
Veľké stavebné autá a mechanizmy
ničia dlažbu, zamorujú exhalátmi a
hlukom okolie, spôsobujú zápchy v
centre mesta. Či je možné legálne ich
vylúčiť z dopravy v centre Bratislavy,
sme sa spýtali starostu mestskej časti
Staré Mesto Andreja PETREKA.
- Určite existuje riešenie, aby bolo ob-
medzenie vjazdu legálne. Všeobecne
záväzné nariadenia môže napríklad sta-
noviť maximálnu hmotnosť vozidla, po-
vedzme na vjazd do pešej zóny na 3,5
tony. V prípade stavebných vozidiel by
to však mohlo znamenať predraženie
stavieb. Ak by sme nedovolili vjazd do-
miešavaču, trvala by betonáž dvojná-
sobne dlhšie. Neviem si predstaviť, ako
sa priváža betón v malých množstvách,
na stavbách sa prelieva a manipuluje sa
s ním ručne.

Iste to stavbu predraží, ale stavby sú
súkromné, s tým by mal staviteľ kal-
kulovať.
- Dopadá to však aj na komunitu. Otáz-
ka je, či obmedzíme kapacity s tým, že
nás stavba bude dvojnásobne dlhšie
obťažovať ďalšími obmedzeniami,
alebo sa zmierime s tým, že veľké autá
narobia škody, ale primerane zaplatia za
každý vjazd. Už teraz je to, myslím,
šesťtisíc korún. Ak by bola vôľa poslan-
cov, mohli by sa všetky tieto poplatky
venovať na údržbu komunikácií. Teda je
tu dilema, protirečenie - vpustiť a inka-
sovať, alebo neinkasovať a čakať? Žia-
dal by sa odborný posudok, ktoré rieše-
nie je lepšie a efektívnejšie.

Lenže stavbári, napríklad na Gorké-
ho ulici, používajú neprimerane
veľké autá aj na odvoz odpadu,
ktorý by efektívnejšie odviezli men-
šími autami.
- Všeobecne záväzným nariadením pre
zásobovanie v pešej zóne sme stanovi-
li maximálnu hmotnosť vozidiel tri a
pol tony. To však naozaj nemožno
uplatniť pri stavbe. Napokon územie
mimo pešej zóny, a to je aj Gorkého
ulica, je úplne rovnocenné s inými uli-
cami v meste i v jeho priemyselných
štvrtiach, kde obmedzenia nie sú. To
by sme museli určiť, do ktorej zóny
môžu, kde nie a prečo. V súčasnosti je
naozaj naším hlavným motívom v
tomto smere snaha o to, aby stavby
trvali čo najkratšie.

Zhováral sa Gustav Bartovic
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Hrajte o lístky

na vystúpenie

Bolka Polívku

a Čechomor
REDAKCIA
Súťaže na webstránke Bratislav-
ských novín si už našli svojich priaz-
nivcov. O lístky na finále hokejovej
extraligy či voľné vstupenky na
dostihy už súťažili stovky návštevní-
kov www.bratislavskenoviny.sk.
Tento týždeň hráme o voľné vstupenky
na sobotnú Noc múzeí a gelérií, od
pondelka súťažíme o lístky na jedineč-
né vystúpenie Bolka Polívku a skupiny
Čechomor v programe 3x a dosť.
Ako vždy, stačí kliknúť na stránku
www.bratislavskenoviny.sk alebo skrá-
tenú adresu www.banoviny.sk, odpove-
dať na jednoduchú vedomostnú otázku
a mať šťastie v piatkovom žrebovaní.
Od pondelka 19. mája teda súťažíme tri
týždne o 3x10 voľných lístkov na
Bolka Polívku a Čechomor, ktorí budú
11. júna 2008 o 19.00 v bratislavskom
PKO. Žrebovať budeme vždy v piatok
o 15.00 h, najbližšie vyžrebujeme
výhercov prvej desiatky voľných líst-
kov v piatok 23. mája o 15.00 h.

~     ~     ~
Od pondelka 19. mája to však nebude
jediná súťaž, ktorú sme pripravili pre
návštevníkov webu. Každý deň až do
piatka 23. mája bude môcť jeden šťastli-
vec vyhrať dva lístky do Divadla Aréna
na prvú reprízu hry Liz Lochheadovej
Perfect Days, ktoré bude vo štvrtok 29.
mája o 19.00 h . Kliknite na web, odpo-
vedzte na jednoduchú otázku a budete
zaradení do žrebovania o vstupenky do
Divadla Aréna. (red)

Ázijský trh

na Jedlíkovej

ulici skončí
STARÉ MESTO
Miestne zastupiteľstvo mestskej
časti Staré Mesto schválilo návrh na
predaj pozemku na Jedlíkovej ulici,
kde sa v súčasnosti nachádza trho-
visko s lacným ázijským tovarom.
Kupujúcim je spoločnosť Mach Trade,
s.r.o., ktorá vlastní jednu zo susedných
nehnuteľností. Za pozemok zaplatí vyše
18 miliónov korún (25 550 Sk/m2). 
Keďže na pozemok je obmedzený prí-
stup, staromestská samospráva ponúkla
pozemok na predaj majiteľom okoli-
tých nehnuteľností. Následne vybrala
záujemcu s najvýhodnejšou ponukou. 
Kupujúci plánuje na susednom pozem-
ku postaviť hotel a predávaný pozemok
využije na obchodné a relaxačné účely
a vstup do hotela. Prechod z Obchodnej
ulice má zostať zachovaný. Z výnosu
za predaj získa mestská časť 45%, zvy-
šok pôjde do rozpočtu mesta. (brn)

