rodáka, ktorý sa do repre-
zentácie Uhorska dostal v roku 1905. 
Vo svojej najsilnejšej disciplíne, hode
diskom, skončil štvrtý (výkonom 34,80 m),
keď ho víťazný Američan Sheridan prehodil
o takmer 7 metrov. Nedarilo sa mu veľmi ani
v hode diskom klasickým helénskym štýlom
a súťažil aj v „najgréckejšej“ disciplíne - v
helénskom pentatlone (skok do diaľky z
miesta, hod diskom, hod oštepom, beh na 1
štadión - t. j. 192 metrov a gréckorímsky zá-
pas). Súťažná nervozita, pre Juraja taká typic-
ká, úradovala uňho od začiatku kariéry. Na
tréningoch či domácich podujatiach mu už
vtedy lietal disk okolo hranice 38 metrov, čo
by mu na medzihrách v hlavnom meste Gréc-
ka bohato stačilo na striebro. Atény 1906 boli
pre prešporského rodáka Juraja Luntzera iba
akousi generálkou na tie „pravé“ OH 1908 v
Londýne. Igor Machajdík 

(Pokračovanie nabudúce)

Apponyiho palác postavili za dva roky
Po roku 1683, keď sa Turci neúspešne
pokúsili ovládnuť Viedeň, prenasle-
dovali Turkov už len prehry a strate-
né bitky. Víťazné kresťanské vojská
ich nútili postupne odísť z celého úze-
mia stredovekého uhorského kráľo-
vstva. Hlavným mestom Uhorska
ostával Prešporok, ktorý bol aj síd-
lom uhorského prímasa, miestom
zasadnutí snemu a Miestodržiteľskej
rady, sídlom Uhorskej kráľovskej
dvorskej komory. 
Mnohí uhorskí šľachtici v oslobodenom
kráľovstve zbohatli. Ich príjmy plynuli
najmä z majetkov v južnej časti kráľo-
vstva. Staré magnátske rody vymierali,
k moci sa dostávali príslušníci novej
šľachty. Mária Terézia bola korunovaná
za uhorskú kráľovnú v júni 1741.
Počiatky jej panovania boli spojené s
problémami, ktoré jej spôsobovali prí-
buzní, mysliac si, že oni (či ony, jej ses-
ternice) majú väčší nárok na kráľovstvá,
ktoré zanechal jej otec. Mária Terézia
musela viesť so svojimi odporcami via-
ceré vojny, ktoré boli pre ňu úspešné
práve vďaka podpore zo strany uhorskej
šľachty. Mnohí uhorskí šľachtici ostali
jej najbližšími spolupracovníkmi a
poradcami, aj keď sa situácia vyvinula v
jej prospech.
K významným uhorským šľachticom,
ktorí žili a pôsobili v Prešporku, patril
Juraj (Georg) Apponyi. Hoci predkovia
jeho rodu sú známi od stredoveku a vie
sa, že vlastnili Oponice s latifundiami
okolo nich, až Lazar Apponyi sa stal
barónom a v roku 1739 grófom. Jeho
syn Juraj sa oženil s dámou z taliansko-
rakúskej grófskej rodiny Lodron-Late-
rano, čo mu umožnilo prístup do najvyš-
ších kruhov. Pôsobil najmä ako radca
panovníčky a člen (radca) Miestodrži-
teľskej rady. 
K správnej reprezentácii magnáta patri-

lo aj zodpovedajúce sídlo. Keď sa mu
naskytla možnosť kúpiť dva staré domy
v tesnom susedstve radnice, neváhal.
Domy, ktoré kúpil, dal až na časť sute-
rénov zbúrať a na ich mieste si dal
postaviť šľachtický mestský palác.
Okrem neho vlastnil pri Dunaji, približ-
ne na mieste dnešnej hlavnej budovy
Univerzity Komenského, majer a
záhradu s inou stavbou palácového cha-
rakteru. 
Palác vedľa radnice postavili v rekord-
nom čase necelých dvoch rokov (1761 a
1762). Nevie sa, kto ho projektoval,
patril však k najlepším architektom či
staviteľom v meste. Na prvom poschodí
paláca zariadili reprezentačné salóny s
takou nádherou, že mohli konkurovať aj
izbám vo viedenských cisárskych rezi-
denciách. Hoci je schodisko paláca
pomerne úzke a strmé, železné zábrad-
lie objednali pravdepodobne u toho isté-
ho kováča, ktorý dodal zábradlie pre
cisársku rezidenciu v Holíči. Na
poschodí nad reprezentačnými sálami
boli obytné miestnosti grófskej rodiny.
Aj tie boli zariadené pomerne prepycho-
vo, steny pomaľované romantickými
krajinkami v poliach s maľovaným
rokokovým orámovaním.
Grófska rodina žila v paláci do druhej
polovice 19. storočia. Potom sa rozhod-
li palác predať. To využil mešťanosta
Justi a presvedčil mestskú radu, aby
mesto v roku 1867 palác kúpilo. Stará
radnica už vtedy totiž nevyhovovala
potrebám modernej mestskej samosprá-
vy. Palác poskytol elegantné priestory,
najmä novú pracovňu pre mešťanostu.
Mestská rada mohla zasadať v bývalej
slávnostnej sieni na prvom poschodí.
Ostatné priestory upravili ako pracovne

