
O najzásadnejších novinkách a zme-
nách v Apponyiho paláci po jeho
nedávnej rekonštrukcii a sprístup-
není verejnosti sme sa pozhovárali s
riaditeľom Múzea mesta Bratislavy
Petrom HYROSSOM.
- Najdôležitejšou novinkou je to, že k
priestorom v suteréne, na prízemí a na
prvom poschodí pribudlo sprístupnené
druhé poschodie. Samotnej prevádzke
múzea pomohlo aj otvorenie podkrov-
ných priestorov pre potreby depozitu -
zbierok porcelánu a keramiky. Pôjde o
študijný depozit pre odborníkov a uva-
žujeme aj o možnosti jeho otvorenia
pre bežných objednaných záujemcov v
podobe skupín, pravdepodobne raz do
mesiaca.
Čo sa zmenilo z hľadiska koncepcie
výstavných priestorov?
- Kým doteraz bolo prvé poschodie
súčasťou expozície dejín mesta a budo-

va bola prepojená s komplexom histo-
rických budov Starej radnice (Jakubov
dom, Ungerov dom a Pawerov dom),
dnes ide o samostatný celok, so zvlášt-
nym vchodom a dvoma samostatnými
expozíciami. V suteréne a na prízemí je
Múzeum vinohradníctva, na prvom a
druhom poschodí je Múzeum historic-
kých interiérov. Vstup do Apponyiho
paláca je cez Vinohradnícke múzeum,
kde máme šatňu a pokladnicu spojenú
s predajom suvenírov. Odtiaľ môže
návštevník prejsť priamo na prvé a
druhé poschodie.
Ako sa zmenila tvár sprístupneného
druhého poschodia?
- Po odstránení nepotrebných priečok
sa v rámci rekonštrukcie druhého pod-
lažia našlo šesť až osem vrstiev pôvod-

ných malieb stien, ktoré sa podarilo
zreštaurovať. Motívom kresieb sú kra-
jinky alebo torzá krajiniek a scenérií.
Čo priniesol archeologický výskum
na nádvorí Apponyiho paláca?
- Našli sa staršie architektúry domov z
obdobia pred výstavbou paláca, dve
studne a zaujímavá keltská pec, ktorú
chceme neskôr verejnosti sprístupniť.
Opäť sa obnovili aj klenbové priestory,
ktoré mohli slúžiť ako garáže pre koče. 
Čo ďalšie bude palác ponúkať
okrem samotných expozícií?
- Chceme sprístupniť rozšírené priesto-
ry pre obľúbenú kaviareň a reštauráciu.
Našou ambíciou je, aby najmä repre-
zentačné priestory na prvom poschodí,
známe ako Piano mobile, sa využívali
na rôzne kultúrno-spoločenské poduja-
tia, oficiálne prijatia alebo aj na firem-
né akcie.

Zhováral sa Robert Lattacher

Zadarmo
Noviny o živote v Bratislave

vydáva NIVEL PLUS, s.r.o.

Vychádzajú každý týždeň

v náklade 197 600 kusov.

Tlačí VERSUS, a.s.
Roznáša KOLOS, s.r.o.

Registrácia č. 8/KÚB/248/13-8/98
ISSN 1335-5228

Redakcia:
Gorkého ulica 6

811 01 Bratislava 1

Telefón: 5441 0028, 5441 6473 

Fax: 5464 2363

Šéfredaktor: Radoslav Števčík
E-mail: redakcia@banoviny.sk
www.bratislavskenoviny.sk

Reklama: 0911-NOVINY

Bratislava pre 

všetkých vraj

prilákala až

140-tisíc ľudí
BRATISLAVA
Piaty ročník podujatia Bratislava
pre všetkých prilákala do centra
hlavného mesta a na sprievodné pro-
gramy približne 140-tisíc ľudí. V his-
tórií otvorenej Bratislavy ide o
rekordný počet záujemcov.
V pracovni primátora hlavného mesta
sa v sobotu 26. apríla vystriedalo pri-
bližne 4500 návštevníkov. Medzi naj-
menších patrila len dvojmesačná
Dominika, najstarším záujemcom bola
94-ročná Bratislavčanka. Spoločná
fotografia s primátorom lákala najviac
- spolu s možnosťou posedieť si v pri-
mátorskom kresle. 
V nabitom tohtoročnom programe bolo
aj niekoľko noviniek - otvorenie Appo-
nyiho paláca, oživenie Fontány pre
Zuzanu vo dvore na Kupeckého ulici,
alebo otvorenie nového komplexu det-
ských ihrísk v areáli zoo. Dve nové
expozície v čerstvo obnovenom Appo-
nyiho paláci si počas víkendu pozrelo
5500 hostí.
Veľký záujem bol aj o večerný koncert
na Hrade Devín, z ktorého zneli príťaž-
livé melodické tóny skupiny Bratislava
Hot Serenaders. Zaspieval si s ňou aj
herec, textár a režisér Milan Lasica.
Špeciálne z tohto podujatia sa mohli
diváci, ktorých bolo viac ako 3000,
dostať späť do centra mesta priprave-
nými autobusmi.
Vydarila sa aj tohtoročná novinka pod
názvom Námestie detí, ktorá bola na
Hlavnom námestí v sobotu. Tu sa v
rámci  tvorivých dielní  a vystúpení
talentovaných žiakov zišli deti z tak-
mer všetkých bratislavských základ-
ných umeleckých škôl a centier voľné-
ho času.
Celé podujatie Bratislava pre všetkých
bolo atraktívne nielen pre Bratislavča-
nov, ale aj pre návštevníkov hlavného
mesta. Zatiaľ čo štart v roku 2004 bol
výzvou na účasť najmä pre miestnych
obyvateľov, v tomto roku ponuku pre-
zentácie samosprávy mesta a voľný
vstup využili tisíce ľudí z celého Slo-
venska, ale aj zahraničia. Išlo o dobrú
propagáciu hlavného mesta a krok k
postupnému zlepšovaniu vzťahov
medzi obyvateľmi regiónov a sloven-
skej metropoly.
Primátor Bratislavy Andrej Ďurkov-
ský, ktorý v roku 2004 stál pri zrode
myšlienky Dňa otvorených dverí
samosprávy, vyjadril poďakovanie
všetkým návštevníkom za úprimný
záujem o Bratislavu, rovnako organi-
záciám ktoré do programu prispeli.
Na skvelej návštevnosti sa podpísalo
nielen pekné počasie, ale aj fakt, že
mestská hromadná doprava bola počas
celého víkendu zadarmo. (brn)

Vykopávky

na Vydrici

prinášajú ďalšie

prekvapenia
STARÉ MESTO
Vysoké stĺpy riečnych, ale aj ľud-
ských nánosov pochovali v priesto-
roch pod Hradom stopy kultúr,
ktoré Bratislavou prechádzali, nik
však nečakal, že ich bude toľko.
Aj preto po pôvodnom dvojmesačnom
predĺžení termínu na vykopávky pri-
dali investori vedcom ďalší časový
limit. „Dnes ešte ani nevieme odhad-
núť, koľko času budeme potrebovať a
tiež nevieme, koľko ho ešte máme. V
každom prípade môžeme v odokrýva-
ní posledného nálezu pokračovať, a to
je veľmi významné,“ hovorí profesor-
ka Tatiana Štefanovičová zo Sloven-
ského archeologického a historického
inštitútu.
Ide totiž o veľmi významný nález
pozostatkov drevených konštrukcií
nájdených navyše vo vnútri inej, na
časy jej existencie nezvykle veľkej
budovy. „Na celom území Slovenska,
ba ani bývalého Československa, sa
niečo podobné zatiaľ nenašlo,“ zdô-
razňuje T. Štefanovičová a dodáva, že
podobné nálezy pochádzajú len z
močaristých nálezísk na severe Euró-
py, všade inde drevo podľahlo zubu
času. 
Paradoxné je, že na tento objekt narazi-
li až na konci vykopávok, nad ním totiž
našli niekoľko vrstiev mladších kultúr
s bohatými pamiatkami, vrátane pecí.
Budova, ktorá má najmenej desať
metrov dĺžky, ešte celá nie je odokrytá,
bola na artefakty chudobnejšia, ale
dokazuje existenciu predveľkomorav-
ského slovanského osídlenia i jeho roz-
siahlosť.
To je spolu s potvrdením keltského
osídlenia v tomto priestore  na prelome
tisícročí jedným z najdôležitejších prí-
nosov do poznatkov o historickej dôle-
žitosti, ale i etnickom vývoji Bratisla-
vy.
Podľa všetkého tu išlo o veľkú mýtnu
stanicu pri dunajskom brode, historič-
ka je však opatrná a hovorí, že všetko
bude jasné až po podrobnom preskú-
maní všetkých nálezov. V súčasnosti je
najdôležitejšie vykopať a odokryť čo
najviac a pritom aj uchrániť rozsiahly
odokrytý objekt pred vrtochmi počasia,
teda pálivým slnkom a prudkými daž-
ďami.
Neďaleko tohto miesta, k záveru prác,
odokryli aj ďalšie keltské hroby z
obdobia prvej polovice pred našim
letopočtom. Na väčšine archeologic-
kých polí v Podhradí však už zasýpajú
odkrytú minulosť. Či sa niektoré zaují-
mavé impozantné múry z minulosti
neuchovajú ako súčasť budúcich no-
vých stavieb, nám T. Štefanovičová ne-
vedela povedať. Gustav Bartovic
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STARÉ MESTO
Na viacerých miestach v Starom
Meste, napríklad pred historickou
budovou Slovenského národného
divadla, ale aj na nábreží, sa objavila
kvetinová výzdoba. Otázniky okolo
zelene však ostávajú.
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
vysadila ešte vlani v októbri 39 200
kusov tulipánov na Hviezdoslavovom
námestí, v Medickej a Grassalkovicho-
vej záhrade a tiež na dunajskom nábre-
ží. Je medzi nimi aj 7-tisíc tulipánov (z
10-tisíc), ktoré pred niekoľkými rokmi
venoval primátorovi Bratislavy holand-
ský ambasador pôsobiaci na Slovensku.
Bratislavský primátor Andrej Ďurkov-

ský ich daroval Starému Mestu, aby
nimi skrášlilo centrum hlavného mesta. 
„Zdá sa, že najväčších „obdivovateľov“
majú tieto krehké kvety v Medickej
záhrade - bezmála 300 tulipánov odtiaľ
totiž niekto odcudzil,“ povedala nám
hovorkyňa staromestského miestneho
úradu Alena Kopřivová. Ako dodala, po
15. máji tulipány nahradí 40-tisíc kusov
letničiek - druhy ageratum, belis, cam-
panola, viola, begónia a levanduľa.
Zaujímali sme sa aj o výsadbu trvaliek
na nábreží, ku ktorej sa pristúpilo ešte
počas pôsobenia bývalého starostu Petra
Čiernika, konkrétne o to, kde sa podeli
tieto trvalky. Podľa A. Kopřivovej boli
presadené do Medickej záhrady. Ani

tam však nemožno vylúčiť, že dôjde k
ich zničeniu alebo ukradnutiu - keď
mohli zmiznúť tulipány, môžu zmiznúť
aj trvalky. Pritom trvalky nie sú lacnou
záležitosťou, napríklad výsadba trvaliek
v Starom Meste v roku 2006 stála tak-
mer štvrť milióna korún.
Trvalky na nábreží boli pritom nevyda-
reným experimentom, čo vlani priznala
aj staromestská samospráva. Okrem
otázky, na čo sú dobré podobné experi-
menty,  ostáva nezodpovedané aj to, ako
môže dochádzať ku krádežiam kvetino-
vej výzdoby v Medickej záhrade, keď je
cez deň strážená a na noc ju zamykajú a
čo mieni urobiť mestská časť, aby tomu
zabránila. (juh) 

Vysadené tulipány očarili aj zlodejov
Tulipány budú krášliť verejné priestranstvá v centre mesta iba do polovice mája. FOTO - Oto Limpus

Palác sa zaradí medzi skvosty Bratislavy



2BRATISLAVSKÉ NOVINY 17/2008

Prečo máme
platiť aj za 
lenivosť iných?
Milujem deti pre ich logiku. Ony totiž
udržujú pri večnom živote to krásne
krátke slovíčko „Prečo?“. A dospelí ša-
lejú, za väčšinou „prečo“ niet okrem
„preto“ iný dôvod.
Už za čias rozvinutej socialistickej spo-
ločnosti stačilo spýtať sa v zelovoci pre-
čo nie sú hrušky. Potom sa utekalo, lebo
vedúci sa rozzúril, ale aj preto, aby si
vás nenápadný ujo v plášti nezapísal do
zoznamu ako rozvracača. 
Dnes sa ujovia v plášťoch skrývajú v
riaditeľských kanceláriách, nemá kto
špehovať v zelovoci, ale keďže ujovia
vedia, že rozvracači existujú, používajú
proti nim iné prostriedky. Napríklad me-
diálnu kampaň. A keďže som za nejedno
napísané „prečo“ zažil už nejednu kam-
paň namierenú proti mne, zvykol som si
a znovu sa pýtam.
Stavebníkov a zodpovedných volených
zástupcov ľudu: Prečo mám doplácať aj
finančne aj morálne, aj pohodlím života
na lenivosť stavebných technológov a
nekvalifikované zastupovanie mojich
záujmov mojimi poslancami?
Ide o to, že na stavby do mesta sa vozí
materiál a odváža sa z nich odpad do-
pravnými prostriedkami veľkosťou pri-
meranými k stavbe jadrovej elektrárne
alebo výrobnej haly automobilky upro-
stred poľa, ale nie do úzkeho pásu voľ-
nej vozovky, povedzme na Gorkého.
Viem, že odpovede by sme sa nedočkali,
odpovedzme si sami: Stavební technoló-
govia, pardon logistici, sú leniví a ľah-
šie sa im ráta odvoz veľkými autami.
Majitelia stavebných firiem sú chamtiví
a chcú dopravu čo najlacnejšiu, hoci
spotreba pohonných hmôt obrovskej
Tatry a následný smrad prekonajú
štvornásobné obrátenie valníka IVECO.
Vo svete s tým problém nemajú. Jedno-
ducho samospráva nepúšťa do mesta
nadrozmerné vozidlá. Každá doprava,
kde NAOZAJ treba veľké vozidlo a
žeriav podlieha mimoriadnemu povole-
niu, policajnému zabezpečeniu a podob-
ne. Naši poslanci si trúfnu nanajvýš tak
pre päť nespratníkov prijať nariadenie
diskriminujúce všetkých psíčkarov.
My platíme opravu vozoviek, zdržujeme
sa pre nákladiaky, dýchame ich smrad.
Ale prečo? Gustav Bartovic

Po páchateľovi, ktorý zničil strom na

Hviezdoslavovom námestí, pátrajú
STARÉ MESTO
Po neznámom páchateľovi, ktorý
zámerne poškodil strom na Hviezdo-
slavovom námestí pred domom číslo
21, pátra polícia. Strom musela
mestská časť Staré Mesto odstrániť.
Ako sme už informovali, neznámy
páchateľ napílil strom vo výške asi 120
centimetrov tak, že bol nebezpečný a
bolo ho treba neodkladne vyrúbať.
Podľa pracovníkov referátu ochrany
prírody mestskej časti Staré Mesto šlo
o 10- až 15-ročný brestovec západný
so spoločenskou hodnotou vyše 18-
tisíc (trhová hodnota stromu však bola
až 60-tisíc korún). Samospráva sa
domnieva, že neznámy páchateľ
naplnil skutkovú podstatu trestného
činu porušovania ochrany rastlín a
podala trestné oznámenie.
„Po podaní trestného oznámenia bol
vedúci referátu ochrany prírody miest-
neho úradu Marcel Rapoš na policaj-
nom vypočúvaní,“ povedala nám
hovorkyňa staromestského miestneho
úradu Alena Kopřivová. „Následne

polícia urobila obhliadku miesta činu.
Prípadom sa zaoberá Okresné riaditeľ-
stvo Policajného zboru Bratislava 1,
úrad justície a kriminálnej polície na
Sasinkovej ulici Ďalšie pokračovanie
kauzy majú teda v rukách orgány činné
v trestnom konaní.“

Poškodený strom, ktorý ohrozoval
okoloidúcich, dala mestská časť
odstrániť v pondelok 21. apríla. Podľa
A. Kopřivovej mestská časť Staré
Mesto na tom istom mieste vysadí rov-
naký strom. (ver)