Štát zostáva 

na strane

čiernych

stavebníkov
BRATISLAVA
Odborná verejnosť dúfala už v roku
2005, že od januára tohto roku sa
bude výstavba riadiť novým záko-
nom, ktorý nahradí normu platnú
už 30 rokov a totálne nevyhovujúcu
napriek mnohým novelizáciám.
V diskusii predchádzajúcej rokovaniu o
návrhu zákona sa často spomínal aj
inštitút stavebnej polície. Ten nielenže
sa do návrhu nedostal, ale štátna legi-
slatíva razantne zmietla zo stola aj
návrh Zväzu stavebných podnikateľov
Slovenska s požiadavkami na drastické
pokuty za čierne stavby. Okrem iného
napríklad stanoviť najvyššiu pokutu na
úrovni 20 percent kalkulovanej ceny
stavby, či kategorizovanie čiernych sta-
vieb na také, ktoré sú po pokute a úpra-
vách zlučiteľné s územným plánom, a
také, ktoré jednoznačne treba odstrániť.
Tu sa ukázalo, že štát je na strane čier-
nych stavebníkov. Napokon takúto skú-
senosť má aj magistrát aj rad mestských
častí: štátny úrad, teda krajský stavebný
úrad, nie raz zrušil sankcie voči čier-
nym stavebníkom vymerané presne
podľa litery teraz platného zákona. 
Výhrady k návrhom má aj Združenie
miest a obcí Slovenska. Podľa stanovis-
ka ZMOS najmä návrh poslancov za
Smer-SD Renáty Zmajkovičovej a
Mariána Kovačócyho je nesystémový a
obmedzí vplyv miestnej samosprávy na
výstavbu na území obce a priniesol by
ďalšie výhody staviteľom, ktorí nemie-
nia rešpektovať zámery samosprávy.
Legislatívna rada vlády zatiaľ trikrát o
návrhu rokovala a trikrát ho vrátila na
prepracovanie. V pripomienkovom ko-
naní návrh získal celkom inú podobu,
totálne odlišnú od pôvodnej verzie, v
ktorej boli zapracované aj pripomienky
zainteresovaných strán, teda stavební-
kov a samosprávy. Počet stavebných
úradov zostal, našťastie, v podstate za-
chovaný, ba mierne rozšírený. Podstat-
né však je, že v návrhu ešte stále je
zakotvené právo starostov a primátorov
podpisovať stavebné povolenia. 
Na druhej strane štát novou kategorizá-
ciou stavieb, na ktoré treba stavebné
povolenie, pootvára dvere urbanistické-
mu chaosu najmä na vidieku a vo vilo-
vých štvrtiach - podľa návrhu totiž už
nebude treba na rodinný dom s pôdory-
som do 150 štvorcových metrov sta-
vebné povolenie. Za prínos treba podľa
stavebných odborníkov považovať
navrhovaný inštitút audítora stavieb,
ako aj sprísnenie podmienok kolaudá-
cie. Neexistencia stavebnej polície,
ktorá má právo zastaviť stavbu prv, než
sa rozrastie do nezvládnuteľných roz-
merov, je však jeho obrovskou slabi-
nou. Gustav Bartovic
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BRATISLAVA
S dlhodobo poškodenou dlažbou
priamo v centre mesta, najmä na
rozhraní Námestia Eugena Suchoňa
a Hviezdoslavovho námestia a na
Námestí Ľ. Štúra, si zrejme kompe-
tentní na bratislavskom magistráte
ťažkú hlavu nerobia.
V opačnom prípade by poškodené
„hniezda“ s uvoľnenými dlažobnými
kockami dali opraviť. Na zničené časti
dlažby nás upozornilo viacero čitate-
ľov. Jeden z nich sa tomu čuduje a
okrem iného tvrdí: „Ide o centrálnu a
mimoriadne frekventovanú exponova-
nú časť historického centra. Večer je
dlažba pomerne slabo osvetlená a stáva
sa, že ľudia o tie povaľujúce sa kocky
a jamy ľahko zakopnú, potknú sa. Táto

situácia trvá prakticky pár mesiacov po
odovzdaní priestorov do užívania a
stále sa zhoršuje“.
Jesenského ulicu, Námestie E. Sucho-
ňa, Mostovú a Námestie Ľ. Štúra spra-
vuje mesto a vzhľadom na to, že nie-
ktoré diery sú pri električkovom koľa-
jisku, má to na starosti dopravný pod-
nik. Od mestského dopravcu sme
dostali prísľub, že poškodené miesta v
okolí električkovej trate opraví. Spo-
ločnosť Rail Ways, s.r.o., už opravova-
la dlažbu v roku 2007 a to ešte v rámci
záručnej lehoty. Ďalšie opravy však
odmieta s odôvodnením, že ide o
nesprávne používanie komunikácie a
chodníkov. Sú vraj zaťažované vozid-
lami nad 3,5 tony a na to neboli cesty s
dlažbou projektované.

Vedenie DPB, a.s., ešte v roku 2006
požiadalo starostu Starého Mesta, aby
zaviazal firmy, ktorým vydal povolenie
na stavebnú dopravu, resp. vykonáva-
nie verejných akcií, prípadnú poškode-
nú dlažbu opraviť. „Poškodenú dlažbu
v miestach, ktoré sú v správe DPB, a.s.,
dáme opraviť. V súčasnosti hľadáme
vhodného dodávateľa,“ uviedol predse-
da predstavenstva Dopravného podniku
Bratislava, a.s., Branislav Zahradník.
Z magistrátu nám potvrdili informácie
o sľube dopravcu, že dlažbu opraví.
Časť už opravili aj kvôli kladeniu ven-
cov 8. mája k Pamätníku víťazstva na
Námestí E. Suchoňa. Prečo neboli
opravené aj ostatné časti, sme odpoveď
nedostali. Zostáva veriť, že kompetent-
ní svoje sľuby splnia. (rob)

Dlhodobo zničenú dlažbu sľúbili opraviť
Dlažba na Jesenského ulici je zničená niekoľko mesiacov, s opravou sa má začať až teraz. FOTO -  Oto Limpus

Obmedzenie vjazdu má svoje za aj proti
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Dobré je 
niečo iné ako 
pohodlné
Ak by som si mal vybrať z týchto dvoch
kategórií, neváham. Keďže od malička
chodím obutý, viem spoľahlivo určiť,
ktorá z nich je vážnejšia, zdá sa však, že
ani takáto vedomosť sa dnes nenosí.
Dobré topánky sú také, do ktorých
nenatečie. Pohodlné sú papuče, skúste
však v nich vyjsť za dažďa.
Dobré je napríklad to, čo robila a s čím
práve končí skupina ľudí, každý z nich v
sebe zosobňuje profesionalitu aj nadše-
nie, hoci ich práca nie je práve najpo-
hodlnejšia. Hovorím o archeológoch z
Podhradia a hneď na začiatok musím
povedať, že viem, čo hovorím. Na po-
hľad ľahučká robota, keď sa črepiny
hrnčekov ometajú jemnou štetôčkou, je
menej ako príslovečný povrch ľadovca.
Je to fyzická drina, každému jednému to
zanechá stopy na kĺboch nôh, pretože v
tej jame sa nadrú. Viem to.
Nadrú sa aj duševne, napriek tomu, že
aj po tejto stránke sú už pred vstupom
do jamy vyzbrojení, ale každé prekva-
penie ich núti prehodnotiť aspoň časť
toho, čo sa naučili, každé poznanie im
predkladá pred oči to, čo mnohí z nás
tak nenávidia - nové obzory. A práve
preto je ich nepohodlná robota dobrá,
ale strašne dobrá...
Tam pod Hradom posunuli vedomosti o
Bratislave nepohodlným smerom. Ne-
bola to zastrčená osada na potoku Vy-
drica, ale veľmi dôležité miesto pri
brode cez Dunaj. Bratislava nebola jed-
nonárodná, tobôž nie číro slovenská,
ale vždy polyglotná a napriek tomu čosi
šumí, že možno práve zo šera mohutné-
ho keltského osídlenia (taká mohutnosť
sa nečakala) prichádza základ jej naj-
novšieho a teda súčasného názvu. Slo-
vanskosť nepriniesli do Bratislavy kdesi
spoza hôr a dolín plných slovanského
medu, ale tu, na hraniciach riek, náro-
dov a etník stála jedna z najstarších slo-
vanských stavieb na našom území.
Mnohí si budú musieť svoje rozpráva-
nie o tom, čo je Bratislava, strčiť za ši-
rák. Bratislava je tým, čím je. Obrov-
ským fenoménom, ktorého osud a vývoj
nie je v želaniach maličkých ľudí, ale
daných zákonitostiach vývoja ľudstva.
Vedieť to je dobré, aj keď pre mnohých
nepohodlné. Gustav Bartovic