magistrátu. Do štukovej mušle nad
bránu paláca dali vymodelovať mestský
znak. Do budovy zaviedli svietiplyn z
mestskej plynárne, ktorý používali
dokonca aj na vykurovanie. 
Kúpa paláca umožnila aj výstavbu
novej veľkej siene pre mestských repre-
zentantov (teraz mestské zastupiteľ-
stvo). Vybudovali ju nad prízemnými
miestnosťami na rozhraní starej radnice
a Apponyiho paláca. Vtedy museli zbú-
rať časť (poschodia) traktov paláca pri
nádvorí, takže už nevieme, ako vyzerali
ani čomu priestory v nich slúžili. Veľkú
radnú sieň aj s priestormi pod ňou a celé
krídlo na nádvorí oproti bráne zbúrali
pred rokom 1911, keď stavali nové
magistrátne krídlo medzi Starou radni-
cou, Apponyiho palácom a vtedy prikú-
peným palácom ostrihomského arcibi-
skupa, Primaciálnym palácom. 
Keď sa pracovňa mešťanostu a kancelá-
rie magistrátu preniesli do Primaciálne-
ho paláca a jeho prístavby, miestnosti v
Apponyiho paláci upravili v 20. rokoch
20. storočia pre expozície mestského
múzea. Na prízemí a v suterénoch bolo
donedávna inštalované Vinohradnícke
múzeum, na prvom poschodí historická
expozícia Mestského múzea. Z bývalej
obrazárne Mestského múzea, ktorá
bývala inštalovaná na druhom poschodí,
sa vytvorila Mestská galéria, ktorá sa
odsťahovala do Mirbachovho paláca.
Po niekoľkoročnej rekonštrukcii Appo-
nyiho palác znovu otvára návštevníkom
svoju bránu. Okrem obnovenej expozí-
cie Vinohradníckeho múzea sú v paláci
prístupné všetky reprezentačné sály na
prvom poschodí a bývalé obytné prie-
story grófskej rodiny zariadené historic-
kým nábytkom z priebehu celého 19.
storočia, z bohatej zbierky bratislavské-
ho Mestského múzea. Štefan Holčík

FOTO - Oto Limpus



12BRATISLAVSKÉ NOVINY 16/2008

Futbalové

derby potešilo

Petržalčanov
FUTBAL
Keby mali slovanisti a Petržalčania
takých futbalistov, akých majú bela-
sí fanúšikov, v nedeľu by sa musel
hrať futbal na úrovni Premier Lea-
gue. Žiaľ, obe mužstvá hrajú s tým,
čo majú, no napriek tomu patrilo
nedeľňajšie predpoludnie k tomu
lepšiemu, čo ponúka Corgoň liga. 
Spokojní boli aj tréneri. Viac domáci
Vladimír Weiss: „Výborné derby pred
peknou diváckou kulisou. V prvom pol-
čase sme boli lepší, na ihrisku sme
dominovali. Po zmene strán mal Slovan
tlak, ale my sme hrali rozumne a náskok
sme si udržali. Celkove to bolo dobré
stretnutie, hralo sa na doraz, nechýbali
krásne kombinácie.“
Belasým nemožno uprieť snahu, ale
favoritovi nedokázali vzdorovať. Čo z
vyrovnanej hry, niekoľkých šancí, keď
obranné chyby a nedôrazná koncovka
znamenajú ďalšie straty bodov. Ani
nový tréner nenašiel kanoniera, v troch
zápasoch dali belasí iba dva góly.
„Teší ma, že kvalitným výkonom sme
aj my prispeli k dobrému futbalu. V
prvom polčase sme nehrali zle, spravi-
li sme však jednu chybu a doplatili na
ňu. Cez prestávku som hráčom zdôraz-
nil, aby si dali na chyby pozor a viac sa
vysunuli na súperovu polovicu. Škoda,
že kontaktný gól nepadol skôr, zostalo
nám už málo času na väčší tlak a prí-
padné vyrovnanie.“ (mm)

Zadarmo

na svetový

šampionát
FLORBAL
Od pondelka do nedele sú v hale Mla-
dosť majstrovstvá sveta C-divízie vo
florbale mužov. Šport, ktorý nepatrí
medzi masovky, má aj na Slovensku
priaznivcov, takže fanúšikovia si šam-
pionát nenechajú ujsť. 
Majstrovstvá sa začali v pondelok, slo-
venskí reprezentanti nastúpili na úvod-
ný duel proti Srbsku. V stredu ich čaka-
la Kórea, vo štvrtok o 20.15 h hrajú s
Gruzínskom a skupinu uzavrie piatko-
vý duel so Španielskom (20.15 h).
Play-off sa hrá cez víkend, v sobotu bu-
dú na programe zápasy o 5. a 7. miesto
a semifinále, v nedeľu stretnutia o 1. a
3. priečku. Slovenská reprezentácia má
jasný cieľ - postup do B-divízie, kam
sa dostane len bratislavský víťaz.
Slováci hrajú v A-skupine, v B-skupine
hrajú Lichtenštajnsko, Austrália, Kana-
da a Francúzsko. (mm)