FOTO - Marcel Rapoš

BRATISLAVA
Bilbordy, citylighty a iné zariadenia
vonkajšej reklamy zaplavujú Brati-
slavu. Mesto stále nemá rozpracova-
nú koncepciu ani zásady rozmiestňo-
vania reklamných zariadení, kritika
verejnosti silnie.
Jedným z prípadov, ktorý vyvolal nevô-
ľu občanov, sú dva citylighty typu
Porsche Senior, ktoré spoločnosť
JCDecaux osadila na Trnavskej ceste.
Naša čitateľka Elena Vargová nás upo-
zornila, že pri prácach boli rozkopané
chodníky, orezali stromy a zariadenia
pripojili na rozvodnú skriňu priľahlého
domu na Meteorovej ulici 1 až 7, a to
bez súhlasu obyvateľov domu. 
Podľa našich zistení spoločnosť JCDe-
caux buduje tieto zariadenia na základe
zmluvy, ktorú má uzatvorenú s mestom
Bratislava. Podľa nej sa firma zaviazala
postaviť a udržiavať v meste v rokoch
2005 - 2010 ďalších 250 prístreškov
MHD, smerovníky, elektronické infor-
mačné tabule a iné zariadenia mestské-

ho mobiliáru. Ako kompenzáciu za
tieto zariadenia umožní mesto na svo-
jich pozemkoch prevádzkovať  firme
JCDecaux 150 citylightov. 
Podľa hovorcu ružinovského starostu
Maroša Smolca elektrická prípojka
bola vybudovaná v spolupráci s firmou
Enermont a zariadenia boli pripojené
do rozvodnej skrine, ktorá je majetkom
spoločnosti E.ON - Západoslovenská
energetika. Pokiaľ ide o orezávanie, M.
Smolec uviedol, že boli orezané haluze,
nie stromy, pričom práce vykonala na
základe objednávky stavebníka firma
RAKI. Podľa vyhlášky 492/2006 sa rez
drevín vykonáva vo vegetačnom obdo-
bí. Povolenie na orez nie je potrebné, ak
práce vykoná subjekt na vlastnom
pozemku. „V tomto prípade - ak ide o
verejnú zeleň v správe mestskej časti,
JCDecaux mal oznámiť svoj zámer
správcovi, resp. vlastníkovi zelene.
Bližšie sa môžeme vyjadriť po vykona-
ní miestnej obhliadky, pri ktorej si ove-
ríme potrebné skutočnosti.“ 

Aj keď formálne a na papieri môže byť
všetko v poriadku, faktom je, že obyva-
teľom reklamné zariadenia prekážajú.
Dôkazom je list ďalšej čitateľky Ivety
Krbaťovej, ktorá nás upozornila na osa-
dený citylight na Limbovej ulici, oproti
vchodu do fakultnej nemocnice. „Písa-
la som i na Miestny úrad Nové Mesto,
ktorý osadenie schválil,“ napísala nám.
„Reklamná tabuľa je osadená na chod-
níku, chodci sú nútení chodiť pod tabu-
ľou, alebo ju zoširoka obchádzať. Pred-
stavitelia miestneho úradu však nevidia
v osadení problém. Na základe ich
vyjadrení som nadobudla dojem, že
úradníci to neskontrolovali a súhlas
udelili od stola, bez toho, aby preverili
skutočný stav.“
Tieto aj  ďalšie prípady dokazujú, že
súčasný stav je neúnosný a chýbajúce
pravidlá rozmiestňovania vedú k tomu,
že mesto sa mení na reklamnú džungľu.
Je najvyšší čas, aby sa zaviedli pravidlá,
ktoré by obmedzili nadmerné pribúda-
nie reklamných zariadení. (juh)

Ťahanice o Belopotockého pokračujú
STARÉ MESTO
Krajský súd v Bratislave v piatok 25.
apríla rozhodol o zastavení konania,
v ktorom sa riešila zákonnosť roz-
hodnutia o umiestnení stavby, ktorá
by fakticky znamenala likvidáciu
parčíku na Belopotockého ulici.
Podľa územného plánu, ktorý platil v
čase, keď o výstavbe v tejto lokalite
rozhodoval krajský stavebný úrad, bo-
lo územie parčíku definované ako ze-
leň, čo je nezlučiteľné s umiestnením
niekoľkoposchodovej novostavby.
Ako konštatovala Soňa Párnická z
občianskeho združenia Občianska ini-
ciatíva za zachovanie životného pro-
stredia v Starom Meste, ide už v pora-
dí o druhé územné rozhodnutie pre túto
stavbu. Prvé územné rozhodnutie v
polovici minulého roka krajský súd
zrušil. Ústavný súd však nálezom na-
riadil krajskému súdu opätovne sa za-
oberať prvým územným rozhodnutím.

Z toho dôvodu bolo podľa vyjadrenia
predsedníčky senátu zastavené súdne
konanie, týkajúce sa druhého územné-
ho rozhodnutia.
„Uvedené rozhodnutie krajského súdu
znamená pre obyvateľov v okolí parčíka
absolútnu právnu neistotu v tom, ako sa
brániť proti súčasným právoplatným
územným rozhodnutiam, ktoré zname-
najú fakticky likvidáciu parčíka,“ vyhlá-
sila právna zástupkyňa občianskeho
združenia Mária Kolíková.
„Investor v súčasnosti disponuje dvo-
ma právoplatnými územnými rozhod-
nutiami, pričom preskúmanie prvého
rozhodnutia bude opätovne vykonané,
pritom však preskúmanie druhého roz-
hodnutia súdom je zastavené. Vzhľa-
dom na zrejmý rozpor plánovanej
zástavby investorom s územným plá-
nom a na dlhoročnú snahu obyvateľov
o zachovanie parčíka súčasný právny
stav je proti verejnému záujmu na

zachovanie životného prostredia.“ Ako
dodala S. Párnická, proti rozhodnutiu o
zastavení konania chce  Občianska ini-
ciatíva za zachovanie životného pro-
stredia v Starom Meste podať opravný
prostriedok.
Staré Mesto v uplynulých dňoch vyda-
lo oznámenie o začatí stavebného ko-
nania na výstavbu polyfunkčného
objektu Apartmán Park pre investora
Strabag-ZIPP Bratislava.
Pripomeňme, že v starom územnom
pláne bolo toto územie určené na
občiansku vybavenosť, nový územný
plán, platný od 1. septembra minulého
roku, ho definuje ako verejnú zeleň.
Staromestský stavebný úrad už vydal
územné rozhodnutie, ktoré zrušil
Krajský súd v Bratislave. Začalo sa
nové konanie a staromestský stavebný
úrad ešte pred nadobudnutím účinnos-
ti nového územného plánu opätovne
vydal územné rozhodnutie. (juh)

Konateľ tvrdí,

že BID, s.r.o.,

nezlyhala
BRATISLAVA
Na nedávne zrušenie BID, s.r.o., Bra-
tislavským samosprávnym krajom a
kritiku, že táto spoločnosť nezvládla
integráciu dopravy z objektívnych i
zo subjektívnych dôvodov, reagoval
konateľ spoločnosti Peter Klučka. 
Uviedol, že chápe obavy vedenia
Dopravného podniku Bratislava, a.s.,
zo zavedenia nového integrovaného
dopravného systému. Rovnaké obavy
podľa neho zdieľajú aj kolegovia
dopraváci zo Slovak Lines a Želez-
ničnej spoločnosti Slovensko. Podob-
ným vývojom však prešli aj iné
európske mestá a nikde sa obavy z
doplácania „jedných na druhých“
nepreukázali. 
Naopak, všetci zúčastnení na zavedení
integrovaného dopravného systému iba
získali. V prvom rade to však boli
cestujúci v podobe atraktívnejšej verej-
nej dopravy a možnosti použiť verejnú
dopravu za prácou, povinnosťami a zá-
bavou namiesto osobných automobi-
lov. Podľa P. Klučku BID, s.r.o., počas
krátkej doby existencie od júla 2005
pripravila tri zásadné koncepčné mate-
riály, ako predpoklad na zavedenie
prvej etapy integrovaného dopravného
systému v Bratislave a v bratislavskom
regióne.
Ku kritike, že pilotný projekt typu vla-
kovej linky 155 sa skončil fiaskom
uviedol, že „ak je tým fiaskom mysle-
ná pretrvávajúca snaha vedení mest-
ských častí Rača a Vajnory o jej opä-
tovné zavedenie, tak to chápem predo-
všetkým ako výzvu pre nás všetkých
zainteresovaných na spoločné hľadanie
možností, ako odstrániť existujúci ne-
priaznivý stav vo financovaní prevádz-
ky linky. Linka 155 bol totiž lakmuso-
vý papierik našej pripravenosti začle-
niť regionálnu železničnú dopravu do
verejnej dopravy miest a regiónov,“
konštatoval P. Klučka.
V šestnástom čísle Bratislavských no-
vín sme priniesli rozhovor s krajským a
mestským poslancom a predsedom
predstavenstva DPB, a.s., Branislavom
Zahradníkom, v ktorom kritizoval po-
malé napredovanie integrácie dopravy,
zlyhanie pilotného projektu linky 155,
ako aj nastavenie cien, na ktoré by vraj
doplácali Bratislavčania, mesto i mest-
ský dopravca.
Hovorkyňa Slovak Lines, a.s., pre Bra-
tislavské noviny uviedla, že rozhodnu-
tie o zániku BID, s.r.o., a vzniku BID,
a.s., je výsostnou vecou akcionárov. Na
fungovanie integrovanej dopravy v
Bratislavskom kraji budú mať vplyv
skôr konkrétne kroky, ktoré nová spo-
ločnosť bude podnikať. Slovak Lines
očakáva, že sa činnosti v oblasti inte-
grovanej dopravy urýchlia a zintenzív-
nia a výsledkom budú hmatateľné vý-
hody pre cestujúcu verejnosť. (rob)

Koncepcia vonkajšej reklamy chýba,

odpor verejnosti proti nej stále narastá

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

Cateringová firma
s prevádzkou v Bratislave zaoberajúca sa

zabezpečovaním cateringu do lietadiel
hľadá nových pracovníkov

na pozíciu vodič, logistik, zásobovač
Kontakt: 0902 804 711

E-mail: admin@steward.sk

Informácie o distribúcii
Bratislavských novín 
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Zánik ďalšej

bratislavskej

tradície
STARÉ MESTO
Mäsiarstvo pod prvým vežiakom v
Bratislave patrilo k novším tradí-
ciám mesta, ale pevným - sídlilo v
budove mäsiara Manderlu od jej
vzniku až do vlaňajšej jesene.
Tento výsek nazývali Bratislavčania
Veľký Manderla, na rozdiel od filiálnej
predajne, ktorá sídlila na Uhorskej
(dnes Obchodnej) ulici v budove ASO,
nazývanej Malý Manderla. V posled-
ných rokoch predajňa ako veľká nepô-
sobila, ale pôvodné predajné priestory
boli výrazne väčšie. Siahali až po stĺpy
uprostred súčasného podlubia. Z dôvo-
dov nepríliš jasných za socializmu
chodník rozšírili na zbytočný dvojná-
sobný rozmer. Pri tej príležitosti záro-
veň zanikla ďalšia tradičná predajňa v
tomto objekte - predajňa kávy Meinl na
druhom rohu (dnes je na zvyšku jej
pôdorysu teplý bufet).
Posledný majiteľ Veľkého Manderlu
bola tradičná mäsiarska rodina Kuchá-
rek. Hlava rodu však nenašla následní-
ka, ako nám potvrdil syn Marián
Kuchárek, najmladšia generácia sa
venuje iným profesiám, čím zaniká
nielen tradičné mäsiarstvo, ale aj jedna
rodinná remeselná tradícia.
V priestoroch by po rekonštrukcii mala
vzniknúť kaviareň talianskeho typu
istej v zahraničí renomovanej siete.
Budú podávať aj šaláty, pizzu a zmrzli-
nu. Káva má byť prvotriedna - zastre-
šovať to bude taliansky dovozca kávy.
Firma si zatiaľ neželá byť oficiálne
menovaná, uviedol M. Kuchárek.

Gustav Bartovic

Cyklobusová

linka MHD jazdí

od 26. apríla
BRATISLAVA
Autobusová linka pre cyklistov začí-
na pre záujemcov opäť jazdiť od 26.
apríla 2008. Linku prvýkrát zaviedli
3. júna 2006 a slúži na prepravu
cyklistov z mesta na cyklistické
trasy.
Tzv. cyklobus má špeciálne upravený
príves, ktorý ťahá za sebou. Sezónna
linka číslo 128 premáva z Petržalky, od
Sadu Janka Kráľa (parkovisko pri Sta-
rom moste) cez Vajanského nábrežie
po Nový most. Odtiaľ ide ďalej cez
Staromestskú ulicu, Štefánikovu a cez
Patrónku po uliciach Harmincova a M.
Sch. Trnavského v Dúbravke a ďalej
do Devínskej Novej Vsi.
Konečná zastávka je umiestnená v
blízkosti cyklistického náučného chod-
níka pri rieke Morava (zastávka Na
hriadkach). Linka číslo 128 premáva
počas víkendových dní každé dve
hodiny a premávať bude len jeden
autobus (oproti minulému roku, keď
boli dva). Dopravca ponúka skupinám
záujemcov možnosť objednania si
autobusu s cykloprívesom, pričom
kapacita je 12 - 20 bicyklov. (rob)

Klasický systém

preferencie

u nás nemáme
DÚBRAVKA
Na nevyužívanie svetelnej signalizá-
cie pre električky vodičmi na zastáv-
kach v Dúbravke nás upozornil čita-
teľ Robert Glinda. V liste napísal, že
dopravný podnik ich nedávno nain-
štaloval na zastávky, po ktorých
nasleduje križovatka.
Podľa neho cieľom týchto semaforov,
ktoré sú synchronizované s tými na kri-
žovatkách, je šetrenie energie pri roz-
biehaní. Dodal, že električka má naj-
vyššiu spotrebu práve počas rozbieha-
nia a je plytvaním, keď sa električka
rozbehne na zastávke, o sto metrov
zabrzdí na križovatke na červenú a
potom sa znovu rozbehne.
Podľa vyjadrenia Bronislava Weigla z
dopravného podniku, všade vo svete to
funguje tak, že buď ide o plnú dynami-
ku, to znamená že vždy dostáva elek-
trička zelenú pred vjazdom do križovat-
ky. Alebo sa robí tzv. podmienená
dynamika - teda ak ide viacero vozidiel
za sebou, tak prvé preferenciu dostane,
druhé už nie. Sú aj ďalšie - cez palubný
počítač či GPS - ak vozidlo ide načas,
preferenciu nedostane. Ak mešká tak
áno. Existuje aj systém svetelnej križo-
vatky, ktorá má svoj cyklus a dajú sa na
ňu tzv. predsignálne semafory. „Pred-
signál pre vodiča znamená, aby očaká-
val zelenú alebo červenú. Je to náves-
tidlo stop a stoj a podľa toho sa riadia a
vchádzajú do križovatiek,“ uviedol B.
Weigl. 
V prípade Dúbravky sa signalizácia
mohla inštalovať niekoľko metrov od
zastávky. Signalizácia dáva informáciu
o tom, či vodič môže ísť plnou rýchlos-
ťou a bude mať zelenú, alebo má oča-
kávať červenú a zmierniť jazdu. Riade-
ný odchod zo zastávky by mal podľa B.
Weigla zmysel, ak by išlo o veľký pre-
stupný uzol, kde by vozidlo mohlo
vyčkávať. V súčasnosti totiž vodič
nevie, kedy bude mať zelenú, nemá o
tom informáciu. Ak by čakal na zastáv-
ke, musel by otvárať dvere dobiehajú-
cim cestujúcim a medzitým mu môže
signál „spadnúť.“ „Vymyslelo sa tu
niečo, čo vôbec nikde od Anglicka až
po Rusko nefunguje. Keď sme to pripo-
mienkovali a upozorňovalo sa, že sa
vyhadzujú zbytočné peniaze, nikto to
nebral do úvahy, a teda je to vybudova-
né tak, ako to funguje - nezmyselne a
nefunkčne,“ uviedol B. Weigl. (rob)
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Na Kupeckého ulici v nedeľu spustili

fontánu s filmovým príbehom lásky 
RUŽINOV
Fontánu pre Zuzanu na Kupeckého
ulici v Ružinove, známu z rovno-
mennej filmovej trilógie, minulú
nedeľu slávnostne spustili do prevá-
dzky. Pôvodnú filmovú kulisu
nahradila plnohodnotná fontána. 
Stisnutím tlačidla na diaľkovom ovlá-
dači ju za slnečného počasia za účasti
asi stovky ľudí spustila jedna z hlav-
ných postáv filmového príbehu o láske,
herečka Eva Vejmělková. Vyznala sa,
že pre ňu je to skutočná fontána lásky,
pretože na tomto mieste pred 23 rokmi
poznala svoju lásku, ktorá pretrváva
dodnes. Na slávnosti nechýbal ani reži-
sér a filmový producent Dušan Rapoš,
scenárista Karol Hlávka, ako aj hudob-
ník a skladateľ Vašo Patejdl, ktorý
zaspieval evergreeny Ak nie si moja a
Voda, čo ma drží nad vodou.
Prítomný bol aj bratislavský primátor
Andrej Ďurkovský, ktorý okrem iného
vyzdvihol, že fontána bola odovzdaná
práve počas Dňa otvorených dverí bra-
tislavskej samosprávy. Slávnosť sledo-
vali z okien a balkónov okolitých byto-
vých domov desiatky obyvateľov, kto-
rým sa režisér D. Rapoš dodatočne
ospravedlnil za hluk, ktorý pred rokmi
sprevádzalo nakrúcanie.
Fontána na Kupeckého ulici bola
pôvodne iba filmovou kulisou, nebola
napojená na vodovodnú sieť, kanalizá-
ciu ani elektrickú sieť a pri nakrúcaní
filmu ju napájali z cisterien. Jej archi-
tektom je Miloš Kalina, s myšlienkou
jej obnovy prišiel bratislavský nadše-
nec Peter Havaši a fontánu nakoniec
postavil mestský investor pamiatkovej

obnovy Paming. Keďže pôvodný
bazén bol v zlom technickom stave,
bolo treba zhotoviť nový. Jeho archi-
tektonické riešenie a tvar zodpovedá
pôvodnej podobe a jeho povrch je
vytvorený z pohľadového betónu so

zvislým žliabkovaním. Fontána je
vysoká 3,5 metra a má priemer 6,25
metra. Náklady na jej obnovu dosiahli
4,2 milióna korún a financoval ju
Paming a sponzori. (juh)