Spustnutý dom na Lermontovovej aj

pozemok pod ním majú jedného pána
STARÉ MESTO
O osude domu na Lermontovovej 11
ešte nie je rozhodnuté, isté však je,
že v dohľadnom čase prestane ohro-
zovať okoloidúcich a kaziť panorá-
mu ulice svojím vzhľadom.
Na problém nás upozornil čitateľ L. K.
(kontakt je v redakcii), ktorý píše, že s
objektom, ktorý „...z hľadiska statiky i
hygieny rozosieva nebezpečie vo svo-
jom okolí,“ zápasia ľudia z lokality už
dlhšie. Podľa jeho slov nepomohol ani
štátny stavebný dohľad, ktorý tam
vykonal magistrát.
Problém domu na Lermontovovej 11
bol aj jedným z prvých, s ktorými sa
stretla súčasná hovorkyňa staromest-
skej samosprávy Alena Kopřivová,
keď istá pani zo susedstva upozorňo-
vala na kus plechu visiaci zo strechy
priamo nad chodník. Podľa jej slov sa
situácia na mieste za posledný rok
podstatne zlepšila.
A. Kopřivová pokračuje, že staromest-
ský stavebný úrad sa zaoberal zložitou
situáciou už dlhší čas, situáciu však
komplikovali vlastnícke pomery. Budo-
va patrila jednému majiteľovi, poze-
mok pod ňou druhému. Bolo treba, aby
sa dohodli, vývoj však nadobudol ešte
lepší trend - majiteľom oboch nehnu-
teľností sa stal jediný vlastník.
Podľa vyjadrení majiteľa domu aj
pozemku sú v hre dve alternatívy -

alebo dom zrekonštruuje, alebo ho - ak
nebude iné riešenie - zbúra a postaví
nový. V každom prípade, sľubuje A.
Kopřivová, miestny úrad Bratislava-

Staré Mesto bude sledovať situáciu
okolo domu, kým sa nezačne niečo
reálne diať. (gub)

FOTO - Oto Limpus

STARÉ MESTO
Magistrát v súvislosti s rekonštruk-
ciou Starého mosta a jeho napoje-
ním na nosný dopravný systém ráta
s tým, že v budúcnosti zostane most
využiteľný aj pre cestnú dopravu.
Pôvodne tu mala byť len električko-
vá trať, peší a cyklisti.
Podľa informácií zo spoločnosti Alfa
04, ktorá projektovo zabezpečuje
budúce využitie Starého mosta, mesto
sa na tomto riešení dohodlo s projek-
tantom. V rámci stavebného zámeru sa
najskôr rátalo len s vybudovaním elek-
tričkovej dvojkoľajovej trate a miesta
na prechádzanie peších a cyklistov. 
Neskôr sa však vzhľadom na hustotu
premávky v hlavnom meste dospelo k
záveru pustiť cez most aj autá. V takom
prípade by stredom mosta prechádzali

električky a po bokoch vozidlá v riad-
nych jazdných pruhoch. Prioritou by
bola osobná doprava s možnosťou pre-
mávky autobusov hromadnej dopravy.
Nákladná doprava pre tento typ mosta
vhodná nie je. V prípade tohto usporia-
dania by vznikol symetrický model
organizácie dopravy. Novinkou, oproti
súčasnosti by bola zmena vzhľadu Sta-
rého mosta, pretože ho bude potrebné
rozšíriť.
V rámci budovania nosného systému
dopravy v Bratislave sa ráta s vybudo-
vaním električkovej trate cez Starý
most a so spojazdnením trate v roku
2011. Mesto ráta, že polovici budúceho
roku by sa mohli začať samotné sta-
vebné a rekonštrukčné práce. Najskôr
je potrebné získať dokumentáciu  pre
územné rozhodnutie, ktorá by mala

byť hotová v auguste. S vydaním sta-
vebného povolenia sa ráta koncom
roka.
Električka sa má v budúcnosti, po pre-
jazde Starým mostom, plynule napojiť
na existujúcu koľajovú trať na Šafári-
kovom a Vajanského nábreží. Naopak,
na Bosákovej ulici je napojenie zatiaľ v
štádiu urbanistickej štúdie. Tvoria sa
varianty na trasu súvisiacu s prepoje-
ním železničných koridorov v rámci
projektu TEN-T 17.
Práve úlohou mesta v rámci projektu
TEN-T je napojenie na Bosákovu ulicu
a podieľať sa bude spolu so Železnica-
mi SR aj na výstavbe duálneho systé-
mu koľajníc s rozchodom 1000 a 1435
mm, čo umožní jazdu vlakom aj súčas-
nou električkou na trase Bosákova
ulica - Janíkov dvor. (rob)

Staré Mesto nemá záujem o podiel v BPS 
STARÉ MESTO
Staromestské miestne zastupiteľ-
stvo na mimoriadnom rokovaní v
stredu 7. mája 2008, neschválilo zvý-
šenie podielu na základnom imaní v
Bratislavskej parkovacej spoločnos-
ti, s.r.o.
Starosta Andrej Petrek (SDKÚ-DS)
zvolal mimoriadne rokovanie vzhľa-
dom na to, že väčšinový spoločník BPS
- podnikateľ Peter Poloma, na mi-
moriadnom valnom zhromaždení 24.
apríla 2008 zvýšil jej základné imanie
na tri milióny korún. Minoritný spoloč-
ník sa mal rozhodnúť do 15 dní. 
Mestská časť má podiel v spoločnosti
20 %, P. Poloma zvyšných 80 %. Sta-
rosta A. Petrek na rokovaní zastupiteľ-
stva okrem iného uviedol, že menšino-
vý podiel nestačí samospráve na to, aby
mohla mať vplyv na rozhodovanie v
orgánoch spoločnosti. Pripomenul, že
na zachovanie tohto podielu by muselo