Počas podujatia Bratislava pre všetkých

bude vstup na nedeľné dostihy zadarmo

Hádzanárkam ŠKP Bratislava sa postup

do finále Challenge Cupu vzdialil

PETRŽALKA
V rámci bohatého turfového progra-
mu na petržalskom Závodisku v
nedeľu 27. apríla diváci uvidia päť
rovinových zápolení, jednu steeple-
chase a jedny dostihy cez prútené
prekážky, ale aj dve súperenia klusá-
kov. 
Športovým vrcholom dňa bude rovina
I. kategórie, Cena trojročných žrebcov
na 1700 m o 170 000 Sk pod patroná-
tom primátora Bratislavy. Tieto dostihy
sa konajú už od roku 1987 a slúžia ako
tradičná predskúška klasickej Veľkej
jarnej ceny.
Vlaňajším premiantom bol neskorší
„Kôň roka“ a štvornohý milionár
Proud Boris zo slovenskej stajne MPL
Racing. Na tohtoročných prihláškach
figuruje zatiaľ sedem koní zo Sloven-
ska a Českej republiky. Nechýba medzi
nimi ani jedna z najväčších nádejí
patriotov pre jarnú klasiku, Teddy
Ready zo stajne OMS v príprave tré-
nerky Ing. Zuzany Kubovičovej. Naj-
väčšími konkurentmi preňho budú ces-
tovatelia spoza rieky Moravy, Swakop-
mund a Klaus.
Sprievodným vrcholom bude Cena
Bratislavských novín - Memoriál ma-
jora Stanislava Rudu, hendikep druhej
kategórie na 1700 m, kde sa vynikajú-
ci český míliar Monolit popasuje nie-
len s kvartetom súperov, ale aj s naj-
vyššou váhou v poli, 70 kg.
Do zvyšných troch dostihov nižšej

kategórie majitelia prihlásili spolu 40
koní, môžeme sa teda tešiť na napína-
vé a vyrovnané dobehy.
V prekážkových zápoleniach sa proti
českej presile budú snažiť presadiť zve-
renci domácich trénerov Katrinca,
Kubíka, Kubovičovej, Kalaša a Sokola.
Spestrením budú okrem bohatého
sprievodného programu aj dostihy
poníkov, v ktorých sedlách sa možno
predstavia budúci jazdeckí šampióni.
Súčasťou tradičného podujatia Brati-
slava pre všetkých bude i bohatý kul-
túrno-spoločenský program. Na Závo-
disku vystúpi Základná umelecká
škola Jana Albrechta z Petržalky a v

bohatom kultúrnom programe predsta-
ví tanec i vynikajúce svetové hity pro-
stredníctvom svojej skupiny NEON
BAND. Pre deti je pripravené vozenie
na malých športových koníkoch, na
autíčkach na batérie a množstvo ďal-
ších atrakcií.
Pre dámy zase vizáž tváre či úpravu
nechtov zabezpečí firma Oriflame.
Prekvapení je pripravených skutočne
dosť a ak vyjde pekné počasie, Závo-
disko v Starom háji sľubuje krásny
víkend.
Všetci návštevníci sú vítaní, vstup je
zdarma a majú sa na čo tešiť.

Ján Valtýni, Závodisko, š.p.

HÁDZANÁ
Nič nie je stratené, ale bude to
veľmi-veľmi ťažké. Hovorili si všet-
ci fanúšikovia hádzanárok ŠKP Bra-
tislava, ktoré v prvom semifinále
Challenge Cupu na Pasienkoch pre-
hrali s francúzskym tímom Merig-
nac Handball 23:28.
„Cheme ísť do finále,“ vyhlásil pred
úvodným štvrťfinálovým duelom tréner
Štefan Katušák. Jeho optimizmus nebol
prehnaný. Dievčatá chytili v závere
sezóny slušnú formu, výsledky z európ-
skych paluboviek dávali najavo, že
družstvo sa súperiek nezľakne, navyše
mu mal vyhovovať technickejší štýl
Francúzok.
„Musíme si však dať pozor, z toho, čo
som videl na videu, je jasné, že ide o
nevyspytateľného súpera,“ dodával
však Štefan Katušák a priebeh úvodné-
ho semifinále mu dal za pravdu. Kto
totiž prišiel na prvú necelú pätnásťmi-

nútovku a potom musel odísť, zrejme
neveril konečnému výsledku.
Bratislavčanky začali veľmi dobre,
viedli dokonca 5:1 a Francúzky si rých-
lo brali oddychový čas. Vtom však
nastal skrat, z ktorého sa slovenské
dievčatá až do konca neprebrali. Hosťu-
júce hráčky rýchlo vyrovnali, získali
dokonca päťgólové vedenie, ktoré si s
menšími úpravami udržali až do konca. 
„Vyhral lepší,“ športovo priznal Štefan
Katušák a pokračoval: „Francúzky boli
jednoducho nad naše sily. Začali sme
síce dobre, ale bolo to možno aj kvôli
tomu, že súperky ešte neboli skoncen-
trované. Nám sa naopak darilo v obrane
a vpredu sme dobre zakončovali. Keď
sa však Francúzky skonsolidovali a
začali hrať svoje, už sme na ne nemali.
Ich obrana bola výborná, pevná, pozor-
ná, mali sme problémy sa cez ňu presa-
diť. Merignac som videl na videu, ale
podľa toho, čo tam predviedli, som