FOTO - SITA

BRATISLAVA
Mesto a zainteresované organizácie
posudzujú dokončenú štúdiu elek-
tričkového prepojenia medzi Vaj-
normi a Račou. Vyhľadávacie štúdie
boli vypracované začiatkom 90.
rokov.
Jedna z týchto štúdií sa týkala predĺže-
nia električkovej trate na Tuhovské do
oblasti, kde dnes sídli predajňa elektro-
domu. Druhá rátala s predĺžením až po
závody BEZ. Z Vajnorskej strany išlo o
štúdiu Tuhovské, ktorá spočívala v pre-
klenutí nadjazdu cez železničnú trať s
pokračovaním popri Vajnoroch cez
areál Cepit. Z opačnej strany išlo o
napojenie Cepitu na Račiansku vetvu.
Na strane Rače boli tri možnosti - prvá
rátala s vedením trate popri závodoch
BEZ. Vyžiadala by si postavenie nové-

ho mosta, pretože jestvujúce premoste-
nie by električku neunieslo. V areáli
Cepit by sa trate spájali a vybudovala
by sa tu aj konečná zastávka. Druhou
možnosťou bolo odbočenie trate už v
oblasti Na Pántoch. Električka by tu
obslúžila existujúce školy, firmy, uby-
tovacie zariadenia bytovky a celý prie-
myselný park. Tretí variant rátal aj so
zapojením trate na Východné. V tom
prípade by električka odbočila cez
železničnú trať v okolí Hybešovej ulice
(čerpacia stanica OMV). V mieste, kde
električka vychádza k Vinárskym
závodom, by išla ponad železnicu,
obslúžila by oblasť Východné a smero-
vala do nového areálu Cepit.
Dopravný podnik odporúča, aby sa do
traťového systému zapojila minimálne
oblasť Na Pántoch a Východné. Okrem

lokalít vo Vajnoroch sa javia tieto oblas-
ti ako najdôležitejšie z hľadiska za-
bezpečenia dopravnej obsluhy. Okrem
plánovanej električkovej trate Zlaté pie-
sky - Tuhovské - Vajnory - Rača Komi-
sárky, sa ráta aj s predĺžením jestvujúcej
trate na úseku Dúbravka - Dúbravčice -
Devínska Nová Ves. 
Výhľadovo sa uvažuje aj o vybudova-
ní trate Tomášikova - Prievoz, ktorej
výstavbou by vzniklo prepojenie Prie-
vozu s Ružinovskou, s Trnavskou ces-
tou, resp. s Rožňavskou ulicou a so
Železničnou stanicou Bratislava -
Nové Mesto. Ďalej sa uvažuje aj o pre-
pojení Ružinov - Vrakuňa, ktoré ráta s
predĺžením trate na Ružinovskej radiá-
le. Dopravný podnik vyhlásil verejnú
súťaž na štúdiu riešenia danej lokality
v polovici roka 2007. (rob)

Trať z Rače do Vajnor je opäť aktuálna

BRATISLAVA
Dopravný podnik okrem snahy o
dopĺňanie zastaraného vozového
parku novými autobusmi plánuje v
blízkom období pripraviť podmien-
ky na vypísanie verejných súťaží aj
na trolejbusy. 
Dopravca podľa našich informácií
však nemôže vypísať naraz viac súťaží.
Až po doznení súťaže na autobusy sa
začne aj s obstarávaním trolejbusov. V
rámci investičných projektov je do
roku 2010 naplánovaných 100 milió-
nov korún na nákup trolejbusov a duo-
busov a 200 miliónov na nákup nízko-
podlažných električiek. Dopravca by
mal nakúpiť 24 trolejbusov, z toho 6

duobusov - trolejbusov s pomocným
dieselovým motorom. Aj keď doprav-
ný podnik minulý rok nakúpil namies-
to duobusov osemnásť krátkych nízko-
podlažných midibusov značky SOR
BN, duobusy sú v podmienkach Dl-
hých dielov nevyhnutné. Podľa infor-
mácie z dopravného podniku, naprík-
lad aj moderný veľkokapacitný auto-
bus Mercedes testovaný nedávno v
hlavnom meste, mal v členitom teréne
Dlhých dielov spotrebu 70 litrov na
100 km. Tento rok pribudne separova-
ná trať v podobe obratiska na Riviére a
duobus bude môcť jazdiť po celý deň a
celú trasu ako trolejbus bez použitia
naftového motora.

Dopravný podnik chce dokončiť aj
modernizáciu kĺbových električiek. Z
celkového počtu 35 je ich už približne
27 prerobených.
Dopravca pripravuje aj koncepciu a
filozofia na obstaranie nových elektri-
čiek. Divízia elektrické dráhy v súčas-
nosti, podľa generálneho riaditeľa DPB
Róberta Kadnára, spracúva technicko-
ekonomickú štúdiu na montáž veľko-
kapacitných električiek v ústredných
dielňach dopravného podniku. Ide o
samostatný a nezávislý projekt. Tým
by sa značne znížili náklady na vozid-
lá, pretože nová električka, ktorá kapa-
citne odvezie aj 250 cestujúcich, stojí
od 60 do 100 miliónov korún. (rob)

DPB chce nakupovať aj nové trolejbusy

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 dvere?

Máte nevýhodnú pôžičku, 
exekúciu, nedoplatky ?
Vyriešte svoj problém jednoducho 

a požičajte si od serióznej spoločnosti
za výhodných splátkových podmienok.
Kontaktujte nás na tel. č.  0910 915 190
B&B FAKTORING, spol.s.r.o.
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Prečo OLO

neodváža

veľký odpad?
LIST ČITATEĽA
Všetci teraz riešia problém s veľko-
rozmerným odpadom. Ja mám
pocit, že najprv sa vytvoril problém -
OLO (Odvoz a likvidácia odpadu)
prestalo odvážať raz týždenne - a
potom ho riešime, vyhrážame sa
pokutami.
Za odvoz platíme najviac v republike,
aby sme zaplatili luxusnú spaľovňu,
ale bežný odpad z domácností (každý
niečo mení, opravuje, vymieňa) si
máme odvážať sami. To sú služby oby-
vateľom? Prečo OLO neponúklo, po-
vedzme, poplatok za odvoz mierne
zvýšiť? A odvážalo by sa ďalej.
Normálne uvažujúcemu človeku je
jasné, že ľudia väčší odpad nemajú ako
odviezť, objednať si nákladný taxík
stojí nekresťanské peniaze. Ako chcete
naučiť ľudí separovať odpad, keď im
zrušíte odvoz odpadu? Viem, že mi
odpoviete, že to rozhodol niekto mimo
vás. Ale kto?
Je to celé nezmysel, vedzte, že takýto
odpad sa bude kopiť pri kontajneroch
aj naďalej. Fero Hulík, Bratislava

Čierna skládka

z Rovniankovej

už zmizla
LIST ČITATEĽA
Radi by sme vás informovali, že čle-
novia výboru vlastníkov na Rov-
niankovej 14 si urobili brigádu a
svojpomocne odstránili čiernu
skládku odpadu v blízkosti ich kon-
tajnerového stojiska a odpad umiest-
nili v pristavenom veľkokapacitnom
kontajneri.
Kontajner je však už plný, dovoľujeme
si preto požiadať o jeho vyprázdnenie a
znovu pristavenie. Chceli by sme tak-
tiež upozorniť na skutočnosť, že túto
činnosť by malo priebežne vykonávať
OLO, a.s., čo mu vyplýva aj z platnej
legislatívy aj platných VZN mesta Bra-
tislavy. Chceli by sme taktiež upozor-
niť mestskú políciu na rezervy pri
odhaľovaní týchto priestupkov...
Na záver mi dovoľte vyjadriť presved-
čenie, že spoločnými silami sa nám
podarí dosiahnuť čistejšiu Petržalku.
My na Rovniankovej tak postupnými
krokmi robíme už teraz, očakávame
však, že predovšetkým samosprávne
orgány budú iniciatívne a budú vytvá-
rať podmienky a predpoklady na takú-
to prax. Marcel Slávik,

Výbor vlastníkov bytových a neby-
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Keď mafiánsky

boss vyrazí

na nákupy...
LIST ČITATEĽA
V živote sú okamihy, v ktorých sa
celkový stav spoločnosti zrkadlí ako
more v kvapke vody. Pre mňa bol
takýmto nezabudnuteľným zážit-
kom štvrtok 24. apríla 2008 okolo
13.00 h.
Začalo sa to na parkovisku pred brati-
slavským obchodným centrom Danu-
bia, kde sídli popri rozličných menších
predajniach aj známy hypermarket
Carrefour. Na miestach vyhradených
pre invalidov stálo niekoľko čiernych
terénnych automobilov, pri ktorých
postávali holohlaví mladí muži zavali-
tej postavy. Bolo to naozaj iba prvé dej-
stvo smutnej komédie. Druhé nasledo-
valo hneď po vstupe do interiéru, kde
dvere do predajne odevov skrášľovali
ďalší dvaja svalnatí mladíci s vyhole-
nými lebkami, kým vo vnútri si podob-
ne vyzerajúci boss skúšal saká v sprie-
vode skupiny svojich telesných stráž-
cov. Zašiel som do priľahlej opravovne
obuvi a vrátil som sa späť, pretože som
neveril vlastným očiam.
Bola to naozaj číra skutočnosť bez prí-
tomnosti filmového či televízneho
štábu a prominentným návštevníkom
predajne nebol prezident republiky.
Tretím dejstvom bol môj telefonát na
číslo 158, v ktorom som sa predstavil a
oznámil som, že niekoľko holohlavých
mafiánov za bieleho dňa uzavrelo pre
seba uvedenú predajňu a požiadal som,
aby polícia ukázala, že v tomto štáte
vládne štátna moc a nie mafia.
Vzápätí som na rovnakú vec osobne
upozornil oficiálnu bezpečnostnú služ-
bu Carrefour, ktorej pracovníci mi
povedali, že sa ich to netýka. Keď som
po ďalších nákupoch a výbere topánok
z opravovne o 15 či 20 minút odchá-
dzal z obchodného centra, po polícii
nebolo ani stopy, ani mi spätne z poli-
cajnej linky nik nezavolal a mafia mala
ešte stále vyhradenú predajňu odevov
pre seba.
Až vtedy som si uvedomil, že nejde iba
o trápne predvádzanie sa holohlavých
mladíkov a demonštráciu sily podsve-
tia, ale o výber výpalného v naturáliách
(teda v tovare predávanom v jednotli-
vých obchodoch), čo je vraj zvyčajná
prax aj v absolútnom centre hlavného
mesta. A to všetko na pravé poludnie -
pred tvárou ľahostajnej okoloidúcej
verejnosti, s tichým súhlasom polície a
s predvídaným nezáujmom oficiálnych
bezpečnostných služieb. Pochopil som,
že ide skôr o tragédiu ako o smutnú
komédiu. Kto nám teda vlastne vládne
na všetkých úrovniach spoločnosti?

Pavol Janík, Bratislava

Moony´s je spestrením pre svoje okolie
Hneď vedľa najväčšej bratislavskej
továrne - rafinérie Slovnaft vo Vlčom
hrdle sme objavili nedávno otvorenú
reštauráciu MOONY´S. Nachádza sa
v parteri novej administratívnej bu-
dovy na Slovnaftskej ulici v smere do
Podunajských Biskupíc.
V tejto nie práve prívetivej lokalite so
vzduchom presiaknutým vôňou ropných
produktov by sme reštauráciu s paramet-
rami lepšieho bratislavského priemeru
neočakávali. Zvlášť, keď v jej blízkosti
sa to len tak hemží kňažkami lásky, ktoré
na protiľahlej strane cesty ponúkajú
svoje služby ...chtivým motoristom. Bez
obáv, klientela reštaurácie je z celkom
iných spoločenských vrstiev. Blízkosť
fabriky a okolitých kancelárií láka do
reštaurácie ľudí, ktorí vo veľkej väčšine
využijú možnosť vybrať si z denného
menu a opäť sa rýchlo vrátiť do práce.
Pritom prostredie reštaurácie Moony´s
im nebude pripadať ako závodná jedá-
leň, interiér skôr pripomína drahšie pod-
niky z centra mesta. Aj keď, úprimne
povedané, takýchto interiérov je v Brati-
slave už nespočetne a navyše sa podoba-
jú ako vajce vajcu. Ten v Moony´s sa
nesie v kontraste tmavohnedej a krémo-
vej farby doplnenej čiernym čalúnením
stoličiek a bieleho prestierania na sto-
loch. Najväčším originálom interiéru tak
zostáva barový pult obložený mozaikou.
Chýbalo nám nielen viac kvetov, ale aj
optické rozdelenie pomerne veľkého
priestoru. Naopak, oželeli by sme dve
ploché obrazovky na stenách, ktoré zby-
točne odvádzajú pozornosť hostí od kon-

zumácie a konverzácie. Hostia z ich sle-
dovania aj tak nič nemajú, pretože vysie-
lanému programu chýba zvuk.
Ak sa teda nenecháte rozptyľovať televí-
zormi, môžete sa sústredene venovať
ochutnávaniu niektorého z ponúkaných
jedál. Tie v sebe majú rozhodne viac ori-
ginality ako interiér reštaurácie. V jedál-
nom lístku sme našli slušnú ponuku
hydiny, hovädzieho, bravčového mäsa,
rýb, cestovín a šalátov. Pre tých, ktorí sa
riadia heslom čas sú peniaze, majú v
Moony´s veľmi dobrú ponuku denného
menu. Za 109 Sk je na výber polievka a
jedno zo štyroch jedál, medzi ktorými sú
vždy dve mäsové, jedno múčne a šalát.
My sme sa nenechali zlákať vidinou
rýchleho nasýtenia a vyberali sme zo
štandardného jedálneho lístka. Takmer
sme to oľutovali, pretože príprava
pokrmov trvala neštandardne dlho.
Z predjedál sme ochutnali Slimáky za-
pečené v smotanovo-bylinkovej omáčke
s parmezánom (160 Sk) a Kráľovskú
paštétu (120 Sk). Pomenovanie paštéta
je trochu zavádzajúce, pretože je to koší-
ček z lístkového cesta plnený kuracím
ragú. Chceli sme ochutnať aj brazílsku
špecialitu Resois plnenú kuracím mle-
tým mäsom (95 Sk), ale tú nemali.
Z polievok sme si vybrali taliansku zele-
ninovú Minestrone (45 Sk) a Humrovú
(80 Sk). Tá naše očakávania nesplnila,
našli sme v nej len jednu vylúpanú kre-
vetu a navyše sa nám zdala zvláštne