Staré Mesto vložiť 600-tisíc korún, no
neposilní to jeho postavenie v nej. Zvý-
šenie podielu preto neodporučil schvá-
liť. Keďže sa Staré Mesto rozhodlo
nenavýšiť základné imanie, jeho podiel
v BPS klesne na zhruba 1 percento.
Starosta vyhlásil, že Bratislavskú par-
kovaciu službu občania vnímajú ako
súčasť samosprávy. Mestská časť pri-
tom nemá žiadny vplyv na výšku
poplatkov za parkovanie, nevie ovplyv-
niť uzatváranie zmlúv, ani chod firmy,
ktorá výraznou mierou ovplyvňuje par-
kovaciu politiku v Starom Meste.
„Skôr by som povedal, že nám stojí v
ceste k napĺňaniu našich téz parkovacej
politiky, akoby nám bola nápomocná,“
uviedol starosta. Oznámil, že na júno-
vom zasadnutí miestneho zastupiteľ-
stva predloží právnu analýzu súčasného
stavu a záväzkov voči BPS, aby sa hľa-
dala cesta ako ďalej. Na tomto rokova-
ní by mali staromestskí poslanci roz-

hodnúť, či samospráva predá svoj
podiel v BPS, alebo si ho ponechá.
Starosta Andrej Petrek pre Bratislavské
noviny povedal, že ak sa Staré Mesto
rozhodne predať svoj podiel v BPS,
prednostne ho ponúkne väčšinovému
spoločníkovi. Pripomenul, že na Slo-
vensku zabezpečujú parkovanie v
obciach súkromné firmy. Otázkou sú
dohodnuté podmienky a pravidlá. Pri-
pomenul, že po reálnom zvýšení imania
BPS na 3 milióny Sk bude mať samo-
správa vo firme už len nepatrný podiel.
Ak Staré Mesto predá svoj podiel,
nebude to mať vplyv na platnosť zmlúv,
ktoré samospráva s BPS v minulosti
uzatvorila.
Bratislavská parkovacia služba, s.r.o.,
vznikla v roku 1996. Samospráva dote-
raz nemala žiadny príjem zo zisku
firmy. Až vlani po prvýkrát získala z
BPS viac ako milión korún (1 112 000
Sk). (rob)

Vznik novej

BID je v patovej

situácii
BRATISLAVA
Patová situácia nastala nedávno po
zrušení spoločnosti BID, s.r.o., a opä-
tovnom založení novej akciovej spo-
ločnosti. Mestskí poslanci totiž zvoli-
li inú formu právneho riešenia ako
pred nimi poslanci Bratislavského
samosprávneho kraja.
Krajské zastupiteľstvo schválilo 16.
apríla 2008 zrušenie spoločnosti s ruče-
ním obmedzeným Bratislavská integro-
vaná doprava (BID, s.r.o.) a založenie
akciovej spoločnosť s rovnakým
názvom (BID, a.s.). Krajskí poslanci
schválili aj základné imanie novej spo-
ločnosti vo výške 1 milión s majetko-
vou účasťou samosprávneho kraja vo
výške 650-tisíc korún. Bratislavské
mestské zastupiteľstvo však 30. apríla
2008 schválilo transformáciu existujú-
cej spoločnosti BID, s.r.o., na akciovú
spoločnosť.
Obe zastupiteľstvá sa síce zhodujú v
potrebe vytvoriť akciovú spoločnosť,
rozchádzajú sa však v spôsobe, ako má
nová akciovka vzniknúť. Transformá-
cia spoločnosti znamená, že ide o rov-
naký právny subjekt bez zmien v iden-
tifikačnom čísle, ktorý rozhodnutím
valného zhromaždenia mení spoloč-
nosť s ručením obmedzením na akcio-
vú spoločnosť. Všetky záväzky, zmlu-
vy či zamestnanci automaticky prechá-
dzajú do akciovky. Župné riešenie spo-
číva v likvidácii starej spoločnosti a
prevedením len aktív na novozaloženú
spoločnosť.
Podľa našich informácií zatiaľ nie je
zhoda v spôsobe vzniku BID, a.s., a tak
je situácia nateraz patová. O všetkom
môžu opäť rozhodnúť zastupiteľstvá.
Krajské zastupiteľstvo najbližšie zasa-
dá v polovici júna, mestskí poslanci sa
stretnú 29. mája.
BID, s.r.o., vznikla v roku 2005. Brati-
slavský samosprávny kraj má v nej
podiel 65 percent, mesto Bratislava má
35 percent. (rob)

Škultétyho 

ulicu opravujú,

ale je prejazdná
NOVÉ MESTO
Lepšie podmienky na prejazd auto-
mobilov, pohyb chodcov i parkova-
nie sleduje rekonštrukcia Škultétyho
ulice, ktorá sa začala v prvý májový
týždeň.
Ulicu, ktorá odľahčuje aj preťaženú
križovatku na Trnavskom mýte, a
najmä domáci vodiči ju využívajú ako
praktickú skratku, vrátia do plnej pre-
vádzky v polovici júna. 
Napriek rozsiahlym prácam, ktoré
vyjdú mestskú časť na 2,2 milióna
korún, budú platiť na tejto ulici isté
obmedzenia vyznačené dočasným zna-
čením, predovšetkým pre zúženie jazd-
ného profilu, doprava z nej nebude
vylúčená. 
V rámci rekonštrukcie nahradia 500
štvorcových metrov značne zničenej
vozovky z hrubého asfaltobetónu po-
dobným materiálom, ale s jemnejšou
štruktúrou. Práce sú zamerané aj na cel-
kovú úpravu pravostranného chodníka,
vrátane terénu po odstránených starých
stromoch, čím sa zlepšia podmienky na
parkovanie na tejto ulici. (gub)