nepredpokladal, že budú až také silné,
ako ukázali v Bratislave. Najmä spomí-
naná obrana bola vynikajúca, je zrejme
najlepšia v súťaži.“
Aj Štefan Katušák si uvedomuje, že
odveta bude veľmi zložitá a muselo by
sa tam spojiť veľa vecí, aby sa Brati-
slavčanky dostali až do finále. Francúz-
ky by ich museli podceniť, hosťujúce
hráčky by museli ísť na 120 percent,
nesmeli by ich podraziť rozhodcovia...
„Dnes bol súper lepší, ale v odvete sa
určite pokúsime o čo najlepší výsledok.
Vieme však, že to bude zložité.“
Smútok neskrývali ani samotné dievča-
tá. Prehra pred 800 divákmi ich mrzela,
určite si každá z nich želala lepší výsle-
dok pred cestou do Merignacu. „Najväč-
šie problémy nám robila ich kvalitná
obrana. Na druhej strane sme bránili
oveľa slabšie a súperky to dokázali vy-
užívať. Škoda, že sme im dali toľko prie-
storu, dnes sme na to doplatili.“ (mm)

Belasí uzavreli

sezónu a myslia

už na obhajobu
HOKEJ
Poslední oslávenci sa možno iba vra-
cali z Primaciálneho námestia, kde
belasí oslavovali majstrovský titul, a
funkcionári HC Slovan už začali
spriadať plány na ďalšiu sezónu.
Budúca sezóna je totiž výzvou, prí-
padný titul by bol totiž historický,
Bratislavčania by ním dosiahli maj-
strovský hetrik...
Jednou z prvých ulovených hviezd je
Roman Kukumberg, ktorý sa pred
rokom rozlúčil so slovanistickou šatňou
a zamieril do Ruska, kde obliekal dres
Nižnekamska.
„Rok v Rusku bol vlastne rokom zrane-
ní. Hneď v auguste som si zlomil ruku,
neskôr som išiel štyrikrát na operáciu a
hoci som stihol záver sezóny, nebola naj-
vydarenejšia,“ uviedol dvadsaťosemroč-
ný útočník, ktorý sa s belasými dohodol
ešte počas play-off a stihol s nimi ešte
osláviť majstrovský titul.
Kukumberga zlákala nielen vidina ďal-
šieho ligového prvenstva, ale aj účasť v
Lige majstrov, kde bude mať Slovan vy-
soké ciele. „Malo by sa vytvoriť znovu
kvalitné mužstvo s tými najvyššími
ambíciami,“ vyslovil želanie Kukum-
berg, od ktorého sa bude čakať, že spolu
s Uramom nadviažu na výkony spred
roka, keď ich spolupráca prispela k
suverénnym semifinálovým a finálovým
víťazstvám v play-off.
Rozhodnutie pokračovať v slovanistic-
kom drese potvrdil aj Michal Hreus. Aj
ten si s funkcionármi tľapol hneď po
skončení play-off, pričom potvrdil, že
žiadna iná eventualita neprichádzala do
úvahy. „Rozhodol som sa už pred skon-
čením ligy, stále som chcel hrať za Slo-
van, pričom Liga majstrov je len niečo
navyše.“ Tridsaťpäťročný útočník by
mal patriť v novej sezóne k tomu najskú-
senejšiemu v belasom drese a spolu s
Uramom, Kukumbergom, Kropáčom či
Lažom by ho mali ťahať v lige, ale aj v
Lige majstrov.
Z odchodov boli zatiaľ isté len dva -
Srdínko sa po poslednom stretnutí pri-
znal, že sa vracia do Česka, konkrétne do
Kladna. Druhým odchádzajúcim je
Michal Kokavec. Ten sa vracia do
materskej Žiliny, s ktorou sa dohodol na
štvorročnej zmluve. (mm)

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

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

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

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

TENTO PROJEKT 
JE SPOLUFINANCOVANÝ 

EURÓPSKYM FONDOM 
PRE REGIONÁLNY ROZVOJ

A MINISTERSTVOM 
PRIEMYSLU A OBCHODU ČR

Odsmraďovač nôh na Slovensku
Ani mykotické nechty sa nemusia strhávať!

Cenu trojročných kobýl pred týždňom získala hnedka River Night s džo-
kejom Jaroslavom Línekom (štvrtá sprava). FOTO - Karel Němec

O článkoch v týchto

novinách môžete

diskutovať na webe

www.banoviny.sk
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Blíži sa festival