kyslastá, až sme mali podozrenie, že s
ňou nie je niečo v poriadku. Našťastie
nič nám z nej nebolo, jej zvláštna chuť
nám však v ústach ešte dlho zostala.
To hlavné jedlá nás presvedčili oveľa
viac. Menšia z dvoch gramáží Steaku
al´prosciutto so smotanovo-prosciuto-
vou omáčkou (390 Sk) bola ukážkou
toho, ako má vyzerať šťavnato prepeče-
ný kus hovädzej sviečkovice. Chutná
bola aj Rybacia panvička s kúskami
lososa, zubáča a garnátov, potretými
citrónovým maslom a podávanými s gri-
lovanou zeleninou (350 Sk). Nesklamal
ani Zubáč v sezame so špenátom a limet-
kovou omáčkou (225 Sk). Ku všetkým
jedlám sme si ako prílohu objednali len
pečivo. Ako v jednej z mála reštaurácií
sme dostali košík s kúskami čerstvo upe-
čenej bagety (25 Sk).
Kvôli časovej tiesni, do ktorej nás dosta-
la zdĺhavá príprava objednaných jedál,
sme sa pri výbere dezertov obmedzili na
taký, ktorého príprava si vyžaduje čo
najmenej času. Tak sme ochutnali len
chutné Vyprážané jablká vo vínnom ško-
ricovom cestíčku s vanilkovou zmrzli-
nou a šľahačkou (89 Sk).
Reštaurácia Moony´s je príjemným spe-
strením bratislavskej gastronomickej
scény. Ak jej nasadená úroveň vydrží, o
klientelu nemusí mať obavy ani v tejto
neatraktívnej časti Bratislavy.
Naše hodnotenie: ���
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Svet peňazí je tvrdý, buďte obozretní
Poznám na Záhorí dedinu, ktorá má
síce poctivé a pekné meno, časť jej
vlastných obyvateľov ju volá Chmuľ-
kovo. Neviem, na základe čoho toto
pomenovanie vzniklo, ale mne znie
ľúbezne a vôbec nie pejoratívne.
Skoro si myslím, že by sme ho mohli
rozšíriť na veľkú časť Slovenska.
Ako ináč si mám vysvetliť desiatky tele-
fonátov, či sú nebankové subjekty seri-
ózne a či je bezpečné využitie ich slu-
žieb. Občas ma z toho ide trafiť šľak.
Prípad veľkohubých „rozmnožovate-
ľov“ peňazí pre niekoľko tisíc občanov
ešte nemá konca a už by veľa ľudí opäť
uverilo na holuby lietajúce do huby! 
Verte, bola by som šťastná, ak by už aj u
nás existovali šľachetní, dobre situovaní
altruisti, ktorí by naozaj chceli pomôcť
ľuďom v ťaživej situácii. Mám na mysli
napríklad zakladateľov družstevníctva
na Slovensku alebo Abbé Pierra, ktorý
vo Francúzsku vyviedol množstvo ľudí
z biedy (pravda, nie bez ich pričinenia).
Žiaľ, u nás ešte akosi takúto šľachetnosť
nenachádzam. Práve naopak, mám skú-
senosť, že chudobní ľudia skôr prispejú

svojou troškou na rôzne bohumilé ciele
ako mnohonásobní milionári. 
Občas sa mi vynorí výrok spisovateľa
Čapka, ktorý svojmu neveriacemu otco-
vi povedal: „Táto, ty raz budeš otráve-
ný, až sa vzbudíš a zistíš, že Bůh je!“
Počítam, že aj trpezlivý čitateľ sa už v
duchu pýta, čo vlastne chcem spo-
trebiteľského povedať. Nuž iba to, že
svet financií je tvrdý a nemilosrdný.
Vstupovať doňho naivne je smrteľne
nebezpečné. V dôsledku zákona číslo
182 sa veľká väčšina nájomníkov bytov
stala ich vlastníkmi. Darmo mi trasľavý
starecký hlas tvrdí, že nič nemá - a teda
exekútor mu nemá čo vziať, je to blud.
Ak niekto vlastní napríklad v Bratislave
hoci aj len garsónku, je v skutočnosti
milionárom, aj keď nemá žiadnu hoto-
vosť. A myslieť si, že vás nikto nemôže
o byt pripraviť (a vyhodiť na ulicu) je
naivita najvyššieho stupňa. V hĺbke
duše si myslím, že práve vidina získania
bytu od zadlženého občana je hnacím

motorom stále ľahšieho prístupu k rôz-
nym supervýhodným pôžičkám. Preto-
že, priatelia, pamätajte, že úlohou veľ-
kých peňazí je získavať ďalšie zisky - či
už v podobe úrokov alebo nehnuteľnos-
tí.
Nepíšem o tejto problematike prvýkrát.
Naozaj neviem, ako ľudí presvedčiť, že
pôžička nie je charita a že je potrebné ju
včas vrátiť. Ak je subjekt, ktorý vám
požičal, seriózny, nepošla na vás exekú-
tora v deň splatnosti pôžičky. No pro-
sím, vryte si do pamäti, že najhoršie, čo
môžete urobiť, je hrať sa na mŕtveho
chrobáka. Ak sa dostanete do platobnej
neschopnosti, ihneď písomne žiadajte o
splátkový kalendár. Ak polohu mŕtveho
chrobáka zaujme firma, ktorá vám poži-
čala, snažte sa za každú cenu pôžičku
splatiť s použitím preklenovacieho
úveru. Rozhodne neriskujte zapojenie
exekútora, poplatky za ich služby sú
veľmi vysoké - a vo väčšine prípadov
nemajú zľutovania. Takže si radšej cel-
kom na začiatku rozmyslite, či pôžičku
naozaj potrebujete.

Marta Černá, Fórum spotrebiteľov 
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Ochrana detí

na Vazovovej

má asi slabiny
STARÉ MESTO
Na nebezpečenstvo pre deti najmä
zo Základnej školy na Vazovovej
ulici nás upozornil čitateľ Ján Kor-
dík. Tvrdí, že v okolí každej školy by
mala by obmedzená povolená rých-
losť pre autá na 40 km za hodinu. Tu
však nie je.
Na tejto jednosmernej dvojpruhovej
ulici sú hneď dve školy - základná a
gymnázium. Za križovatkou s Mýtnou
ulicou je síce svetelná signalizácia, no
náš čitateľ tvrdí, že v prípade zelenej
to mnohí vodiči s rýchlosťou preháňa-
jú a ohrozujú tak deti v okolí týchto
škôl.
Riaditeľ Základnej školy na Vazovovej
ulici Karol Müller pre Bratislavské
noviny uviedol, že na ulici je taká hustá
premávka, že sa tu autá posúvajú kro-
kom. „Po celej dĺžke školy máme
medzi chodníkom a cestou zábradlie.
Obmedzenie rýchlosti na 40 km/h by
nič neriešilo, lebo je to v ľuďoch - šofé-
roch,“ tvrdí riaditeľ. Podľa neho keď sa
konečne ľudia naučia správať a budú
rešpektovať predpisy (napr. aj semafo-
ry), tak bude na úseku pri Základnej
škole na Vazovovej ulici všetko v po-
riadku.
„Zišiel by sa semafor na konci, to zna-
mená na križovatke Vazovova - Rad-
linského. Kedysi tam aj namontované
boli, nikdy však nefungovali a potom
zrazu zmizli a nič. Tam je to najkritic-
kejšie,“ uviedol K. Müller. Dodal, že
škola niekoľkokrát kontaktovala polí-
ciu. Príde hliadka na dva - tri dni, a tým
sa to podľa neho končí.
Na smiech je podľa neho situácia,
ktorá sa pravidelne opakuje druhého
septembra a 30. júna - policajti hliad-
kujú pred školou, ako keby vtedy sa
malo niečo udiať. V súvislosti so sna-
hami o zvýšenie bezpečnosti detí na
tejto frekventovanej križovatke písalo
vedenie školy starostovi Starého
Mesta, ako aj na magistrát. Staromest-
ská miestna samospráva dala podľa ria-
diteľa umiestniť na začiatku Vazovovej
ulice tabule pre vodičov: „Pozor škola
- pohybujú sa tu deti“! (rob)

Na mieste bývalého kina Hviezda bude

polyfunkčný objekt Metropolitan Star
STARÉ MESTO
Na území medzi Námestím 1. mája a
Banskobystrickou ulicou, na mieste,
kde stojí bývalé kino Hviezda a
bývalý prírodný amfiteáter (letné
kino), by mal vyrásť polyfunkčný
súbor Metropolitan Star.
Na dispozičné riešenie navrhovanej
novej výstavby mala základný vplyv
okolnosť, že ide o dlhý a úzky poze-
mok. Mali by tu byť administratívne
priestory, ale aj 18 bytov. Vstup zo stra-
ny Námestia 1. mája bude vyúsťovať
do pasáže, v ktorej sa po oboch stra-
nách budú nachádzať prenajímateľné
obchody a služby. Z tejto strany je
navrhnutý aj vstup do administratívnej
časti. Pôvodné kino nahradí moderná
viacúčelová sála, ktorú bude možné
využívať aj ako kinosálu. 
Zo strany Banskobystrickej ulice bude
vstup do obytného objektu so vstupnou
halou, ďalšie priestory by sa mali vy-
užívať ako obchody, prípadne ka-
viarne. Z tejto strany je navrhnutý aj
vjazd do trojpodlažných podzemných
garáží so 167 parkovacími státiami.
Ráta sa so zeleňou - trávnikmi a kríkmi

na strechách nadzemných a podzem-
ných objektov. 
Zámer je navrhnutý v dvoch varian-
toch, ktoré sa odlišujú rozdielnym
podielom administratívnych a obchod-
ných priestorov. Administratívny
objekt by mal mať sedem nadzemných
podlaží, počet podlaží navrhovaného

obytného objektu sa v zámere, ktorý
investor predložil na posúdenia hodno-
tenia vplyvov výstavby na životné pro-
stredie, neuvádza.
Orientačný termín začatia výstavby je
v novembri tohto roka, jej ukončenie sa
predpokladá vo februári 2010. (juh)
VIZUALIZÁCIA - Ľubomír Závodný

Výškový komplex Panorama City

bude asi vyšší, ako sa predpokladalo
STARÉ MESTO
Dvojica výškových budov komplexu
Panorama City, ktorého výstavba sa
pripravuje v zóne Pribinova, možno
bude výrazne vyššia, ako sa pôvodne
deklarovalo.
Developerská skupina J&T Real Estate,
ktorá výstavbu projektu pripravuje,
pôvodne deklarovala, že veže by mali
mať 37 nadzemných podlaží a výšku
135 metrov. Minulý týždeň sa objavil
zámer o posudzovaní vplyvov stavby na
životné prostredie, ktorý hovorí o
zmene jej projektového riešenia. Pod-
statou zmeny je zvýšenie počtu nadzem-
ných podlaží oboch veží na 53 a ich
výška presahujúca 170 metrov. Dôvo-
dom na zmenu je okrem iného zvýšenie
počtu bytov v tejto lokalite, ktorá sa v

priebehu najbližších rokoch postupne
zmení na nové mestské centrum. 
Ako nám povedal hovorca J&T Real
Estate Maroš Sýkora, už pri prezentova-
ní výšky 135 metrov sa uvažovalo o
väčšej výške veží. „V tom čase sme ešte
nevedeli, ako projekt prijme verejnosť a
kompetentné inštitúcie,“ uviedol M.
Sýkora a podotkol, že stanoviská primá-
tora Bratislavy i hlavného architekta
mesta Bratislavy sú kladné. Ako dodal,
v spoločnosti J&T Real Estate sa ešte
nerozhodlo, či výškové budovy narastú
do výšky 135 alebo takmer 180 metrov.
Ide o štíhle stavby, čo je náročné na sta-
tiku, z čoho vyplývajú aj vyššie náklady
na výstavbu. Vyšší počet bytov by si
zároveň vyžadovalo aj vytvorenie vyš-
šieho počtu parkovacích miest a opäť

zvýšenie nákladov. „V súčasnosti všet-
ko ešte analyzujeme,“ konštatoval M.
Sýkora. Zároveň poprel, že by zmena
výšky a počtu podlaží veží nejako súvi-
sela s prezentovaným projektom
výstavby mrakodrapu Ciss City na
mieste bývalých mliekarní Laktis v Žili-
ne, ktorý má mať 42 podlaží a výšku
144 metrov, čím prekonáva pôvodných
135 metrov veží Panorama City.
Súčasťou komplexu Panorama majú
byť okrem bytov aj administratívne
priestory, obchody, štvorhviezdičkový
hotel, wellness a kúpele (vrátane pla-
veckého bazéna), ako aj 1147 parkova-
cích miest v trojpodlažnej podzemnej
garáži. Výstavba by sa mala začať ešte v
tomto roku, jej ukončenie sa predpokla-
dá v roku 2012. (juh)

Prvé kúpaliská

otvoria

koncom mája
BRATISLAVA
Letná sezóna sa rýchlo blíži, a preto
Správa telovýchovných a rekreač-
ných zariadení (STaRZ) v súčasnosti
pripravuje všetky letné kúpaliská,
ktoré sú v jej správe vrátane Zlatých
pieskov. 
„Zabezpečujeme bežnú údržbu bazéno-
vých telies, technológie a vonkajšieho
prostredia tak, aby regionálny úrad
verejného zdravotníctva (hygienik) vy-
dal povolenie na ich prevádzku pre nad-
chádzajúcu letnú sezónu,“ povedal nám
riaditeľ STaRZ Jozef Chynoranský.
Ako dodal, sezóna bude spustená aj na
kúpalisku Tehelné pole. 
Letné kúpaliská Rosnička, Lamač,
Tehelné pole a Delfín budú v čase od
30. mája do 27. júna otvorené v ponde-
lok až piatok od 12.00 do 19.00 h, v
sobotu a nedeľu od 10.00 do 19.00 h.
Od 28. júna do 1. septembra budú celý
týždeň otvorené od 10.00 do 19.00 h. 
Areál Zlaté piesky bude otvorený od
31. mája do 22. júna len cez víkendy, a
to od 9.00 do 18.00 h. Od 27.júna do
24. augusta budú Zlaté piesky prístup-
né denne od 9.00 do 18.00 h. „Podľa
počasia vieme sezónu predĺžiť,“ pove-
dal nám J. Chynoranský.
Letné kúpaliská Krasňany a Rača budú
od 20. do 27. júna otvorené v pondelok
až v piatok od 13.00 do 19.00 h, v
sobotu a nedeľu od 10.00 do 19.00 h.
Neskôr sa ich otváracie hodiny zmenia
- od 28. júna do 24. augusta (aj v tomto
prípade vie STaRZ podľa počasia sezó-
nu predĺžiť) budú otvorené každý deň
od 10.00 do 19.00 h.
Ponuku bratislavských kúpalísk tento
rok obohatí obnovené kúpalisko
Lamač. Náklady na jeho obnovu
dosiahli 40 miliónov korún, celý areál
je bezbariérový a má kapacitu 1000
návštevníkov. Sú tam tri bazény - pla-
vecký, rekreačný a detský. „Vybudova-
li sme tam aj beachvolejbalové ihrisko,
detské ihrisko a dva vonkajšie stolnote-
nisové stoly,“ povedal nám J. Chyno-
ranský. Ako dodal, prevádzková budo-
va je s kompletnou vybavenosťou pre
návštevníkov. (juh)
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Vežička 

pri Aréne čaká

na investície
PETRŽALKA
Secesná vežička pri Divadle Aréna,
ktorá pripomína hasičskú hliadkovú
vežu, bola v skutočnosti malým vo-
dojemom, zásobárňou vody pre pri-
ľahlé objekty. Už niekoľko desaťro-
čí pustne a zatiaľ márne čaká na
obnovu.
Jediné, čo sa v poslednom čase okolo
objektu pohlo, sú prastaré zvetrané
škridlice na streche, ktoré z nej padajú.
Divadlo ako majiteľ budovy aj priľahlé-
ho domčeka musí teraz zohnať aspoň
sumu potrebnú na opravu tejto strechy.
Kvôli havarijnému stavu nemôže nik
nielen dovnútra, kde možno vidieť ešte
zvyšky starého schodiska, ale ani do
blízkosti secesnej vežičky.
„Nevieme do budúcnosti nič a nemy-
slíme si, že z verejných financií dosta-
neme v dohľadnom čase potrebnú
sumu. Sú tu dôležitejšie veci - zdravot-
níctvo, sociálna politika, školstvo,“
uviedla zástupkyňa riaditeľa a eko-
nómka Divadla Aréna Božena Horná.
„Pravdou však je, že devastáciu pokra-
čuje a čím neskôr, tým bude oprava
drahšia,“ priznáva.
Ako ďalej uviedla, riaditeľ divadla
Juraj Kukura už má istú predstavu, čo
by v objekte malo byť, zatiaľ však žiad-
ne podrobnosti nie sú známe. (gub)