Starý most má slúžiť aj cestnej doprave

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

Novootvorená, špičkovo vybavená 
Očná ambulancia Ocellus 

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

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

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

Informácie o distribúcii
Bratislavských novín 

získate
na telefónnom čísle

02/206-414-00



Pokračujú krivdy

na vlastníkoch

pozemkov 
BRATISLAVA
V okrádaní vlastníkov pozemkov, s
ktorým začala komunistická verejná
správa, pokračovali bez výnimky
mestské zastupiteľské zbory všet-
kých volebných období aj po prevra-
te v novembri 1989.
Hoci ústava zaručuje rovnosť vlastníct-
va, nerešpektuje ho ani štát, ani samo-
správa. Obdobou vládneho rozhodnutia
vyvlastňovať pozemky pod diaľnice je v
Bratislave zaberanie súkromných po-
zemkov bez vedomia majiteľov, nanu-
covanie nevýhodných zmlúv, neplatenie
nájmu za zabratú plochu či neochota
vymeniť odňaté pozemky za primeranú
náhradu. Mesto už dlží pri odhadných
sumách súkromníkom miliardy.
Kým v rokovaniach s veľkými investor-
mi mesto šermuje sumami aj nad desať-
tisíc korún, drobní vlastníci neraz obídu
s doslova smiešnymi sumami za prená-
jom či výkup. Samospráva sa tu rada a
rýchlo odvolá na smernicu vládneho
orgánu. Napríklad ročný nájom za
štvorcový meter zabratej plochy 5 (!)
Sk. A keď vyprší zmluva, pozemok je
síce naďalej zabratý, ale vlastník nevidí
ani korunu. V takejto situácii sú aj vlast-
níci pôdy pod Dlhými dielmi, bratia
Pavel a Juraj Vyskočilovi so sestrou
Oľgou Kállayovou. Medzi Dlhými diel-
mi a Devínskou cestou zdedili po rodi-
čoch pozemok, na ktorom je dnes kana-
lizačný zberač a príjazd na sídlisko.
Hovorkyňa magistrátu Eva Chudinová,
odmieta tvrdenie P. Vyskočila, že ma-
gistrát na ich požiadavky nereaguje,
takto: „Nie je pravda, že správa nehnu-
teľností na žiadosti vlastníkov nereagu-
je. So všetkými zainteresovaným oso-
bami boli uzavreté nájomné zmluvy za
účelom dočasného majetkovoprávneho
usporiadania pozemkov zabraných
kanalizačným zberačom, doba nájmu
od 1. 9. 2001 do 31. 8. 2004 za cenu 5
korún za štvorcový meter a rok, pričom
nájomné bolo stanovené podľa vyhláš-
ky ministerstva financií. Uznesením
MZ z júna 2001 bolo schválené odkú-
penie pozemkov za cenu 35 korún za
štvorcový meter.“
Lenže dedičia odmietli nevýhodný
nájom a žiadali, aby mesto za úradnú
odhadnú cenu pozemky odkúpilo. To
jednoducho prestalo platiť aj smiešny
nájom v polovici roku 2004 a na dobie-
dzanie Pavlovi Vyskočilovi odpovedalo,
že im môže naďalej platiť desať korún
za meter aj doplatkom od leta 2004,
alebo pozemok odkúpiť za 35 korún, čo
je zhruba jedno percento úradnej ceny v
bežnej Bratislave.
E. Chudinová v závere deklaruje záujem
mesta na majetkovoprávnom vy-
sporiadaní podobných situácií, návrhy
na odkúpenie sa môžu opätovne pred-
kladať zastupiteľstvu, ale „...doteraz
však žiadny návrh vlastníkov na predaj
pozemkov mestu nebol odsúhlasený
vzhľadom na uznesenie o výkupe za 35
korún za štvorcový meter.“ Inak poveda-
né - nechcú sa dať okrádať, tak nedosta-
nú nič. Gustav Bartovic

Občania sú

proti bytovke

na Sputnikovej
RUŽINOV
Na Sputnikovej ulici sa pripravuje
výstavba bytového domu Sputnik.
Obyvatelia okolitých domov proti
tomu protestujú, starosta Ružinova
Slavomír Drozd im sľúbil, že sa v
tejto veci obráti na primátora Bra-
tislavy Andreja Ďurkovského.
Minulý týždeň obyvatelia okolitých
domov protestovali priamo pred Miest-
nym úradom mestskej časti Bratislava -
Ružinov. Na mieste si vyrobili transpa-
renty s nápismi ako „Zahustenie zna-
mená stres“ či „Megalomanstvo inves-
tora“. Okrem iného poukazovali na to,
že výstavbou domu sa zníži podiel
zelene pripadajúci na jedného obyvate-
ľa a podstatne sa zníži kvalita bývania
asi 250 obyvateľom domu na Sputni-
kovej 19-29 a asi 150 obyvateľom
domu na ulici Planét 15-17, pretože
miesto zelenej lúky im vyrastie v tesnej
blízkosti sedem- až deväťposchodový
dom dlhý 100 metrov.
Proti výstavbe bola spísaná a odovzda-
ná aj petícia, ktorú podpísalo asi 1000
obyvateľov. Členovia petičného výbo-
ru poukazujú na to, že pozemok, na
ktorom má stavba vyrásť, bol v návrhu
nového územného pláni pôvodne ozna-
čený ako ochranná a izolačná zeleň.
Napriek tomu bol v máji 2005 predaný
ako stavebný pozemok.
Starosta Ružinova S. Drozd argumen-
toval, že územné rozhodnutie bolo
vydané ešte v čase, keď bol starostom
Peter Kubovič a že Krajský stavebný
úrad Bratislava potvrdil rozhodnutie
ružinovského stavebného úradu. „Uve-
domujete si, že ak pôjdete v šľapajach
predchádzajúceho starostu, ohrozujete
svoj mandát? Druhý raz vás už občania
nebudú voliť,“ povedal mu člen petič-
ného výboru Ľuboš Kubín.
S. Drozd konštatoval, že situáciu by
mohla vyriešiť zámena pozemkov,
mestská časť však žiadne pozemky
nemá. Napokon prisľúbil, že sa obráti
na primátora A. Ďurkovského a požiada
ho o stretnutie, na ktorom sa pokúsia
nájsť riešenie situácie, pretože vlastní-
kom pozemkov je magistrát. Sľúbil
tiež, že celú záležitosť prerokuje ruži-
novské miestne zastupiteľstvo na svo-
jom zasadnutí, ktoré bude 29. mája. 
Pozemok, na ktorom chce stavebník
Vodohospodárske stavby Malacky
postaviť polyfunkčný objekt Sputnik,
má rozlohu asi 5000 štvorcových
metrov. Ide o trávnatú plochu, ktorá zo
severu hraničí s Vrakunskou cestou,
železnicou a železničným priecestím.
Je to jedno z piatich najviac hlukom
zaťažených miest v Ružinove a časť
zamýšľanej stavby zasahuje do ochran-
ného pásma železníc. (juh)
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Revitalizácia zelene na Trnavskej ulici