Bratislavský

majáles
BRATISLAVA
Je tu nový mestský festival, ktorého
ambíciou je každý rok na jar otvoriť
sezónu bratislavských mestských
kultúrno-spoločenských podujatí
pre najširšiu verejnosť.
Hlavné mesto Bratislava v spolupráci s
občianskym združením a reklamnými
partnermi pripravili pre všetkých Brati-
slavčanov na prvý májový víkend 2. a
3. mája na oboch brehoch Dunaja sku-
točne bohatý program.
V piatok podvečer 2. mája vystúpia na
Hlavnom námestí Spevácky zbor
mesta Bratislavy a Cigánski Diabli. Od
sobotňajšieho dopoludnia 3. mája sa
budú v centre mesta konať tvorivé diel-
ne a programy pre najmenších na
Námestí deťom (Hlavné námestie).
Neskôr na Hviezdoslavovom námestí
,premenovanom na tento víkend na
Promenádu zábavy, vystúpi celá plejá-
da atraktívnych hudobných skupín, ale
aj rôzne pouličné vystúpenia, kabaret a
divadlo pre fajnšmekrov. Veľký kon-
cert pre všetky generácie a tradičné
májové občerstvenie v Parku hudby a
oddychu na Tyršovom nábreží začne v
sobotu 3. mája od 16:00 h a vyvrcholí
ohňostrojom nad Dunajom.
Prvý Bratislavský majáles ponúkne
predovšetkým to, čo tradične patrí k
začiatku pre mnohých najkrajšieho
obdobia v roku: dobrú zábavu a zaují-
mavé stretnutia s priateľmi, známymi,
spoluobčanmi a hosťami mesta, ktorí
sú na majálese vždy vítaní. 

Z programu 
Bratislavského majálesu vyberáme:

PIATOK 2. mája 2008
� o 19.00 h - koncert Speváckeho
zboru mesta Bratislavy a Cigánskych
Diablov, Hlavné námestie

SOBOTA 3. mája 2008
� od 10.00 h - Námestie pre deti: Mária
Podhradská & Richard Čanaky, Bubli-
nová šou Václava Strassera, kúzelnícke
vystúpenia a tvorivé dielne bratislav-
ských základných umeleckých škôl,
centier voľného času a občianskych
združení, Hlavné námestie
� od 11.00 h - Promenáda zábavy: kon-
certy Cosmonautix, The Sax Puppets,
KlezmaFour, Barabura, Túlavé divad-
lo, Pressovar, pouličné vystúpenia na
Hviezdoslavovom námestí
� výstava fotografií Martina Kollára
Nothing Special na Novom moste
� pravidelná premávka výletnou loďou
medzi staromestským a petržalským
brehom Dunaja
� od 16.00 h - veľký koncert so Zuza-
nou Smatanovou, skupinami Para,
Horkýže Slíže, Olympic a David Kol-
ler Band na Tyršovom nábreží
� o 21.45 h - Ohňostroj na Dunaji.(mv)

Spev pre Afriku

v jezuitskom

kostole
HUDBA
Už tretí ročník benefičného koncertu
Spev pre Afriku sa uskutoční v Kos-
tole Najsvätejšieho Spasiteľa na
Františkánskom námestí.
Na koncerte 4. mája o 19.30 h vystúpi
Chorus Salvatoris a jeho hostia: Trinity
Group, Chrizostomos a vokálny súbor
Close Harmony Friends.
Projekt Spev pre Afriku je zameraný na
podporu boja proti AIDS v Afrike.
Tento rok sa podpora bude niesť v
líniách Svetového dňa boja proti AIDS
a bude sa zameriavať na preventívne
programy pre mladých.
Koncert bude naživo vysielať rádio
Lumen, ako aj TV Lux, takže si ho
budú môcť vypočuť aj tí, ktorí sa na
ňom nemôžu zúčastniť. Prispieť na
účel zbierky bude možné aj zaslaním
finančných prostriedkov na účet v
Ľudovej banke číslo 4000910627/3100
(variabilný symbol 113). (dš)

Americký

folklór

v Istropolise
TANEC
Už viac ako päťdesiat rokov sa na
pódiách Ameriky a celého sveta
pohybuje folklórny súbor Interna-
tional Folk Dance Ensemble z Brig-
ham Young University z mesta Provo
v štáte Utah. Bratislavskému publi-
ku sa predstaví 2. mája v Istropolise
na Trnavskom mýte 1.
Na medzinárodných festivaloch a
zahraničných zájazdoch vystupuje pod
názvom American Folk Dance
Ensemble (AFDE). Tanečný súbor
predstavuje publiku výhradne americ-
kú hudbu a tance.
Súbor je jednou z najžiadanejších sku-
pín americkej ľudovej kultúry. Hudob-
ný sprievod zabezpečuje tanečníkom a
spevákom súbor ľudovej hudby skupi-
ny Mountain Strings pod vedením
Marka Geslisona. Tento súbor bude aj
hosťom na jedinom vystúpení AFDE
na Slovensku. (dš)

Jubiluem

E. Kozíkovej

v obrazoch
VÝSTAVA
Vo výstavných priestoroch EU SEK
INFOCEN na Konventnej 1 otvorili
výstavu Emílie Kozíkovej pod
názvom Jubileum. 
Emília Kozíková žije a tvorí v Petržal-
ke. Narodila sa 28. 1. 1928 Dubovci pri
Rimavskej Sobote, výtvarne sa vzdelá-
vala v rokoch 1978 - 1996 u akademic-
kého maliara Júliusa Kollera. Je zakla-
dajúcou a aktívnou členkou Združenia
nezávislých výtvarníkov Artefakt. 
E. Kozíková sa zúčastnila dvadsiatich
kolektívnych výstav a toto je jej šiesta
autorská výstava nazvaná príznačne
Jubileum. Venuje sa olejomaľbe, akva-
relu a kresbe pastelom. V tvorbe domi-
nuje krajina, nájdeme však aj vodácke
inšpirácie či kytice.
Výstava potrvá do 12. mája a otvorená
je od pondelka do piatku od 9.00 do
18.00 h. (dš)