Cenu primátora

dostali štyria

Bratislavčania
BRATISLAVA
Primátor Bratislavy Andrej Ďurkov-
ský v piatok 25. apríla udelil Cenu
primátora Bratislavy štyrom laureá-
tom - občanom Bratislavy, ktorí pri-
speli k rozvoju hlavného mesta. 
Cenu primátora za rok 2008 dostali
bývalý hokejista Jozef Golonka za
výrazný príspevok k úspechom česko-
slovenského a osobitne bratislavského
hokeja v uplynulých desaťročiach, kar-
diológ Igor André za výnimočné osob-
né nasadenie pre pomoc ľuďom, ktorí
sa ocitli v zložitých zdravotných a
sociálnych problémoch, Mária Števko-
vá za jedinečný celoživotný príspevok
k tvorbe kníh pre deti v role editorky,
scenáristky, prekladateľky a vydava-
teľky a František Šroufek za príkladnú
celoživotnú vernosť a výnimočnú obe-
tavú prácu pre bratislavskú zoologickú
záhradu.
Nositeľom Ceny primátora sa môže
stať každý obyvateľ Bratislavy, ktorý
vo svojom odbore celoživotným die-
lom prispel výnimočným spôsobom k
dobru a blahu mesta. Kandidátov na
cenu vyberá primátor na základe pod-
netov občanov tak, aby nominácie na
cenu reprezentovali tradičné bratislav-
ské povolania. (brn)

Existuje už urbanistická štúdia nového

mestského lesoparku Draždiak
BRATISLAVA
Zámer vybudovať park pri Draždia-
koch v Petržalke pokročil - v uplynu-
lých dňoch sa poslanci mestského
zastupiteľstva oboznámili s urbanis-
tickou štúdiou mestského lesoparku
Draždiak.
Štúdia, ktorú poslancom prezentovala
architektka Jela Plencnerová z ateliéru
Jela, s.r.o., ráta s tým, že nový park by
mal byť vybudovaný v lokalite medzi
Veľkým a Malým Draždiakom v Petr-
žalke. Ako uviedol bratislavský primátor
Andrej Ďurkovský, za najvhodnejšie
miesto na vybudovanie mestského leso-
parku na dennú rekreáciu vedenie mesta
považuje túto lokalitu. Do úvahy pritom
vzalo aj fakt, že toto územie je ekologic-
ky zdevastované. Sú tam skládky sta-
vebného odpadu, pri Malom Draždiaku
sú chatky, ktoré nemajú technickú infra-

štruktúru. Toto územie nie je vedené ako
lesné pozemky a nie je v žiadnom stupni
ochrany. Nachádza sa na ňom neudržia-
vaný les a lúky.
Urbanistická štúdia okrem iného pred-
pokladá, že jazerá Veľký a Malý Draž-
diak budú prepojené umelým kanálom.
Ročné monitorovanie preukázalo, že
kvalita vody v oboch jazerách je porov-
nateľná. Podľa Zlatice Ženišovej z
Katedry hydrológie Prírodovedeckej
fakulty UK v Bratislave je voda v jazere
Veľký Draždiak sledovaná dvadsať
rokov a jej kvalita je veľmi dobrá. „V
prípade prepojenia oboch jazier umelým
kanálom treba dbať na dôsledné odstrá-
nenie dnového sedimentu v jazere Malý
Draždiak a na odkanalizovaní okolitého
územia,“ uviedla. „Potom by nedošlo k
zhoršeniu kvality vody vo Veľkom
Draždiaku.“

Mesto Bratislava chce lokalitu s rozlo-
hou asi 50 hektárov ekologicky skvalit-
niť, skultúrniť zdevastovaný lesný
porast a územie upraviť tak, aby pribud-
li chodníky, osvetlenie, športoviská a
aby mohlo slúžiť na rekreáciu pre všetky
vekové kategórie obyvateľov Bratislavy.
Môžu pribudnúť pláže, ihriská, športo-
viská, ale aj vyhliadkové terasy ponad
vytvorený kanál. S výstavbou nových
objektov sa v žiadnom prípade nepočíta.
Zámer vybudovať pri Draždiakoch park
bol vopred prediskutovaný na oddelení
územného rozvoja petržalského miest-
neho úradu, kde ho podporili. Urbanis-
tická štúdia sa v ďalšej etape predloží na
rokovanie mestskému zastupiteľstvu.
Verejné prerokovanie štúdie s obyvateľ-
mi bude pondelok 12. mája 2008 o
16.30 h v miestnosti č. 5 na prízemí Pri-
maciálneho paláca. (juh)

ČUNOVO
Odstránené náletové dreviny a buri-
na na severnej strane čunovskej hrá-
dze dávajú tušiť, že v priestore budú-
ceho areálu sa začne už niečo diať. 
„Poslali sme niekoľko ľudí čistiť najza-
nedbanejšie priestory a rozposlali orga-
nizáciám, ktorých sa môže výstavba
rekreačného areálu týkať, materiály na
prerokovanie,“ hovorí čunovská starost-
ka Gabriela Ferenčáková. Spresňuje, že
územný plán zóny sa už v súčasnosti
prerokováva a súčasťou diskusie okolo

neho bude aj verejné rokovanie o pro-
jekte 7. mája tohto roku. Diskusia sa
ukončí 18. mája.
V súvislosti s oživením priestorov okolo
čunovskej priehrady a zdrže vydal prí-
slušný stavebný úrad dve stavebné
povolenia na prestavbu kanálu na vodný
slalom a v súčasnosti sa opravuje pri-
ľahlý hotel, aby konečne po rokoch
začal naplno slúžiť verejnosti. Tá by sa
ho mala dočkať už tohto roku. Vzhľa-
dom na rozsah a počet stavebných diel
je pravdepodobné, že pre niektoré z nich

sa vydajú územné rozhodnutia až v roku
2009.
Areál za približne 8,7 miliardy korún by
sa mal rozprestierať na ploche 220 hek-
tárov a jeho výstavba bude rozdelená do
troch etáp. Počas prvej etapy sa vybudu-
je infraštruktúra, v druhej a v tretej etape
postavia jednotlivé objekty komplexu.
Celkové ukončenie výstavby sa odha-
duje na rok 2014, postavené objekty sa
budú dávať do užívania verejnosti
postupne. Čunovo je účastníkom spo-
ločnosti budujúcej tento areál. (gub)

Verejné prerokovanie Danubia Parku

PREDAJ

� Pozemky s IS
� Vrakuňa, Ráztočná ul.

POSLEDNÉ
VOĽNÉ
� Od 817 m2

� 5 000 Sk/m2

www.mprental.sk
mprental@mprental.sk
� 02/50 23 45 22

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

PREDAJ: 
PREDAJ LUXUSNÝCH NOVÝCH
BYTOV V CENTRE MESTA NA
DUNAJSKEJ ULICI Bližšie info v RK
1-izb., OV, Krajná, novost., 54 m2, 2/4 posch. 3,55 mil. Sk
2-izb., OV, Kvetná, 60m2, mez., vl. kúrenie, 3/3p., zar., terasa 6,2 mil. Sk
2izb., OV, Latorická, 50 m2, 3/3 p., kompl. zrek.+zariadenie 3,35 mil. Sk
2izb., OV, Bebravska, 54+4m2 loggia, 3/8 p. 3,5 mil. Sk+0,4 garáž 
2-izb., OV, Klincova, novost., 44m2, 2/2p., vl.kúr. 3,5 mil. Sk
3-izb., OV, Smolenická, 67m2, log, 7/12p., zatepl. dom 3,19 mil. Sk
3-izb., OV, Rovníková, 76m2+nadst., vl. kúr., 10r. nadst. 4,08 mil. Sk
3-izb., OV, Tokajícka, 61m2+4 log a pivnica, 2/3p., č.zrek. 3,65 mil. Sk
3-izb., OV, Pod záhradami, novost., 7/7p, 86m2, 3 x balk. 5,6 mil. Sk
3-izb., OV, Šancova, 84m2, zrek., 2xbalkón 5,9 mil. Sk
3-izb., OV, P. Horova, 5/12p., 87m2, kompl. zrek., log. 4,05 mil. Sk
3-izb., OV, Bazovského, 70m2, 8/8p., loggia, pôv. stav, výhlad 3,3 mil. Sk
3-izb., OV, Kuklovská, zrek., 72 m2, 11/12p., výhľad 3,7 mil. Sk
3,5-izb., OV, Jesenná, 82m2, 6/6p., pôv. stav, 6/6p., log. 4,1 mil. Sk
4-izb., OV, Vígľašská, 87m2, č.zrek., 4/8p. 3,69 mil. Sk
SP - Devínska cesta, 940m2, voda, elektrina, projekt. dok. 6,3 mil. Sk
RD Jarovce, 663m2, ÚP 404m2, 5i, podpiv., park.výsadba, bazén 16 mil. Sk
RD Koliba, 750m2 poz., ÚP 400m2, 5i, fitness, sauna, VIS 37 mil. Sk
PRENÁJOM: 
1-izb., Dunajská, 5/7p., 40m2, parkety, nez. 10 000,- Sk/m.+E
2-izb., Sládkovičova, 62m2, zrek., zar., vl. kúrenie, tichý 20 000,- Sk/m.
2 izb., Muškátova ul., 60 m2, komplet. rek, zar., balkón 17 000,- Sk/m.
5-izb., Tolstého ul., exkl., nez., 2xkúp., 2xkrb, 2xpark. 3200, EUR/m.+E

Najviac si ceníme Vašu dôveru! 

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

Panská 27, 811 01 Bratislava
Tel.: 5443 5831, 5443 5845-6 Fax: 5443 5852 
E-mail: reality@1nas.sk Internet: www.1nas.sk

Kvôli TEN-T 17 zmenia územný plán
BRATISLAVA
Projekt prepojenia železničných kori-
dorov TEN-T-17 v Bratislave pokro-
čil. Ukončili sa práce na dopravno-
urbanistickej štúdii, ktorá je podkla-
dom na vypracovanie zmien a
doplnkov v územnom pláne mesta.
Spoločnosť Dopravoprojekt zohľadnila
pripomienky mesta a odovzdala na
magistrát čistopis dopravno-urbanistic-
kej štúdie. Jej zástupcovia predpoklada-
jú, že v tomto roku mestskí poslanci
schvália potrebné zmeny v územnom
pláne a na jar budúceho roku by mohlo
byť na svete aj právoplatné územné roz-
hodnutie a samotný stavebný zámer. S
výstavbou sa ráta od roku 2011 do roku
2015, resp. 2016. V najbližších dňoch sa
očakáva prijatie záväzného stanoviska
mesta.
Prepojenie železničných koridorov

TEN-T je súčasťou budúcej európskej
magistrály číslo 17 na trati Paríž - Štras-
burg - Štutgart - Viedeň - Bratislava.
Projekt sa skladá z troch stavieb, z nich
dve zasiahnu širšie centrum mesta, tretia
je na území Devínskej Novej Vsi po
štátnu hranicu s Rakúskom. Nové želez-
ničné úseky vrátane tunela využije hlav-
né mesto pre potreby nosného doprav-
ného systému prevádzkou tzv. rýchlo-
vlakov typu S-Bahn. Klasická električ-
ková doprava tu možná nebude.
Najdôležitejšou časťou projektu je stav-
ba, ktorá vedie od železničnej stanice
Rača cez stanicu Predmestie, Filiálku
až po stanicu Petržalka. Úsek bude
vedený najmä v tunelových rúrach.
Ďalšou významnou stavbou je napoje-
nie Letiska M. R. Štefánika na železnič-
nú štruktúru mesta. V tomto prípade ide
o tri úseky - prvým je zdvojkoľajnenie

železničnej trate od stanice Petržalka po
štátnu hranicu smerom na Kittsee.
Druhý úsek sa týka zdvojkoľajnenia
medzi Hlavnou stanicou a stanicou
Nové Mesto. Tretím je zapojenie letiska
zo smeru od Petržalky a aj od Nového
Mesta.
Investorom projektu prepojenia želez-
ničných koridorov v Bratislave sú
Železnice SR. Predpokladané náklady
sú vo výške 20 miliárd korún (615, 896
milióna eur), väčšia časť sa má hradiť z
európskych fondov. Projekty a inži-
niersku prípravu ma na starosti spoloč-
nosť DI Koridor, s.r.o.. Tú na základe
podmienok verejnej súťaže založili a jej
akcionármi sa stali spoločnosť Dopra-
voprojekt, a.s. a Infraprojekt, s.r.o.. Prvé
verejné prerokovanie štúdie projektu
bolo v petržalskej budove Technopolu
29. októbra 2007. (rob)



11BRATISLAVSKÉ NOVINY 17/2008

STARÉ MESTO
NA MÝTNEJ ULICI ozbrojený
páchateľ lúpežne prepadol stávkovú
kanceláriu. Muž predložil zamestnanky-
ni lístok s textom, kde uviedol, že potre-
buje peniaze na operáciu svojej dcéry a
je ozbrojený. Následne na ženu vytiahol
nôž. Tá mu dala dvetisíc korún, páchateľ
po lúpeži utiekol na neznáme miesto.
Vyšetrovateľ ho začal stíhať pre zločin
lúpeže.
NA NÁBREŽÍ ARM. GEN. L. SVO-
BODU mladíci poškodili osem židov-
ských pomníkov - sklenených stél. Pre-
liezli oplotenie areálu Memoriál Chatá-
ma Sofera a do pomníkov hádzali kame-
ne, jednu stélu odlomili. Na mieste ich
zadržala policajná hliadka, ktorá v okolí
vykonávala obchôdzku. Materiálna
škoda sa odhaduje na 400-tisíc sloven-
ských korún. Všetci traja čelia obvineniu
za prečin hanobenia miesta posledného
odpočinku, stíhaní sú na slobode.
NA ŠPITÁLSKEJ ULICI v električke
zaútočil na britského lekára tmavej pleti
24-ročný Peter S. Nadával mu a fyzicky
ho napadol, pričom v útokoch pokračo-
val aj po tom, čo britský občan vystúpil
z električky. V ďalších útokoch mu
zabránili policajti. Svojím konaním sa
dopustil prečinu hanobenia národa, rasy
a presvedčenia. Hrozí mu jeden rok
odňatia slobody. Stíhaný je na slobode.

PETRŽALKA
NA ŽELEZNIČNEJ STANICI
PETRŽALKA nožom zaútočil 28-
ročný muž zo Sniny na službukonajúce-
ho poručíka železničnej polície a zranil
ho na ľavej ruke. K útoku došlo po tom,
čo muž zdržiavajúci sa v priestoroch
zmenárne odmietol výzvu, aby miesto
opustil. Pri pokuse o útek mu cestu zaha-
tal príslušník železničnej polície. Snin-
čan na neho zaútočil nožom, ďalší členo-
via hliadky nasadili páchateľovi putá. 

RUŽINOV
NA PIESOČNEJ ULICI neznámy
páchateľ prepadol 68-ročného postihnu-
tého muža. Keď muž bezvládne ležal na
zemi, páchateľ ho vyzliekol z kabáta a
ukradol mu z neho osobné veci. Prepad-
nutý muž prišiel o doklady a dioptrické
okuliare. Po páchateľovi polícia pátra.