sa bude vykonávať len po častiach
NOVÉ MESTO/RUŽINOV
Zámer magistrátu obnoviť cestnú
zeleň v deliacom páse na Trnavskej
ulici viazne, v úseku pred Zimným
štadiónom Ondreja Nepelu sa okrem
toho, že tu boli osadené stĺpiky brá-
niace parkovaniu áut, už asi dva
mesiace nič nedeje.
Na jeseň minulého roku boli vysadené
stromy a kry - jasene a magnólie. Na
inkriminovanom úseku pozdĺž zimné-
ho štadióna, ktorý v minulosti devasto-
vali parkujúce autá návštevníkov hoke-
jových zápasov, sme však v poslednom
období nezaznamenali žiadne sadov-
nícke práce. Ako nám povedal vedúci
magistrátneho oddelenia cestného hos-
podárstva Marián Blaho, do konca
mája by mal byť na tomto mieste vysa-
dený trávnik a kvetinové záhony, o
ktoré sa budú starať. Otázne je, či sa to
dovtedy stihne, pretože ide o pomerne
rozsiahlu plochu. 
Návrh revitalizácie cestnej zelene v
deliacom páse na Trnavskej ulici pri-
pravil ateliér pre krajinársku tvorbu a
záhradnú architektúru Ekoflóra. Práce
na revitalizácii podľa tohto návrhu
boli, resp. sú rozdelené na dva úseky -
od Trnavského mýta  po Zimný štadión
a od Zimného štadióna po Bajkalskú
ulicu. „Mesto si na revitalizáciu naplá-
novalo sumu 24 miliónov korún, no
peniaze bude investovať postupne,
podľa toho, ako zámer podporia spon-
zori,“ povedala nám Mária Račková z
magistrátneho referátu komunikácie a
vzťahov s verejnosťou. Ako dodala,

reálne bola k dispozícii len suma 3,6
milióna korún zo Slovnaftu. Z toho
vyplýva, že v tomto roku sa uskutoční
len zlomok pôvodne navrhnutých prác.   
Umiestnenie výsadieb je do istej miery
ovplyvnené výskytom inžinierskych
sietí. Namiesto stromoradia sú podľa
návrhu obnovy umiestňované záhony
kríkov. Pri križovatkách budú zachova-
né potrebné priehľady. Tieto expono-
vané miesta sú, resp. majú byť dotvore-
né záhonmi kvetín, kde sa majú strie-
dať letničky a dvojročné kvetiny.
Situovanie zelene závisí aj od šírky
stredového pásu, ktorá je na rôznych
miestach iná. 
Trnavská ulica je jednou z najdôležitej-
ších komunikácií v meste, denne po nej
prechádzajú tisíce Bratislavčanov i tých,

ktorí dochádzajú do mesta. Zeleň, ktorá
je na deliacom páse tejto štvorprúdovej
komunikácie, bola v nevyhovujúcom
stave. Niektoré stromy boli v havarij-
nom stave a bol potrebný ich urgentný
výrub, pretože priamo ohrozovali účast-
níkov dopravy. O  revitalizácii cestnej
zelene v deliacom páse Trnavskej ulice
sa rozhodlo v minulom roku.
Výber rastlinného materiálu sa usku-
točnil na základe niekoľkých kritérií, z
ktorých najdôležitejšími boli vyhovu-
júca tolerancia voči prostrediu a celo-
ročné estetické pôsobenie. Limitujú-
cim faktorom je dodržanie bezpečnosti
premávky na komunikácii v zmysle
cestného zákona. Výber je preto kom-
promisom. (juh)

FOTO - Oto Limpus

BRATISLAVA
Vedenie mesta Bratislava podľa
všetkého rezignovalo na reguláciu
rozmiestnenia vonkajšej reklamy v
uliciach mesta. Inak si totiž nemožno
vysvetliť skutočnosť, že doteraz
mesto neprijalo koncepciu rozmiest-
ňovania vonkajšej reklamy a re-
klamných nosičov v Bratislave na-
opak pribúda.
Primátor Andrej Ďurkovský (KDH)
vlani koncom augusta tvrdil, že mesto
má základné zásady pripravené. „Sú
jednoduché, možno ich zhrnúť do nie-
koľkých riadkov. Zameriavajú sa na
bezpečnosť cestnej premávky, estetiku
a čo najväčšie príjmy pre samosprávu.
Jedno z pravidiel ráta s tým, že vonkaj-
šia reklama by nemala byť rozmiestňo-
vaná na stredových pásoch mestských
výpadoviek. Tie by mali byť vyhrade-
né len pre zeleň,“ uviedol v rozhovore
pre Bratislavské noviny.
S odstupom času možno konštatovať,
že tieto jednoduché zásady mestská
samospráva stále neprijala, naopak
umožnila, aby boli na obecných po-
zemkoch osadené ďalšie reklamné
zariadenia.
Najväčšími poskytovateľmi vonkajšej
reklamy sú na Slovensku štyri spoloč-
nosti - Akzent Media, EuroAwk, Ispa a
Nubium. Tieto štyri spoločnosti majú
len v Bratislave spolu 7825 reklam-
ných plôch. Silné postavenie v Brati-
slave má aj JCDecaux (cca 650) a Big-
Board (140). Svoje reklamné zariade-
nia majú v hlavnom meste aj ďalšie
menšie spoločnosti, prehľad o presnom

počte takýchto zariadení neexistuje,
podľa našich odhadov ich však bude
vyše 10 000 kusov.
K najväčšiemu nárastu reklamných
plôch došlo v Bratislave za uplynulých
5 - 6 rokov. Asociácia vonkajšej rekla-
my, ktorá však má iba štyroch členov
(Akzent Media, ITA, Nubium, Šanca),
zaznamenala od roku 2002 nárast
plôch vonkajšej reklamy v celom Bra-
tislavskom kraji vo výške 58 percent.
Keďže väčšina týchto zariadení je v
hlavnom meste, nárast v Bratislave bol
zrejme ešte vyšší. Asociácia totiž v
roku 2002 nerobila štatistiku osobitne
pre Bratislavu. Akzent Media ako naj-
väčší poskytovateľ vonkajšej reklamy
mal v roku 2002 v celom kraji 1503
zariadení, dnes má iba v Bratislave
3202 reklamných plôch, čo je vyše
100-percentný nárast.
Súčasné vedenie bratislavskej samo-
správy, zdá sa, je vonkajšej reklame
naklonené. A to aj napriek tomu, že jej
predstavitelia opakovane deklarovali
záujem obmedziť a regulovať roz-
miestňovanie vonkajšej reklamy. Pri-
mátor Ďurkovský vlani v auguste
označil za problém zmluvu so spoloč-
nosťou JCDecaux, ktorá prevádzkuje
reklamné zariadenia na zastávkach
bratislavskej MHD. 
„Zmluva medzi mestom a spoločnos-
ťou JCDecaux hovorí o istej exkluzivi-
te spoločnosti JCDecaux, našou sna-
hou je dostať ju zo zmluvy preč,“ uvie-
dol A. Ďurkovský. Namiesto toho
mesto umožnilo tejto spoločnosti roz-
miestniť ďalších 150 tzv. citylightboar-