Divoké vône nežnosti v Štúdiu L+S

v podaní S. Halčákovej a M. Kereša

Véčko na fotografiách Petra Procházku

DIVADLO
Keď vám životom prejde celý
orchester mužov a každý zanechá
stopu, ktorá vás nevyzdvihuje
práve do nebeských výšok, je čas
sadnúť si a napísať scenár pre
tanečné divadlo.
Herečka, producentka a režisérka
Slávka Halčáková si tak sadla za spo-
ločný stôl s dramaturgičkou a režisér-
kou Soňou B. Karvayovou a dámy si
očividne porozumeli. Spája ich nielen
priateľstvo, ale aj dávna túžba spolu-
pracovať. A tak vznikol scenár pre
tanečné divadlo s názvom Esencia
divokej ženy, ktoré malo premiéru v
Štúdiu L+S.
Slávka Halčáková sa bez obáv z nepo-
chopenia prezentuje názorom, že
„robiť umenie je niečo podobné ako
liečiť“. A tak namiešala správnu dávku
sexappealu, smútku, nostalgie, nepo-
chopenia, vášne, lásky, oddanosti,
túžby, radosti aj smútku, aby ju vo
fľaštičke poriadne zamiešala a ponúk-
la divákovi zmes pocitov „divokej“
ženy, ktorá je vlastne celkom obyčaj-
nou ženou, akú môžete nájsť za kaž-
dým rohom. Len tá naša je „na muzi-
kantov“. Druhá, o dom ďalej, môže
byť „na podnikateľov, mäsiarov,
zametačov ulíc, čašníkov alebo inži-
nierov“. Výsledky sú často podobné,
pocity po rozchode rovnaké a túžba po
ďalšom vzťahu bujnejúca.
Slávka Halčáková v tanečno-hereckej
kreácii mladej ženy Alice sprostredko-
vala svojím umením divákovi životné

pocity tridsiatničky, ktorá už má niečo
nažité a nedrží sa doslova maminých
rád:„Cici, rici, obuješ podpätky a
ideš.“ Alica Slávky Halčákovej vzťahy
prežíva, udalosti vníma, láske sa pod-
riaďuje a bolesť pretrpí. Jej tanečným
a hereckým partnerom je choreograf
Milan Kereš, ktorý vo svojom umení
dokázal zastúpiť mužov z celej hudob-
nej kapely. Presne takúto zostavu má
na svojom „konte“ naša hrdinka. S
tým sa nežije ľahko.
Obom protagonistom predstavenia sa

naopak hrá tak ľahko, že divák má
pred sebou očarujúci dej, plný noblesy
i smútku, humoru i sĺz a hlavne náde-
je, že ten, ktorý práve teraz zazvonil na
dvere našej hrdinky, je konečne ten
pravý. A keď k tomu znie aj podmani-
vá hudba Mariána Čekovského v cho-
reografii Milana Kereša a Jitky Kere-
šovej vzniklo v Štúdiu L+S ďalšie
predstavenie, pri ktorom bude pravde-
podobne neustále visieť nápis: vypre-
dané. Dáša Šebanová 

FOTO - Ctibor Bachratý

VÝSTAVA
Jožo Ráž, Marián Labuda, Juraj
Jakubisko, Dežo Ursiny, Jana
Kirschner, Karol Duchoň, Ondrej
Nepela a veľa ďalších osobností sa
stretlo v Slovenskom národnom
múzeu na fotografiách Petra Stanley
Procházku, ktoré nafotil v legendár-
nom bratislavskom V-klube v rôz-
nych obdobiach 20. storočia. 
Výstava Legenda: Véčko 1969 - 1999
je verejnosti sprístupnená do konca

mája v SNM na Vajanského nábr. 2.
Zaujímavosťou výstavy sú okrem
iného aj série, ktoré vznikli vďaka
stretnutiam „véčkarov“ v roku 1998 a
1999. Návštevníci si môžu porovnať
podoby Kamila Peteraja a Mariky
Gombitovej v roku 1978 a v roku
1998. Zároveň môžu zhodnotiť všetky
premeny Joža Ráža od začiatku 80.
rokov po koniec 90. rokov.
Na výstave sa nadýchajú atmosféry
Véčka, kde sa v roku 1975 zabávali