RAČA
NA RUSTAVELLIHO ULICI sa v
stávkovej kancelárií pokúsila o lúpež
neznáma žena. Duchaprítomný zamest-
nanec jej však spravil škrt cez rozpočet a
žena odišla bez peňazí. Žena ohrozovala
pracovníka zbraňou a žiadala peniaze.
Neustále opakovala, že nežartuje a na
vydaní peňazí trvá. Pracovník však jej
požiadavku odmietol splniť a tak žena
odišla. Napriek tomu, že si nič neodnies-
la, polícia po nej pátra. (ver)

V Londýne sa

Bratislavčanom

príliš nedarilo
Londýn hostil vyše 2000 účastníkov Hier
IV. olympiády 1908 spolu až 6 mesiacov
(27. apríl – 31. október), aj keď podstat-
ná časť súťaží sa uskutočnila v júli.
Mesto na Temži zaskočilo v poslednej
chvíli za pôvodne nominovaný Rím a v
rekordne krátkom čase vyrástli moderné
športoviská na čele so štadiónom pre
100-tisíc divákov.
Olympijský sviatok bol opäť spojený so sve-
tovou výstavou, no dejisku hier tentoraz táto
atrakcia prospela. Po prvýkrát vôbec sa víťa-
zom pod piatimi kruhmi odovzdávali kom-
pletné sady medailí - zlaté, strieborné a bron-
zové, premiérovo bol do programu zaradený
zimný šport (krasokorčuľovanie), kráľovnou
športu už bola atletika. Po prvý raz tlieskalo
početné publikum na otváracom ceremoniáli
slávnostnému nástupu krajín, medzi ktorými
nechýbala ani výprava z Uhorska. Londýn-
ska olympiáda sa stala spoločenskou udalos-
ťou priťahujúcou davy.
Päťdesiatsedem olympionikov tvorilo uhor-
skú reprezentáciu a medzi nimi aj sedem slo-
venských rodákov, z toho traja Bratislavča-
nia. Všetci traja sa snažili o zisk olympij-
ských pôct v atletike. Prvým bol bratislavský
rodák Juraj Luntzer (1886 - 1942), vrhač, pre-
dovšetkým diskár, ktorý úspešne vystupoval
na domácej atletickej scéne od roku 1903. V
roku 1907 sa stal vo svojej najsilnejšej discip-
líne uhorskou jednotkou i uhorským rekordé-
rom (41,68 m). Napriek týmto úspechom i
víťazstvu v domácej olympijskej kvalifikácii
nebol Bratislavčan pochádzajúci zo starej
meštianskej rodiny prekvapujúco na OH
1908 nominovaný. Stalo sa tak až po opráv-
nených protestoch jeho materského klubu
PTE Bratislava, ale zároveň aj za finančnej
pomoci z jeho strany. Jednoducho, z vidiec-
keho Prešporku to bolo do Pešti ďaleko,
našťastie, skrivodlivosť „nepostúpila“.
Žiaľ, v olympijskom diskárskom kruhu bol
Luntzer opäť tradične nervózny a výsledkom
bol na jeho kvality slabší výkon (38,34 m),
ktorý mu v poli 41 diskárov zo 17 krajín aj
tak vystačil na finálové 6. miesto. Škoda,
lebo víťazný Američan Sheridan hodil „iba“
40,89 m, čím vytvoril síce olympijský
rekord, ale podobné výkony dosahoval Lunt-
zer doma častejšie. Náš olympionik štartoval
v Londýne aj v hode oštepom a dokonca i v
gréckorímskom zápasení, ale neuspel. Je
zaujímavé, že tento štvornásobný majster
Uhorska (najlepší výkon 41,93 m) sa v
časoch, keď už „lanárenie“ v športe bolo
bežnou praxou, nedal nikdy zlákať do boha-
tých budapeštianskych klubov a zostal verný
Prešporku napriek výrazným snahám funk-
cionárov z maďarskej metropoly.
Do diskárskeho kruhu na OH 1908 sa posta-
vil aj ďalší člen PTE Bratislava, František
Ješina (1887 - ?), rodený Trnavčan, v tom
čase študent veterinárnej medicíny vo Vied-
ni. Ani jemu sa v Londýne nedarilo a v disku
i v oštepe bol vyradený už v kvalifikáciách.
Výsledky boli preňho sklamaním, pretože aj
disk z jeho ruky dokázal zaletieť pred olym-
piádou za 40-metrovú métu.
Tretím Prešporákom bol priekopník športo-
vej chôdze u nás Štefan Drubina (1884 - ?),
bratislavský rodák, v čase konania hier člen
BTC Budapešť. V pretekoch na 3500 m
neprešiel sitom kvalifikácie a z ďalších
bojov bol vyradený. V Uhorsku sa stal Dru-
bina postupne držiteľom pätnástich uhor-
ských rekordov na tratiach až do 5 000
metrov. Igor Machajdík 

(Pokračovanie nabudúce)

V Apponyiho paláci bola kedysi radnica
Vedenie mesta sa ocitlo na konci 18.
storočia vo vážnych priestorových
ťažkostiach. Administratíva mesta sa
vďaka reformám Jozefa II. povážli-
vo rozrástla. Napriek tomu, že nie-
ktoré nariadenia Jozefa II. po jeho
smrti zrušili (napríklad číslovanie
domov), stará radnica so svojimi
stredovekými priestormi už potre-
bám rozrastajúceho sa mesta nevy-
hovovala. Najjednoduchšie sa zdalo
starú radnicu zbúrať a nahradiť
novostavbou, alebo ju aspon presta-
vať, zmodernizovať, zvýšiť.
Našťastie ostalo pri úvahách a pôvodná
radnica sa výnimočne dobre zachovala.
V roku 1867 sa mestu naskytla príleži-
tosť prikúpiť susediaci palác grófskej
rodiny Apponyiovcov. Po malých úpra-
vách, ktoré sa uskutočnili hneď po
kúpe, sa do paláca nasťahoval vtedajší
mešťanosta Heinrich von Justi s naj-
bližšími spolupracovníkmi. Kanceláriu
mal v bývalom salóne na prvom pos-
chodí, kde sa nachádzala aj hlavná,
predtým slávnostná sieň. Tú upravili na
zasadaciu sieň mestskej rady. Miesto
pre ostatných pracovníkov magistrátu,
matriky, polície a pod. sa našlo na prí-
zemí a na druhom poschodí paláca.
Mestský archív zostal v starej budove
radnice. 
Trakt medzi dvorom paláca a dvorom
starej radnice až na prízemné miestnos-
ti zbúrali a nad zachovanými miestnos-
ťami prízemia postavili cez dve
poschodia siahajúcu zasadaciu sieň,
ktorá bola osvetlená oknami zo severu
aj z juhu. Tam zasadali mestskí poslan-
ci. Tam sa konali aj koncerty a prednáš-

ky významných osobností, napríklad
zoológa Brehma. Sieň postavil v ro-
mantickom slohu inšpirovanom goti-
kou stredovekých hradov tunajší stavi-
teľ Ignaz Feigler. Ten pravdepodobne
navrhol aj ďalšie menšie úpravy v palá-
ci Apponyiovcov, napríklad otvorenie
nových dverí do strednej miestnosti
poschodia z chodby pri schodišti. 
Uvoľnenie reprezentačných priestorov
starej radnice bolo veľmi vítané, lebo sa
do nich mohlo nasťahovať v roku 1868
múzeum založené Prešporským okrá-
šľovacím spolkom. 
Priestory paláca Apponyiovcov neob-
sahovali pôvodný nábytok. Drevené
obloženia stien, maľby nad oknami a
dverami, kamenné krby a majolikové
pece, vysokánske zrkadlá, to všetko
tam z grófskeho zariadenia ostalo.
Mesto tieto časti pôvodnej dekorácie
miestností zachovalo a čiastočne pri-
spôsobilo svojim potrebám. Do budovy
zaviedli svietiplyn, neskôr aj vodu z
mestského vodovodu. 
Budova šľachtického paláca sa stala na
štyridsať rokov radnicou mesta. Až v
roku 1903 mesto kúpilo ďalší susediaci
palác od ostrihomského arcibiskupstva.
Do roku 1912 vybudovali spojovacie
krídlo pre potreby magistrátu. Potom
bolo možné kancelárie v Apponyiho
paláci uvoľniť pre potreby mestského
múzea. Stalo sa tak po prvej svetovej
vojne. V dvadsiatych rokoch postupne
adaptovali pre historické zbierky
múzea reprezentačné sály na prvom

poschodí. Potom upravili izby na dru-
hom poschodí ako obrazáreň mestské-
ho múzea. V suteréne inštalovali
pamiatky na vinohradnícku minulosť
obyvateľov mesta pod názvom Vino-
hradnícke múzeum. 
V päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch,
po postavení Novej radnice na Prima-
ciálnom námestí, sa zdalo, že trvalým
sídlom mestského múzea sa stane Pri-
maciálny palác. Úradovne národného
výboru a mnohé iné inštitúcie však
veľmi dlho zaberali vzácne priestory
historického zimného paláca arcibisku-
pov. Po rekonštrukcii sa v 90. rokoch do
paláca vrátil magistrát a po krátkej
medzihre, keď Primaciálny palác dočas-
ne slúžil aj ako rezidencia slovenskému
prezidentovi, sa do neho definitívne
nasťahoval primátor so svojou kancelá-
riou a svojimi námestníkmi. A vtedy už
bol k Primaciálnemu palácu pripojený
aj z južnej strany susediaci bývalý palác
grófov Károlyiovcov.
Apponyiho palác sa podarilo po dlhšie
trvajúcich ťažkostiach vyprázdniť a
jeho priestory po nákladnej rekonštruk-
cii opäť sprístupniť verejnosti. 
Pripravuje sa rekonštrukcia bývalého
magistrátneho krídla, ktoré vybudovali
v rokoch 1911-1912 ako administratív-
nu budovu pre pracovne magistrátu
medzi Starou radnicou, Apponyiho
palácom a Primaciálnym palácom.
Úpravou kancelárskych miestností
majú vzniknúť expozičné priestory pre
Mestské múzeum, ktorého bohaté
zbierky doteraz prevažne odpočívajú v
depozitároch. Štefan Holčík

FOTO - Oto Limpus

Slovenská humanitná rada 
podáva pomocnú ruku utečencom
Mimovládne organizácie môžu prostredníctvom
projektov spolufinancovaných z Európskeho
fondu pre utečencov zvyšovať kvalitu poskytova-
ných služieb žiadateľom o azyl priamo v zaria-
deniach Migračného úradu MV SR a Úradu hra-
ničnej a cudzineckej polície MV SR.

Na území západného Slovenska poskytuje komplexné služby
v tejto oblasti Slovenská humanitná rada v rámci schválené-
ho projektu Lepšia kvalita života pre všetkých. Organizácia
podáva pomocnú ruku týmto ľuďom najmä poskytovaním
sociálneho, psychologického a právneho poradenstva, výuč-
bou slovenského jazyka a zabezpečovaním materiálnej a
doplnkovej zdravotnej starostlivosti. Projektový tím tvorený
odborníkmi z jednotlivých oblastí napomáha zlepšovať kvali-
tu života žiadateľom o azyl a následne sa snaží pomôcť pri
uľahčení ich integrácie do spoločnosti.

Bližšie informácie je možné získať 
na telefónnom čísle 00421/2/555 64 406
alebo na internetovej stránke www.shr.sk

Európsky fond pre utečencov

KOMPLETNÉ
SŤAHOVANIE
(aj menšie prepravy)

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

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

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

0905 234 615 � 4363 8184

NÚDZOVÉ OTVÁRANIE

0905 310 069
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Medzilaborecká 11, 821 01 Bratislava
tel.: 02/ 43 19 15 15, 0905 524 197

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

KURZ NAJNOVŠIE TRENDY 
VZŤAHOV S MÉDIAMI 

A S VEREJNOSŤOU
21.- 22. máj 2008 
0915 704 466 
www.skamba.sk
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Do Bratislavy

príde Djokovič

aj Sampras
TENIS
Bratislavskí tenisoví fajnšmekri sa
majú na čo tešiť. Do Bratislavy sa
chystá Pete Sampras, aby odohral
exhibičný zápas s Dominikom Hrba-
tým, ešte predtým by sa tu mala uká-
zať zrejme budúca svetová jednotka
Novak Djokovič.
Informácia, že príde Djokovič, rezono-
vala po žrebe baráže o účasť vo sveto-
vej skupine Davisovho pohára (19.-21.
septembra) a mala dvojaký účinok.
Najskôr vyvolala nadšenie, že sem
zavíta hráč, od ktorého sa čaká razantný
útok na Federerov trón, na druhej stra-
ne je jasné, že slovenskú reprezentáciu
čaká aj vďaka účasti skvelého Srba
ťažký boj o svetovú skupinu.
Generálny sekretár STZ Igor Moška sa
len usmieval: „Nikoho ťažšieho sme už
nemohli dostať. Žreb bol nemilosrdný.
Srbská reprezentácia s Djokovičom,
Tipsarevičom a deblistom Zimonjičom
má dokonca na to, aby vyhrala celý
Davisov pohár. Bude to veľmi ťažký
duel, ale slovenskí tenisoví fanúšikovia
sa v ňom majú na čo tešiť.“
Djokovič vyhral tento rok Australian
Open, v rebríčku ATP je tretí za Federe-
rom a Nadalom, ale aj podľa Igora
Mošku v septembri môže byť všetko
inak. „Má na to, aby sa dostal na pozí-
ciu jednotky. Určite však nadviaže na
účasti Nadala, Roddicka, Ljubičiča či
Nalbandiana, ktorí sa predstavili v Bra-
tislave a diváci na ich zápasy doteraz
spomínajú.“ Stretnutie sa zrejme odo-
hrá v NTC, prezident STZ Tibor Macko
priznal, že výber povrchu nebude jed-
noduchý: „Verím však, že chlapci si
vyberú ten správny...“
Tretí tenisový sviatok sa viaže k Pete
Samprasovi. Legendárny americký
tenista sa 29. novembra predstaví počas
I. ročníka tenisovej megašou s názvom
TENNIS CLASSIC. Stretnutie netra-
dične nebude v NTC, ale v Inchebe.
„Sme radi, že úvodný ročník podujatia
privíta hneď takéto vynikajúce obsade-
nie. Pete Sampras je stále velikánom
svetového tenistu, vynikajúcim hrá-
čom, a Dominik Hrbatý je jeho veľkým
obdivovateľom,“ prezradil organizátor
podujatia Roman Šmatlák.
Práve Dominik Hrbatý neskrýval nad-
šenie: „Každý zápas proti Petovi bol
pre mňa sviatkom a tento bude o to
väčší, že ho odohráme doma, na Slo-
vensku. Určite to bude skvelá propagá-
cia tenisu, čo ma veľmi teší.“ Z troch
vzájomných duelov vyhral Hrbatý
jeden, ak zvíťazí aj v Bratislave, vyrov-
ná stav na 2:2... Lístky na exhibíciu sú
v predaji od 21. apríla! (mm)

Cenu Bratislavských novín prekvapujúco 

vyhrala poľská hnedka Bella Bettina

V Lige majstrov čaká Slovanistov Ufa a

Č. Budějovice, povedie ich Zdeno Cíger 

DOSTIHY
Cenu Bratislavských novín - Memo-
riál mjr. Stanislava Rudu v nedeľ-
ných dostihoch v petržalskom Sta-
rom háji získala prekvapujúco
štvorročná hnedka Bella Betina s
džokejom Zdenkom Šmidom z poľ-
skej stajne Polet (na fotografii).
V piatych dostihoch - v hendikepe pre
trojročné a staršie kone na 1700
metrov o Cenu Bratislavských novín s
dotáciou 90 000 Sk neuspeli favoriti,
ale na prvých troch miestach sa
umiestnili kone s najnižším stávko-
vým kurzom.
Zvíťazila Bella Betina (POL, kurz 7)
pred Sheitanom (SVK, 5) a Sárou
(HUN, 7). Favorizovaný Monolit
(CZE, 2) s najvyšším kurzom dostihu a
v sedle s džokejom Jiřím Chaloupkom
skončil až na štvrtom mieste.
Vrcholom nedeľňajšieho mítingu boli
dostihy o Cenu primátora mesta Brati-
slava pre trojročných žrebcov. Vyhral
ich hnedák Teddy Ready (SVK). Do
cieľa 1700 m dlhých dostihov s dotá-
ciou 170 000 Sk docválal v sedle s
džokejom Jaroslavom Línkom pred

druhým Swakopmundom (CZE) a
Klausom (CZE).
„Všetko prebehlo podľa plánu. Dobrú
robotu odviedol tmavý hnedák Valiant.
Teddy Ready dokázal v závere perfekt-
ne zrýchliť. V budúcnosti ešte o ňom
budeme počuť,” povedal v cieli Línek. 
Nedeľný dostihový míting bol súčas-
ťou Dňa otvorených dverí bratislavskej

samosprávy Bratislava pre všetkých a
vstup na dostihy bol zadarmo. Podobne
ako vlani aj tento rok to prišli tisíce
Bratislavčanov, ktorí využili túto príle-
žitosť spoznať jednu z bratislavských
tradícií - dostihy. Na svoje si prišli aj
najmenší - aj túto nedeľu mali možnosť
previezť sa na koníkoch. (ado)