dov, za čo vybuduje pre mesto 250
nových prístreškov na zastávky MHD -
väčšina bude pravdepodobne s rekla-
mou.
Osobitným prípadom sú reklamné
zariadenia vybudované bez stavebného
povolenia. Samospráva je proti takým-
to čiernym stavbám málo dôrazná - za
všetko hovorí prípad backlightu spo-
ločnosti Akzent Media vedľa obchod-
ného domu Tesco na Kamennom
námestí. Zariadenie bolo pred rokom
umiestnené v rozpore so stavebným
povolením a tak stojí dodnes.
„Naše stanovisko je jasné - požaduje-
me odstránenie týchto zariadení, resp.
ich uvedenie do súladu s povolením.
Staromestský stavebný úrad podľa
mojich informácií koná, ale ostáva to
len v rovine pokút, pretože nemá silu
fyzicky tieto čierne stavby odstrániť,“
konštatoval pred rokom primátor Ďur-
kovský. Pokojne by to mohol konštato-
vať aj dnes.
Predstavitelia bratislavskej samosprávy
na úrovni mesta aj mestských častí už
niekoľko rokov opakujú, že chcú zasta-
viť živelné rozmiestňovanie vonkajšej
reklamy. Dôveryhodnosť ich tvrdení sa
však často dostáva do rozporu s tým, že
pred komunálnymi voľbami práve vo-
lení predstavitelia samosprávy radi vy-
užívajú služby prevádzkovateľov von-
kajšej reklamy. A každý reklamný
klient potvrdí, že získať tie najlepšie
reklamné plochy býva pred každými
voľbami problém. Na jednej reklamnej
ploche totiž môže byť iba jeden komu-
nálny politik. (brn)

Vonkajšia reklama v Bratislave pribúda,

pravidlá jej rozmiestnenia stále chýbajú
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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
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Čo keby sme

všetci prestali

platiť dane?
AD: PREČO MÁME PLATIŤ AJ ZA
LENIVOSŤ INÝCH (BN 17/2008)
Úplne s vami súhlasím, pokiaľ ide o
tému, ktorej ste sa venovali. Navyše
sa mi však žiada dodať, že doplácame
aj na - a teraz si môžeme vybrať -
nekompetentnosť, benevolentnosť,
nezáujem, úzky a sebecký záujem,
atď. niektorých (samozrejme, že nie
absolútne všetkých) pracovníkov sta-
vebných úradov hl. m. SR Bratislavy
a jednotlivých mestských častí.
A myslím tým najmä tých pracovníkov,
ktorí do posledného volebného obdobia
v uvedených inštitúciách udeľovali sta-
vebné povolenia (niekde zostali na svo-
jich postoch dodnes). Čo sa týka najmä
prazvláštnych stavebných povolení, to
sa stihlo „poriešiť „do posledných ko-
munálnych volieb v Bratislave. Až teraz
však vidíme, aké obludné veci „staveb-
níci“ na príslušných úradoch schválili.
Napr. aj v Karlovej Vsi a na Dlhých die-
loch. Nehovoriac o ostatných mest-
ských častiach i o samotnom magistráte.
Pritom neďaleko máme Viedeň, kde si
dávajú veľký pozor na porušovanie
dohodnutých pravidiel a naozaj dbajú o
dobro občana - obyvateľa mesta.
Často sa naši starostovia, primátor a
poslanci hrdia tým, aké majú čulé styky
s týmto mestom. Žiaľ, najmä v staveb-
ných konaniach postupujú tak, akoby
žili niekde pánubohu za chrbtom a o
nejakých slušných postojoch k obča-
nom, k prírode, architektúre mesta a
pod. nemali ani poňatia. Ako to, že si
neosvojili prax, ktorá je typická pre Vie-
deň? Predovšetkým je to záujem obča-
nov, z daní ktorých ste, vážení, platení -
a až ďaleko potom je záujem dravých
investorov. Naši „radní“ to však robia
opačne.
Čo by sa stalo, keby sme my obyvatelia,
na ktorých sa zreteľ neberie - prestali,
ale kompletne všetci - platiť dane? To
by bol cirkus! No ak naše peniaze niekto
znevažuje, neefektívne s nimi narába a
rozhoduje v neprospech väčšiny, bude
asi potrebné pristúpiť naozaj k takým
radikálnym postupom. Inak sa veci v
prospech občana nepohnú. Skôr sa
zadusíme v neútešnej betónovej a tehlo-
vej džungli a v predimenzovanej dopra-
ve. Ozaj, milí Bratislavčania, všimli ste
si, že sa pomaly, ale iste náš Dunaj, naša
pýcha začína strácať za megastavbami?
No a to, čo sme vždy tak milovali -
pohľad na voľne plynúcu rieku a jej prí-
jemný pach, ktorý bolo cítiť v celom
meste - sa nám stráca za opachami a v
smrade predimenzovanej doprave. Člo-
veku i prírode je z toho veľmi smutno.

Nataša Repková, Bratislava

Pokosenú

trávu treba

aj pohrabať
LIST ČITATEĽA
Situácia na petržalskom sídlisku ma
donútila napísať pár riadkov so žia-
dosťou o prehodnotenie momentál-
neho stavu.
Každoročne po zime býva zvykom, že
príroda sa prebúdza, stromy ozelenejú,
všetko kvitne a rastie tráva, čo je nor-
málne.
Bohužiaľ, na našom sídlisku, konkrétne
okolie ulice Vavilovova, kde bývam, sa
každoročne premení po skosení trávy na
zapáchajúce smetisko čo teda za normál-
ne nepovažujem. Celý problém je v
„šikovnej“ firme, ktorá kosí trávu v
našom okolí. Robotníci prídu, povozia
sa na traktoríkoch a odídu. Zdanlivo nor-
málna vec, horšie je, čo zostane po nich
okrem vône čerstvo pokosenej trávy.
Tráva je rozmetaná doslova všade, po
cestách, po chodníkoch, po autách, ale aj
po „šťastných“ okoloidúcich.
Tento stav trvá, až kým to vietor neroz-
fúka a tráva úplne neuschne. Horšie je,
že na trávnikoch sa tráve väčšinou nepo-
darí uschnúť, pretože nie je rovnomerne
rozložená. Atak v kôpkach, ktoré nestih-
li ratolesti psíčkarov s chuťou rozmetať
všetkými smermi, tráva veselo hnije
spolu s exkrementmi niektorých miláči-
kov. Keďže mám tú smolu a bývam na
nižšom poschodí, tak ranné prebudenie
po otvorení okna je naozaj veľmi rýchle
a vetranie si radšej rozmyslím.
Je mi jasné, že zaplatiť pár nezamestna-
ných s hrabľami by zruinovalo mestský
rozpočet, preto by niekto možno mohol
trošku otvoriť oči a pozrieť sa, ako to
funguje v iných častiach mesta. Asi by
bol prekvapený, aké to je jednoduché.
Stačí, aby kosiace traktory mali zberné
koše a pokosenú trávu by hneď vozili k
pristavenému kontajneru ako to naprík-
lad funguje v Ružinove. 
Takto by na tom nikto neprerobil a ľudia
by mohli na sídlisku normálne existovať.
Myslím si, že prví by sa poďakovali aler-
gici, aj keď človek nemusí byť ani aler-
gik, aby mal problém s dýchaním v
takomto smetisku, hlavne keď sa zdvih-
ne vietor, to si tu pripadáme ako na divo-
kom západe. Momentálne už rastie nová
tráva a tá nepokosená tam už dohnije.
Som naivný, keď dúfam, že po ďalšom
kosení budeme týchto problémov ušetre-
ní? Ľuboš Mocko, Petržalka