Vlado Černý, Dežo Ursíny a Marián
Varga, alebo kde spolu oslávili Silves-
ter 1969 Milan Lasica a Juraj Jakubis-
ko. Výstava je ďalším sprievodným
podujatím výstavného megaprojektu
Slovenského národného múzea Ako
sme žili? Slovensko v 20. storočí, ktorý
mapuje dynamické zmeny a zlomy
Slovenska za posledných 100 rokov. 
Výstava je pre verejnosť otvorená
denne od 9.00 do 17.00 h, od 1. mája
od 10.00 do 18.00 h. (dš)
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SOBOTA 26. apríl
� 9.00 - Turnaj v Scrabble, ktorý je v
poradí štvrtý kvalifikačný v roku 2008 na
10. Majstrovstvá SR v Scrabble, reštaurácia
Átrium, Dr. Vl. Clementisa 10, Ružinov 
� 10.00 - Final Four Interligy mužov a
žien v pozemnom hokeji, Rača
� 10.30 - Dunajský maratón, Jarovské ra-
meno
� 14.00 - Bratislava Monarchs - Vukovi,
americký futbal, Istrochem
� 14.00 - Deň Zeme, podujatie venované
Svetovému dňu Zeme, Areál Štrkovec
14.30 - Soľ nad zlato, rozprávka, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 15.00 - K. Kubová a M. Kecskésová:
Sedmokráska, predstavenie Divadla Lu-
dus pre deti od 3 rokov, DK Ružinov
� 16.00 - Slovensko - Uzbekistan, baráž o
účasť v II. Svetovej skupine tenisového
Pohára federácie, NTC
� 17.00 a 20.00 - Superstarí, vystúpenie
bývalých členov súborov SĽUK, Gymnik,
Ekonóm, Technik, Ifjú Szivek, Lipa, Dopra-
vár, DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 18.00 - Slovan - Trenčín, futbalová Cor-
goň liga, Tehelné pole
� 18.00 - Inter- Komárno, štvrťfinále play-
off Extraligy basketbalistov, 1. zápas
� 19.00 - Čajkovskij, Popovič, Pavlac,
Ďurovčík: Labuťko, Štúdio L+S, Námes-
tie 1. mája 5
� 19.00 - M. Gorkiy, R. Polák: Letní hos-
tia, Divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - LIVE: Giant Steps + hosť
(rock), Hlava XXII., Bazová 9
� 20.00 - Živé kvety, koncert - live, Divad-
lo v podpalubí, Tyršovo nábrežie 

NEDEĽA 27. apríl
� 10.00 - Final Four Interligy mužov a
žien v pozemnom hokeji, Rača
� 10.00 a 14.30 - Soľ nad zlato, rozprávka,
Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.30 - Nedeľné matiné, Kamil Mihalov,
klavír, program: L. van Beethoven, F. Men-
delssohn-Bartholdy, F. Chopin, GMB, Mir-
bachov palác, Františkánske námestie 11
� 10.30 - Klaun Pepele, bábkové divadlo
Žihadlo, DK Dúbravka, Saratovská 2/A
� 10.30 - Nedeľné rozprávkové dopolud-
nie, Kamoš obor, Divadlo Piki, DK Ruži-
nov, Ružinovská 28
� 14.00 - Ceny trojročných žrebcov, do-
stihy, Starý háj
� 15.00 - Nedeľný čaj o tretej, do tanca hrá
skupina Blue Rose, DK Lúky, Vigľašská 1
� 16.00 - Slovenský komorný orchesterB.
Warchala, program: E. Suchoň, A. Vivaldi,
Koncertná sieň SF, Reduta, Palackého 2

� 16.00 - Slovensko - Uzbekistan, baráž o
účasť v II. Svetovej skupine tenisového
Pohára federácie, NTC
� 16.00 - Koncert poslucháčov HTF
VŠMU v Bratislave a Konzervatória
Josepha Haydna v Eisenstadte, program:
J. Haydn, J. N. Hummel, E. Suchoň, Zrkad-
lová sála Primaciálneho paláca
� 16.00 - Medovníkový domček, Straža-
novo bábkové divadlo, kultúrne zariadenie
Baničova ul., MČ BA - Vajnory 
� 16.00 - Spomienka na Rudolfa Slobo-
du, literárny večer, Veľká sála, Istra Cen-
trum, Hradištná 43, Devínska Nová Ves 
� 16.00 - Slncová panna, najnovšia hra z
cyklu Európske rozprávky, Bibiana, Panská 41
� 18.00 - VKP- Prešov, play-off o 3. mies-
to Extraligy volejbalistov, PKO
� 19.00 - G. Sibleyras, J. Dell: Půldruhé
hodiny zpoždění, Štúdio L+S, Námestie 1.
mája 5
� 19.00 - M. Hvorecký: Plyš, Divadlo
Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.00 - J.-C. Islert: No, nie je to jedno-
duché, Divadlo West, Námestie SNP 14
� 19.00 - Nebeská návšteva, Divadlo
Mandragora, Divadlo v podpalubí, Tyršovo
nábrežie

PONDELOK 28. apríl
� 16.00 - Johann Nepomuk Hummel,
skladateľ medzi klasicizmom a romantiz-
mom, koncert, Mozartova sieň Rakúskeho
veľvyslanectva, Ventúrska 10
� 19.00 - Dalibor Karvay a Zlaté husle,
SRo, Štúdio 1, Mýtna ul. 1

� 19.00 - R. Ballek: Tiso, Divadlo Aréna,
Viedenská cesta 10
� 19.00 - Helena Vondráčková a Milan
Lasica, koncert a talkshow, Štúdio L+S,
Námestie 1. mája 5
� 19.00 - Szidi Tóbiás, koncert, Divadlo
Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - J. W. Goethe: Prafaust, Divadlo
a.ha, Školská 14
� 19.00 - (Ne)Pripravení & 3t - improvi-
zácie, divadelný projekt hereckých improvi-
zácií, Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - U. Kovalyk: Oktagon, Štúdio
12, Jakubovo námestie 12
� 19.30 - V. Klimáček: Závisláci, Divadlo
F7, GunaGU, Františkánske námestie 7