FOTO - Filip Kalka

HOKEJ
Hokejisti Slovana poznajú výsledok
žrebu základných skupín novo sa
tvoriacej Ligy majstrov. V C-skupine
narazia na ruského majstra Salavat
Julajev Ufa a České Budějovice,
víťaza základnej časti českej Extrali-
gy. Isté je aj to, že po rôznych šumoch
sa potvrdila pozícia doterajšieho tré-
nera Zdena Cígera.
Bezprostredne po zisku titulu sa objavi-
li chýry o tom, že niektorí najvyšší
predstavitelia belasých uvažovali o
zmene na trénerskom poste. Šumy
nakoniec ustali a o majstrovský hetrik
bude bojovať Zdeno Cíger. „Všetko, čo
sa udialo bezprostredne po poslednom
finálovom zápase, sme si vydiskutova-
li. Bola to nervózna atmosféra, ktorá sa
prejavila na oboch stranách. Už je to
minulosťou a po dvoch stretnutiach
sme sa dohodli na ďalšej spolupráci,“
uviedol staronový kormidelník. 
Generálny manažér Maroš Krajči pri-
tom vylúčil, že by vedenie uvažovalo o
Cígerovom odchode: „Skôr sme sa vrá-
tili k niektorým veciam z minulej sezó-
ny a spoločne sme sa pozreli na najbliž-
šiu, ktorá bude mať okrem domácej
ligy aj Ligu majstrov,“ doplnil Maroš
Krajči. Zdeno Cíger si uvedomuje, že

najbližšie mesiace prinesú pre Slovan
novú skúsenosť: „Budeme chcieť
uspieť v oboch súťažiach. Je to výzva a
my sa ju pokúsime naplniť.“
Dva dni po tomto rozhodnutí prišiel na
rad žreb Ligy majstrov, ktorý dal odpo-
veď za dohadmi, kto bude súperom slo-
venského majstra v premiérovom roční-
ku prestížnej medzinárodnej súťaže.
„Táto súťaž má kvalitné obsadenie, aj
preto sme nemali pred žrebom vysníva-
ného súpera. Ťažko teraz povedať, kto
bude silný či slabý. Záležať bude na
momentálnej pohode, forme, všetky
mužstvá sa teraz iba dávajú hráčsky
dohromady,“ povedal Zdeno Cíger. 
Obaja slovanistickí súperi patria vo svo-
jich krajinách k špičke. Ruská Ufa sa
presadila v nabitej domácej súťaži,
navyše mužstvo sa plánuje pred novým
ročníkom ešte viac posilniť. „Je to pre
nás neznámejší súper ako České Budě-
jovice, ale bude veľmi kvalitný,“ uvie-
dol Zdeno Cíger. Viac informácií je o
Českých Budějoviciach, ktoré s prehľa-
dom vyhrali základnú časť českej Extra-
ligy, ale do finále play-off už nedošli...
„České Budějovice poznáme oveľa lep-
šie, navyše sme s nimi už aj hrali,“
doplnil kormidelník belasých. Pre fanú-
šikov je zaujímavé, že novým trénerom

Juhočechov je bývalý kouč belasých
Ernest Bokroš a hrajú tam aj niekdajší
slovanisti Vydarený či Hudec.
Liga majstrov sa hrá v štyroch skupi-
nách, do semifinále play-off sa dostanú
víťazi základných častí. Začína sa už v
októbri, základným dňom bude streda,
kedy sa v Európe nemajú hrať žiadne
iné hokejové zápasy. Od úvodných sku-
pín až po finále sa hrá vždy na dve stret-
nutia, doma aj vonku. Pre každého
účastníka premiérového ročníka je pri-
pravených 300-tisíc eur, za víťazstvo v
základnej skupine 50-tisíc eur. Samotný
víťaz si okrem toho príde na milión eur,
zdolaný finalista na polovicu. Semifi-
nalisti zinkasujú po 200-tisíc eur.
Slovanistické účinkovanie v Lige majs-
trov sa začne 22. októbra v Českých Bu-
dějoviciach, domáca premiéra je naplá-
novaná na 29. októbra, keď do Bratisla-
vy zavíta Ufa. Odveta duelu s Českými
Budějovicami je na programe 19. no-
vembra, základnú časť ukončí Slovan v
Ufe 3. decembra. „Obaja súperi sú
atraktívni. S Českými Budějovicami to
bude rovnocenný boj, proti Ufe, ktorá je
favoritom skupiny, však môžeme pre-
kvapiť. Aj s týmto tímom sa dá hrať
vyrovnaná partia,“ dodal manažér Slo-
vana Róbert Pukalovič. (mm)

Zázrak 

sa nekonal,

ŠKP vypadol
HÁDZANÁ
„Chceme skončiť so cťou,“ vyslovil
tréner hádzanárok ŠKP Bratislava
Štefan Katušák želanie pred odvetou
semifinále Challenge Cupu vo fran-
cúzskom meste Merignac. 
Prianie mu čiastočne vyšlo, jeho zve-
renky skončili pred bránami finále so
vztýčenými hlavami, prehra 26:30 im
určite neurobila hanbu. 
„Bojovali sme a domácim sme narobi-
li určité problémy. Francúzky vedeli, o
čo môžu prísť a boli v kŕči. Škoda
prvého zápasu, ale aj dnes sme mohli
dosiahnuť lepší výsledok,“ priznal kor-
midelník ŠKP. (mm)

Slov-matic 

je vo finále
FUTSAL
Žiadna dráma, žiadne pochybnosti.
Tak vyzerala semifinálová séria
play-off JOMA Extraligy vo futsale
medzi Slov-maticom Bratislava a
Šped Trans Levicami. 
Bratislavčania po úvodnom víťazstve na
domácej palubovke vyhrali aj v Levi-
ciach 3:1 a celkovým skóre 2:0 postúpi-
li do záverečného boja o titul. (mm)

Račianky 

zvíťazili

v Interlige
POZEMNÝ HOKEJ
Pozemné hokejistky KPH Rače
využili výhodu domácej trávy a
vyhrali medzinárodnú Interligu. 
Rozhodlo o tom ich finálové víťazstvo
nad chorvátskym tímom Zrinjaveč 3:1. 
O dva stupienky nižšie skončili muži
Rače, ktorí v Interlige mužov obsadili
tretiu priečku, keď v súboji o bronz
zdolali Šenkvice 3:1. (mm)

Permanentky

sú už v predaji
HOKEJ
Vo štvrtok 1. mája sa začal predaj
permanentiek HC Slovana na novú
hokejovú sezónu.  
Permanentky platia na prípravné stret-
nutia, základnú časť hokejovej Extrali-
gy, play-off aj Ligu majstrov.
Cena permanentky pre doterajších drži-
teľov je 1300 Sk (státie), 4500 Sk
(Club), 5500 Sk (Premium), nová stojí
1500 Sk, 5000 Sk a 6500 Sk. (mm)

Nohy si začíname všímať až vtedy, keď sú cítiť, svrbia a
pália, alebo je bolestivo rozpraskaná a o stvrdnutých, do
krvi puknutých pätách ani nehovoriac. A čo potom zarasta-
júce, bez lesku zožltnuté a zhrubnuté nechty, ktoré penovi-
tá hmota nadvihuje od lôžka a spôsobujú bolesť pri chôdzi.
Tak ďaleko to nemusíme nechať dôjsť.
Lekári majú biologickú zbraň proti potivosti, zápachu a
plesniam na pokožke nôh a pod nechtami. Chorí s týmto
ochorením, ale aj bercovými vredmi, preležaninami,
lupienkou a atopickým ekzémom využívajú novú šancu na
uzdravenie. Pomáha im unikátna „múdra huba“ Pythium
oligandrum z ríše Chromista Stramenopila. A čo to je?
Mikroskopická huba, ktorá priamym parazitizmom alebo

svojou enzymatickou aktivitou pôvodcu nepríjemných kož-
ných ochorení vysaje!
„Múdra huba“ je „upír“. Vytvára vlákna, ktoré penetrujú
do patogénnych plesní a vysáva z nich pre svoju reproduk-
ciu živiny. Pod necht prerastie a tu pôsobí dokiaľ pôvodcu
ochorenia nevysilí a úplne nevysaje. Tak nevznikajú odol-
nejšie druhy ani rezistencie. Keď ich zahubí „hladom“ (živi-
ny berie iba 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 der-
matológovia často. Preto lekári vítajú Biodeur, ktorý
odstraňuje zápach, potenie nôh, dokáže eliminovať mykó-
zy na pokožke a pod nechtami nôh, plesne medzi prstami
aj stvrdnuté päty a môže sa používať aj u detí, diabetikov,
ale aj počas tehotenstva a u ľudí s obmedzenou imunitou. 
„Predtým som prehlušoval zápach nôh voňavkami a ani
umytie trikrát denne nepomáhalo“, priznáva pán Jozef,
ktorý mal problémy zo stvrdnutými pätami a prenikavým
zápachom. „Teraz používam Biodeur. Stvrdnutá koža s

päty odpadne, nemusím si ich pilovať, nechty vyzerajú lep-
šie a manželka konečne nereptá.“
Prípravky s „múdrou hubou“, sú: Biodeur - mykózy nôh,
Bio Block - mykózy nechtov na rukách, Biomycosin - pre-
ležaniny a bércové vredy. Biodelta kúpele a Biogama
krém proti Dermatitis atopica a Psoriasis vulgaris, Bio Plus
pri paradentóze a zápalom úst, Feel Fresh pri vulvovagi-
nálnych 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.biopreparáty.cz, www.mudrahuba.sk, výrobca: Biopre-
paráty 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

Mykózy nôh
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Každý týždeň 
prvé v cieli

Najčítanejšie noviny v meste

vychádzajú každý týždeň v náklade 197 600 kusov

www.BratislavskeNoviny.sk

najširšia ponuka nábytku 
v Bratislave na ploche 2000 m3

DEVÍNSKA NOVÁ VES
OD TERNO
MHD: autobus č. 20, 21 Otváracie hodiny:
Tel.: 02/6453 6691-2 Po-Pi: 1000-1900 / So: 900-1400

www.nabytokdelta.sk
Nové modely sedačiek za uvádzacie ceny

�AUTOMATICKÉ 
POHONY na brány

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

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

Vám vyrobí a namontuje 

Aj na splátky!

�ŽALÚZIE �ROLETY
�MARKÍZY�DVERE
�GARÁŽOVÉ BRÁNY
�SIETE PROTI HMYZU
�VSTAVANÉ SKRINE

Samospráva mesta podporuje zámer

obmedziť v piatok kamiónovú dopravu
BRATISLAVA
Možnosť obmedzenia kamiónovej
dopravy počas piatkového popolud-
nia, navrhovanú v rámci návrhu
zákona o pozemných komuniká-
ciách, podporuje aj samospráva
hlavného mesta Bratislavy.
Mestu vyhovuje návrh najmä kvôli
tomu, aby sa zvýšila prejazdnosť
komunikácií, počas dopravnej špičky
koncom týždňa. Prvý námestník primá-
tora Milan Cílek pre Bratislavské novi-
ny povedal, že otázka chýbajúcich par-
kovacích plôch na odstavenie kamió-
nov nie je vecou hlavného mesta. To sa
môže dohodnúť so štátnou správou,

pretože kamióny jazdia najmä po diaľ-
ničných obchvatoch, ktoré nie sú v
správe magistrátu.
Mesto Bratislava je podľa námestníka
primátora pripravené rokovať s Národ-
nou diaľničnou spoločnosťou v prípa-
de, ak správca diaľnice nebude mať
vhodný pozemok na záchytné parko-
visko pre kamióny. Išlo by podľa neho
o dve miesta, jedno na východnej stra-
ne, druhé zo západnej strany. Pripome-
nul však, že Národná diaľničná spoloč-
nosť má množstvo vlastných pozem-
kov a môže tento problém riešiť vo
vlastnej réžii. „Bratislavská samosprá-
va v centre mesta určite nebude robiť

odstávku kamiónov,“ upozornil M.
Cílek.
Magistrát Bratislavy má k dispozícii
štatistiku, podľa ktorej dochádza k veľ-
kému nárastu kamiónovej dopravy.
Kým v roku 2003 v popoludňajších
hodinách,  v čase od 13.00 do 17.00 h,
prešlo na diaľničnom úseku na Polian-
kach 543 kamiónov, v novembri 2004
ich v tom istom čase bolo už 849.
K nárastu kamiónovej dopravy došlo aj
na Prístavnom moste, po ktorom v máji
2003 v čase od 13.00 do 17.00 h prešlo
priemerne 705 kamiónov. V decembri
2004 to bolo v rovnakom čase už 789
kamiónov. (rob) 
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Najlepšie

karikatúry

a fotografie
VÝSTAVA
Výstavu najlepších novinárskych
fotografii a karikatúr pod názvom
No comment otvorili v Open Gallery
na Baštovej ulici 5.
No comment je súčasťou štvrtého roč-
níka súťaže Novinárska cena 2007.
Vystavených je približne sto fotografií a
karikatúr, ktoré patria medzi to najlep-
šie z uplynulého novinárskeho roku. 
Výstava ukazuje, čo hýbalo svetom v
roku 2007 a ako svetové a domáce uda-
losti zaznamenali slovenskí fotografi a
karikaturisti. Odborná porota vybrala
na výstavu ukážku najhodnotnejśích
prác slovenských karikaturistov.
V kategórii Najlepšia novinárska foto-
grafia v printových médiách bolo do
súťaže prihlásených sedemdesiattri
sérií fotografií od tridsiatich piatich
autorov. Porota  vyberala na výstavu z
322 fotografií a z kvalitatívne veľmi
vyrovnaných sérií prác určila tie naj-
lepšie.
Výstava v Open Gallery potrvá do 25.
mája, otvorené je od pondelka do nede-
le od 11.00 do 19.00 h. (dš)

Zucchero bude

koncertovať v

Sibamac Aréne
HUDBA
Žijúca hudobná legenda Talian Zuc-
chero, vystúpi 7. mája o 20.00 h v
bratislavskej Sibamac Aréne NTC. 
Autor hitov ako Baila Morena, Senza
Una Donna, Diamante, Wonderful
World, Everytime You Go Away je vše-
stranným hudobníkom, držiteľom
Grammy ako umelec roka, producent
nahrávky roka a albumu roka.
Zucchero začínal na juhu Talianska,
odkiaľ sa po niekoľkých rokoch vybral
do Ameriky. Vrátil sa úplne iný Zuc-
chero, ktorý si podmanil Talianov
romantickými baladami či rockovými
hitmi. (dš)

Hana Zagorová

sa predstaví

opäť v Bratislave
HUDBA
Jedna z legiend českej hudobnej
scény, Hana Zagorová, príde opäť
na Slovensko.  V pondelok 12. mája
o 19.30 h vystúpi v Istropolise s pro-
gramom svojich najväčších hitov.
Pre slovenských poslucháčov speváčka
exkluzívne predvedie aj ukážky z
muzikálu Vaša Patejdla Jack Rozparo-
vač, v ktorom sa predstavia aj muziká-
loví speváci. 
Speváčka neustále s úspechom očarúva
publikum každého pohlavia a veku.
Šarmom a noblesou sa zmocňuje javis-
ka, aby podala najlepšie spevácke
výkony a obohatila poslucháčov texta-
mi pesničiek, ktoré si vyberá primera-
ne svojej skúsenosti, poznaniu a rozpo-
loženiu. A sú to piesne, ktoré zasiahnu
poslucháčov od veľmi mladého veku
až po zrelý či neskorý vek.
Môžete sa o tom presvedčiť na koncer-
te v Istropolise, kde bude Hanu Zago-
rovú sprevádzať orchester Boom!
Band. (dš)

Aj toto leto

bude detská 

univerzita
VZDELÁVANIE
V roku 2003 bola z iniciatívy riadite-
ľa Divadla Aréna Juraja Kukuru
založená Detská univerzita Komen-
ského. Každoročne tak môžu deti vo
veku od 9 do 14 rokov študovať ako
vysokoškolskí študenti. 
V júli a v auguste bude už 6. ročník
Detskej UK. Študovať sa bude vždy v
stredu, prednášať budú slovenskí aj
zahraniční univerzitní profesori. Prvá
prednáška aj s imatrikuláciou bude 2.
júla v aule UK. Úvodný príhovor bude
mať Regina Ovesny-Straka, predsed-
níčka predstavenstva Slovenskej spori-
teľne.
Posledná prednáška spolu s promóciou
bude 27. augusta tiež v aule UK. Záve-
rečný príhovor bude mať minister škol-
stva Ján Mikolaj.
Témy vychádzajú z profesijného za-
merania profesorov, ale sú prispôsobe-
né veku a záujmom detí. Po prednáške
môžu deti klásť profesorom otázky.
Na študentov čaká aj sprievodný pro-
gram v spolupráci so Slovenskou ná-
rodnou galériou a Slovenským ná-
rodným múzeom, návšteva Národnej
rady SR, exkurzia do trezoru Národnej
banky SR, Detský architektonický
workshop.
Počas štúdia dostanú študenti občer-
stvenie, tričko a čiapku s logom univer-
zity indexy a diplomy absolventa. Po
skončení ročníka vychádza aj  knižná
publikácia s prednáškami, plná foto-
grafií a pútavých ilustrácií. 
Podmienky štúdia sú: Vek dieťaťa a
nutnosť absolvovať minimálne šesť z
deviatich prednášok. Dieťa - študent sa
zúčastní na imatrikulácii a ak splní
podmienky účasti, na záver bude pro-
movať a dostane diplom absolventa
Detskej univerzity Komenského. Počet
uchádzačov je limitovaný vzhľadom
na obmedzenú kapacitu hľadiska
Divadla Aréna.
Prvá prednáška spojená s imatrikulá-
ciou a posledná prednáška spojená so
slávnostnou  promóciou absolventov
bude v aule Univerzity Komenského
na Šafárikovom námestí v Starom
Meste, ostatné prednášky budú v
Divadle Aréna na Viedenskej ceste v
Petržalke.
Prihlásiť sa treba v Divadle Aréna, Vie-
denská cesta 10, 851 01 Bratislava, tel.:
02-67-202-559, fax: 02-67-202-556, e-
mailom na produkcia@divarena.sk.
Viac na www.duk.sk (dš)