� 19.30 - Bluesový pondelok, Music Club,
Hlava XXII, Bazová 9

UTOROK 29. apríl
� 10.00 - Slncová panna, najnovšia hra z
cyklu Európske rozprávky, Bibiana, Panská 41
� 10.00 a 19.00 - Jonáš Záborský &
comp: Na Dva dni v Chujave, Divadlo
Ludus, od 14 rokov, Malá sála PKO
� 19.00 - Helena Vondráčková a Milan
Lasica, koncert a talkshow, Štúdio L+S,
Námestie 1. mája 5

� 19.00 - W. Shakespeare: Othello,
Divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - M. Gavran: Hľadá sa nový
manžel, Divadlo West, Námestie SNP 14
� 19.00 - Koleják & Bošanský: Štyri
vraždy, Divadlo TRIeska v oku, Štúdio 12,
Jakubovo námestie 12
� 19.30 - Bratislavské sláčikové kvarte-
to, J. Haydn, A. Dvořák, F. Schubert, Malá
sála Slovenskej filharmónie, Reduta, Palac-
kého 2
� 19.30 - V. Klimáček: Závisláci, Divadlo
F7, GunaGU, Františkánske námestie 7

STREDA 30. apríl
� 10.00 - S vetrom opreteky, najlepšie
tanečné choreografie, vystúpenie tanečnej
školy V. Sádovskej, DK Lúky, Vigľašská 1
� 10.00 - Slncová panna, najnovšia hra z
cyklu Európske rozprávky, Bibiana, Panská 41
� 16.00 - Pútnická svätá omša, Kostol sv.
kríža, Podunajské Biskupice
� 19.00 - S. Halčáková, S. B. Karvayová:
Esencia divokej ženy, Štúdio L+S, Námes-
tie 1. mája 5
� 19.00 - E. M. Remarque: Traja kama-
ráti, Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.00 - Vražda sekerou v Svätom
Peterburgu, podľa románu F. M. Dostojev-
ského Zločin a trest, Divadlo Astorka,
Námestie SNP 33
� 19.00 - Ch. Durang: Nevyliečiteľní, komé-
dia, Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - M. L. Philippsen a kol.: novinka-
chudoba, Štúdio 12, Jakubovo námestie 12

ŠTVRTOK 1. máj
� 18.00 - Cantus - Schlanders, koncert spe-
váckeho zboru Cantus s hosťom Schlanders z
Talianska, DK Ružinov, Ružinovská 28

PIATOK 2. máj
� 18.00 - Piatkové tanečky pri dychovke s
DH Križovianka, SK BNM, Vajnorská 21
� 17.00 - Ružinovská tančiareň, zábavné
tanečné stretnutie staršej a strednej generá-
cie, DK Ružinov, Ružinovská 28
� 19.00 - Bigbít Za Zrkadlom, tancovačka
so živou kapelou, Stará škola, Klub Za Zrkad-
lom, Rovniankova 3
� 19.00 - I. Holub: Anjel alebo Pravda o
nás?, Divadlo a.ha, Školská 14

VÝSTAVY
� 23. výstava skalničiek a bonsajov, od 1.
do 4. mája, Botanická záhrada, 10 - 18 h.,
záhradnú keramiku vystavuje J. Benkovská.
� Martina Danková: Portraits, Everest
foto, Pribinova 25, potrvá do 11. mája
� Radostina Doganova: Maľba, Galéria
GUBA, Galvaniho 7, do 27. októbra 
� Najkrajšie knihy Slovenska, Bibiana,
Panská 41, do 22. júna
� Bratislavské kostoly - výber zo zbierok
galérie mesta Bratislavy, vernisáž 25. apríla
o 17.00 h., GMB, Pálffyho palác, Panská
19, do 15. júna 
� Stano Masár: After Duchamp, Galéria
Space, Františkánske námestie 7, otvorené
streda-nedeľa: 14.00 - 19.30, do 6. júna 
� 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, výstavná sieň OS SR, Hurbanove
kasárne, Kollárovo nám. 10, do 30. mája
� Umenie troch generácií Korkošovcov,
Bratislavská vysoká škola práva, Tomášiko-
va 20, do 30. júna
� Emília Kozíková: Jubileum, EU SEK
INFOCEN, Konventná 1 (roh Konventnej a
Kozej), po. - pia: 09.00 - 18.00, do 12. mája
� Théby, mesto bohov a faraónov, vý-
stavný pavilón Podhradie, Žižkova 16 
� Rudolf Sikora: Sám proti sebe, SNG -
Esterházyho palác, Námestie Ľ. Štúra 4, do
8. júna
� Jan Zrzavý: maliar snov, GMB, Mirba-
chov palác, Františkánske námestie 11, do
8. júna
� Ivan Zubaľ: Portréty Andreja Šebana,
GUBA - Galéria umenia, Galvaniho 7, do
24. októbra
� Zo života škriatkov, interaktívna výsta-
va, Bibiana, Panská ul., do 14. septembra

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

vyjdú o týždeň
1. mája 2008

www.mercedes-benz.sk
www.mbfs.sk

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

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

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

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

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

Máte radi golf? Kúpte si Mercedes.

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

Ďalšie výhody, ktoré vám Mercedes prináša:

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

Bezplatné zapožičanie náhradného vozidla 
Servisné sadzby o 30 % výhodnejšie

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

Viac benefitov na www.mercedes-benz.sk
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