Slúžky útočia proti sociálnym rozdielom

Roztúžená električka v Bielom divadle

DIVADLO
Francúzsky spisovateľ Jean Genet
prežil väčšiu časť svojho života vo
väzniciach a na nútených prácach.
Nikdy nezabudol, že bol odloženým
dieťaťom, vychovaným v cudzej
rodine.
Ľahko odhadnúť, že takýto človek, so
životnými okolnosťami nie práve
milosrdne naklonenými pozitívnym
hodnotám a vnímaniu, si veľmi ostro
uvedomoval sociálne rozdiely a nerov-
nosti medzi ľuďmi.
Osud vyhnanca zo spoločnosti prijal
Jean Genet bez reptania a zostal mu
verný aj v dobách svojej slávy. Ak za
reptanie nepovažujeme jeho literárne
diela, ktoré ho preslávili a nakoniec aj
priniesli vytúžené oslobodenie od doži-

votných nútených prác. Veď práve svo-
jim literárnym súputníkom, ktorí vedeli
oceniť umelcovu genialitu, môže spiso-
vateľ ďakovať za podporu v čase, keď
ho za desaťnásobnú recidívu odsúdili na
doživotie. Môžeme sa potom čudovať,
že Genetova hra Slúžky, ktorú uvádza
na svojej scéne divadlo a.ha v podaní
študentov VŠMU, je hra plná ľudskej
zatrpknutosti, nenávisti, ostrého kon-
trastu a vyhrotenia spoločenských roz-
dielov, smerujúcich k vraždám a seba-
deštrukcii.
Režisér Anton Korenči ml. postavil tri
protagonistky predstavenia Rebeku
Polákovú, Danicu Matušovú a Andreu
Kiraľovú na zrkadlovú plochu a insce-
náciu označil za Zrkadlový horor.
Zrkadlo, ako vieme, zdvojnásobuje rea-

litu a miesto, aby pohlcovalo nedostat-
ky, nemilosrdne odráža našu tvár. Gene-
tova hra ukazuje spoločnosti jej pravé
ohyzdné odtiene, ktoré vytvárajú pria-
pastné rozdiely medzi ľuďmi a pohlcujú
všetku nehu, ktorá by možno - za iných
okolností - v troch ženách mohla vzklí-
čiť a rozvinúť sa do vzájomnej úcty a
priateľstva.
Jean Genet nemal dobré skúsenosti so
životom. Bol zlodejom, homosexuál-
nym prostitútom, príslušníkom cudzi-
neckej légie, dezertérom, štvancom a
väzňom. Jeho hra Slúžky, ktorú v divad-
le a.ha hrajú študenti VŠMU, je napriek
tomu, alebo práve preto, ostrým a sil-
ným atakom na všetku neprávosť, ktorú
tento svet každodenne prináša na plecia
jeho odchovancov. Dáša Šebanová

DIVADLO
Na minimálnom priestore, s obme-
dzenými technickými možnosťami a
malým počtom rekvizít sa členovia
neprofesionálneho Bieleho divadla
popasovali s textom Tennesseeho Wil-
liamsa a premiérovo uviedli jeho hru
Električka zvaná túžba.
Už len vek týchto mladých ľudí by
nedôverčivého diváka mohol nabádať k
pochybnostiam. Môžu herci, z ktorých
niektorí ešte nezavŕšili ani druhú desiat-
ku života, pochopiť a interpretovať text,
ktorý sa zaoberá najtemnejším vnútrom
jedincov? Ich sexuálnymi túžbami,

neovládateľnými sklonmi k násiliu,
nekontrolovateľnej pripútanosti ženy k
násilníckemu mužovi či beznádeji?
Herci z Bieleho divadla, ktoré sídli v
karloveskej Iuvente, pod vedením ume-
leckej vedúcej Niny Zemanovej vydolo-
vovali zo seba maximum. V tejto hre sú
obeťami ženy. Asvoju obeť prinášajú na
oltár mužskej rozpínavosti až v takej
hojnosti, že nie sú schopné stať sa jedna
pre druhú oporou. Spomínam to najmä
pre to, aby som priblížila úspešnú snahu
režiséra predstavenia Tomáša Procház-
ku a hercov, ktorí sa mu zverili do opa-
tery, rozpovedať divákovi príbeh o hľa-

daní a v tomto prípade nenachádzaní
pokoja a šťastia.
Tennessee Williams vyrastal v rodine
plnej hádok a nedorozumení. Presne
tieto životné pocity dieťaťa žijúceho v
ustavičnom napätí, pretavené do dospe-
lého veku, tlmočili Anna Nováková,
Tomáš Friedrich, Lucia Murínová,
Daniel Ratimorský, Kornélia Ševčíko-
vá, Marián Mozola, Lucia Brunovská a
Filip Salus. Aaj keď neoslňujú profesio-
nalitou „národného“, majú „plnú búdu“
a s nasadením a hereckou obetavosťou
rozprávajú príbeh plný násilia, smútku a
nepochopenia. Dáša Šebanová

Rebeka Poláková, Danica Matušová a Andrea Kiraľová ako Genetove Služky. FOTO - Rastislav Trizma

DETSKÁ UNIVERZITA KOMENSKÉHO 2008
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Prihlasujem týmto (meno študenta) .....................................................................................

Narodený/á: ........................................................................................................................

Bydlisko: ................................................................................. Tel.: ....................................

Meno rodiča:  ....................................................................................................................... 

Na Detskú univerzitu Komenského 2008 (pre deti 9 – 14 rokov), beriem na vedomie, že:

a/ na diplom absolventa Detskej univerzity Komenského 2008 stačí účasť

na šiestich z deviatich prednášok v období júl – august 2008

b/ organizačný poplatok je 500 Sk

Prihlášku zašlite na adresu Divadla Aréna do 22. 6. 2008.
Organizačný poplatok je potrebné uhradiť do 15 dní vkladom alebo prevodom 

na bankový účet.

podpis rodiča ............................................... podpis študenta ..............................................

Divadlo Aréna
Viedenská cesta č. 10
851 01 Bratislava
tel.: 02|67 202 559
fax: 02|67 202 556
e-mail: produkcia@divarena.sk
www.divarena.sk
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SOBOTA 3. máj
� 8.00 - Račianske hody, tradičné Račian-
ske hody na počesť zasvätenia Farského kos-
tola jeho patrónom sv. Filipovi a Jakubovi,
tradujú sa od roku 1844, Knižkova dolina.
� 10.00 - Slávia UK Cup, vodný slalom,
Čunovo
� 14.30 - J. Jaroš: Prasiatka sa vlka ne-
boja, pre deti od troch rokov, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská 36
� 17.00 - Čaj o piatej s HS Roland live,
tanečné podujatie pri hudbe 60. - 90. rokov,
spojené so žrebovaním vstupeniek a kultúr-
nym programom, SK BNM, Vajnorská 21
� 18.00 - Slovan Bratislava - Ružombe-
rok, futbalová Corgoň liga, Tehelné pole
� 18.00 - ŠKP Bratislava- Prešov, semifi-
nále play-off Extraligy hádzanárov, prípad-
né štvrté zápasy, Jégeho
� 18.00 - Stretneme sa na dychovke, hrá
dychová hudba Veselá muzika, Istra Cen-
trum, Hradištná 43, Devínska Nová Ves 
� 19.00 - E. M. Remarque: Traja kama-
ráti, Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10 

� 19.00 - B. Ahlfors: Iluzionisti, Štúdio
L+S, Námestie 1. mája 5
� 20.00 - 1. rusínska zábava v Bratislave,
internát Mladá garda, Račianska 103
� 21.00 - DJ Fanatik (Paris) feat. MCs
Kay Wesh & Jo Mysta, DJ Kappa, DJ
Kwe, klub Dopler

BRATISLAVSKÝ MAJÁLES
TYRŠOVO NÁBREŽIE

� 16.00 - Horkýže Slíže
� 17.00 - Zuzana Smatanová
� 18.00 - Para
� 19.30 - David Koller & Band
� 20.45 - Olympic
� 21.45 - Ohňostroj na Dunaji

HVIEZDOSLAVOVO NÁMESTIE
� 15.10 - Slížo Perfekto, známy bratislav-
ský žonglér a showman
� 15.20 - KlezmaFour (PL), vystúpenie
štvorice mladých poľských hudobníkov
� 15.30 - Hamlet, alebo nález lebky, pred-
stavenie Túlavého divadla
� 16.00 - RC buggy show, diaľkovo rádi-
om ovládané suťažné modely
� 16.00 - Cosmonautix (RUS), ruský fol-

klór, klezmer, SKA, či reggae  v podaní
štvorice ruských hudobníkov
� 16.20 - Le Parkour, antigravitačné
kúsky partie streetkaskadérov a akrobatov
� 16.40 - Streeball, ukážky pouličného
basketbalu 
(Kompletný program festivalu Bratislavský

majáles nájdete na www.banoviny.sk)

NEDEĽA 4. máj
� 8.00 - Račianske hody, tradičné Račians-
ke hody, Knižkova dolina.
� 9.30 - Čas pre Božie slovo, stretnutie
kresťanov otvorené pre všetkých, Spoločen-
ský dom Nivy, Súťažná 18
� 10.00 - Slávia UK Cup, vodný slalom,
Čunovo
� 10.30 - FC Artmedia Petržalka - Koši-
ce, futbalová Corgoň liga, Petržalka
� 10.00 a 14.30 - J. Jaroš: Prasiatka sa
vlka neboja, pre deti od troch rokov, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.30 - O kozliatkach, účinkuje Bábko-
vé divadlo Piraňa, DK Dúbravka, Saratov-
ská 2/A
� 10.30 - Nedeľné matiné, Peter Mosor-
jak, husle, Martin Mosorjak, klarinet, Ivan
Buffa, klavír, program: Alban Berg, Igor
Stravinskij, Ernst Křenek, Béla Bartók,
GMB, Mirbachov palác, Františkánske
námestie 11
� 10.30 - Nedeľné rozprávkové dopolud-
nie, Vareška var, Divadlo Dunajka, DK
Ružinov, Ružinovská 28 
� 11.00 - P. Jariabková: Časoskok, Do
dávnych čias mesta nakuknite detská, pre deti
od 3 rokov, Divadlo Ludus, Klub Penati

PONDELOK 5. máj
� 10.00 a 19.00 - K. Žiška: Gargantua a
Pantagruel, ver. generálka a premiéra, pre
divákov od 12 rokov, Divadlo Ludus, Malá
sála PKO
� 18.00 - Staráme sa o svoje zdravie -
ochorenie tráviaceho systému, prednáša
MUDr. Igor Bukovský PhD., DK Dúbrav-
ka, Saratovská 2/A
� 19.00 - R. Harwood: Garderobier, Štú-
dio L+S, Námestie 1. mája 5
� 19.00 - T. Kusá: A čo ja, miláčik, účin-
kuje slovenské divadlo Vertigo z Budapešti,
Divadlo a.ha, Školská 14
� 19.00 - Ján Šimko a kol.: Pamäť Bra-
tislavy I., Petržalské príbehy, Štúdio 12,
Jakubovo námestie 12
� 19.00 - S. Štepka: Veľké ilúzie, Rado-
šinské naivné divadlo, Škultétyho 5
� 19.30 - Bluesový pondelok, Music Club,
Hlava XXII, Bazová 9
� 20.00 - Dí Aktuál, premiéra, Divadlo
Borba, Stredoeurópsky dom fotografie, Pre-
poštská 4

� 20.00 - Umri, skap a zdochni..., A4
Nultý priestor, Námestie SNP 12 

UTOROK 6. máj
� 10.00 - Zvonček a bambuľka, poetické
predstavenie pre deti od 3 rokov, Bratislavs-
ké bábkové divadlo, Dunajská 36
� 14.00 - Príroda okolo nás, enviromen-
tálny program spojený s besedou, kreslením
a súťažami na tému: Stromy, kvety, rastliny;
Spoločenská dom Nivy, Súťažná 18 
� 18.00 - Deň rodiny, verejný koncert
Základnej umeleckej školy v Devínskej No-
vej Vsi, vstup voľný, Istra Centrum, Hra-
dištná 43, Devínska Nová Ves
� 19.00 - Na skle maľované, Divadlo No-
vá scéna, Živnostenská 1 
� 19.00 - A. R. Gurney: Sylvia, Divadlo
West, Námestie SNP 14

� 19.00 - S. Štepka: Stvorenie sveta, Ra-
došinské naivné divadlo, Škultétyho 5 
� 19.00 - B. Ahlfors: Iluzionisti, Štúdio
L+S, Námestie 1. mája 5
� 19.00 - M. Gelardi: Zlomatka, Divadlo
Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - E. M. Remarque: Traja kama-
ráti, Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10 
� 19.00 - Doncy molodcy, vystúpenie Veľ-
kého zboru Donských kozákov, Estrádna
hala PKO
� 20.30 - Hafirovica, škola ľudového tanca
pre začiatočníkov a laikov od 9 do 99 rokov,
DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3

STREDA 7. máj
� 17.30 - Matky, mamy, mamičky, podu-
jatie ku dňu matiek, DK Dúbravka, Sara-
tovská 2/A
� 19.00 - S. Štepka: Stvorenie sveta,
Radošinské naivné divadlo, Škultétyho 5 
� 19.00 - Na skle maľované, Divadlo
Nová scéna, Živnostenská 1 
� 19.00 - V. Klimáček: Dr. Gustáv
Husák, Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10 
� 19.30 - V. Klimáček: In Da House,
Žúrka v Londýne, Divadlo GunaGU, Fran-
tiškánske námestie 7

ŠTVRTOK 8. máj
� 19.00 - E. Labiche: Najšťastnejší z
troch, Štúdio L+S, Námestie 1. mája 5
� 19.00 - J. Brdečka , J. Rychlík, V. Hála:

Limonádový Joe, Divadlo Nová scéna,
Živnostenská 1
� 20.00 - H. Müller: Hamletmachine. A4
Nultý priestor, Námestie SNP 12

PIATOK 9. máj
� 19.00 - 3plus1, koncert, groove-fusion-
smooth-nu-jazz, hrajú: Sisa Michalidesová,
Peter Preložník, Viktor Hidvéghy, Marek Ru-
sek, Boris Lenko, Divadlo a.ha, Školská 14
� 19.00 - Tančiareň v podpalubí, tanečno-
hudobný program s orchestrom Bratislava
Hot Serenaders v štýle 20-tych a 30-tych
rokov minulého storočia, Divadlo v podpa-
lubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - J. Brdečka , J. Rychlík, V. Hála:
Limonádový Joe, Divadlo Nová scéna,
Živnostenská 1
� 20.00 - Paranoja, Divadlo SkRAT, A4
Nultý priestor, Námestie SNP 12
� 20.00 - Pouličný rap, hip-hop z Petržal-
ky + hostia, Klub Za Zrkadlom, Rovnian-
kova 3

VÝSTAVY
� Imro Weiner Kráľ: Medzi Parížom a
Bratislavou, výstava usporiadaná pri príleži-
tosti 40.výročia úmrtia popredného predsta-
viteľa slovenskej moderny. Galéria Z, Zichy-
ho palác, Ventúrska 9, do 14. júna
� No Comment, výstava karikatúr a foto-
grafií, Open Gallery, Baštová 5, do 25. mája
� Človek v čase a priestore, Slovenské
národné múzeum, Prírodovedné múzeum,
Vajanského nábr. 2, do 30. júna
� Retrospektíva, Fotoklub B & W, otvore-
ná pondelok - piatok od 9.00 do 20.00 h,
MKC, Školská 14, do 30. mája
� Otvorené zatvoreným, J. Bartusz (1933),
M. Čunderlík (1926 -1983), J. Meliš (1942),
M. Paštéka (1931 - 1998), Galérie Cypriána
Majerníka, Galéria Cypriána Majerníka,
Ventúrska 9, do 15. júna
� Martina Danková: Portraits, Everest
foto, Pribinova 25, do 11. mája
� Radostina Doganova: Maľba, Galéria
GUBA, Galvaniho 7, potrvá do 27. októbra 
� Najkrajšie knihy Slovenska, Bibiana,
Panská 41, do 22. júna
� Peter Procházka - Stanley: Legenda
„Véčko“ 1968 - 1999, SNM, Vajanského
nábrežie 2, do 31. mája
� Bratislavské kostoly - výber zo zbierok
galérie mesta Bratislavy, 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 

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

vyjdú o týždeň
8. 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

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