V Bella Napoli ceny predbehli kvalitu
O popularite talianskej kuchyne v
Bratislave svedčí neustále rastúci
počet reštaurácií, ktoré majú vo svo-
jich jedálnych lístkoch ponuku pizze,
cestovín a iných tradičných pokrmov
z Apeninského polostrova. Jedna z
nich - Pizzeria BELLANAPOLI je na
rohu Obchodnej a Drevenej ulice.
Atraktívny nárožný priestor blízko
zastávky električiek má dve časti - hornú
a suterénnu, obe zariadené v červenom
tóne s červenými stoličkami, červenými
stenami a dreveným obkladom. Stoly v
hornej - pódiovej - časti sú menšie, sto-
ličky sú klubové s okrúhlym operadlom.
Tu sa nachádza aj kamenná pec na pizzu.
Pivničná časť reštaurácie, do ktorej vedú
strmšie točité schody, bola v čase našich
návštev prázdna. Hostia radšej sedeli na
terase pred reštauráciou pod prístreš-
kom. Pevne osadená železná konštruk-
cia s natiahnutou plachtou je nielen nees-
tetická, ale navyše zakrýva vchod do reš-
taurácie a dokonca výklad vedľajšieho
obchodu.
Reštaurácia už vo svojom názve prizná-
va, že je viac pizzeriou ako tradičnou
talianskou reštauráciou, aj keď jedálny
lístok môže trochu zavádzať. Je v ňom
totiž pomerne bohatá ponuka pokrmov z
hovädzieho mäsa, hydiny a rýb. Skutoč-
nosť vie byť celkom iná, o čom sme sa
sami presvedčili.
V čase našej prvej návštevy sme zostali
zarazení, keď nám čašník oznámil, že
okrem pizze a cestovín prakticky nema-
jú zvyšnú polovicu jedálneho lístka. Ani
vyše dvadsať jedál z hovädzieho mäsa,

ani žiadne ryby s výnimkou lososa na
sedem spôsobov. Mäso sa vypredalo a
nenašiel sa nikto, kto by ho v ten deň do
reštaurácie doviezol. Navyše nám to
oznámil až pri objednávaní, teda potom,
čo nás nechal študovať jedálny lístok. V
tej chvíli sme museli s výberom začínať
odznovu. Možno by bolo pre reštauráciu
lepšie, keby ponúkala výhradne pizzu a
cestoviny, ušetrila by si podobné blamá-
že. Aj keď to počas nášho hodnotenia
nebola posledná. Tie ďalšie išli na vrub
kvality ponúkaných jedál.
Ak by sme jedlá mali charakterizovať
jedným slovom, bol by to polotovar.
Všetko čo sme ochutnali, bolo ako práve
vytiahnuté z mrazničky. Nič z toho, čo
sme ochutnali, nás neuchvátilo, naopak
čoho sme sa dotkli, to nás sklamalo.
Z polievok Paradajková (75 Sk) bola len
zle ochuteným pretlakom a Minestrone
(65 Sk) len obyčajným zeleninovým
vývarom s lacnými cestovinovými
vrtuľkami. Penne Arrabiatta (125 Sk) s
paradajkovou omáčkou, cesnakom, fefe-
rónkami a parmezánom boli len slabým
odvarom toho, čo servírujú v pravých
talianskych reštauráciách. Rovnako chu-
tili aj zapečené Milanese Torteliny (150
Sk) a Steak z lososa na špargľovej omáč-
ke (395 Sk) so zemiakovými kroketami
(70 Sk). Varené zemiaky medzi príloha-
mi chýbajú, azda nie preto, že ich ako
polotovar nevyrábajú? Zlý dojem z tu-
najšej kuchyne nenapravil ani Tuniak na

grile (490 Sk) a špenátom Plnený steak z
roštenky (290 Sk). Nakoniec pošramote-
nú česť podniku ako-tak zachraňovala
pizza Bella Napoli (190 Sk). Nevieme
prečo, ale vo viacerých pizzeriách sme si
všimli, že pizza s názvom podniku je
akási všehochuť. Zásadne býva jednou z
najťažších a najdrahších a takmer vždy
jej chýba originalita. Aj v tomto prípade
by menej bolo asi viac. Posúďte sami -
paradajková omáčka, syr Niva, sardinky,
feferónky, cesnak, olivy, kapari.
Fádne boli aj dezerty. Pod tajomným
názvom Crespelle con frutti e gelato
(135 Sk) sa ukrývali obyčajné palacinky
s kompótovým ovocím a dvoma kopče-
kami zmrzliny. Nakoniec nás doslova
zaklincovalo ešte nerozmrazené (poloto-
var?) Tiramisu (105 Sk). Za takúto cenu
inde dostanete vlastnoručne vyrábaný
koláč. Pýtať za továrensky vyrábanú
Marlenku rovnakých 105 korún, svedčí
tiež o chýbajúcom zmysle pre mieru.
Pizzerii Bella Napoli chýba duša, rovna-
ko interiéru, ako aj jedlám. Tak trochu
prekvapujúco, z troch základných pilie-
rov reštaurácie, ktorými sú interiér,
kuchyňa a obsluha, tentoraz víťazne
vyšla obsluha. Čašníci sú v porovnaní s
tunajším kuchárom profesionáli super
ťažkej váhy. V rovnakej kategórii sú
však aj tunajšie ceny, ktoré sú v pomere
ku kvalite brutálne premrštené.
Naše hodnotenie: ��

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

Učme sa už rátať s drobnými mincami
Z času na čas ma pochytí havlovská
blbá nálada. Zväčša to nie je bez prí-
činy. Napríklad dnes ráno ma pred
lekárňou „prepadli“ dve skôr naro-
dené dámy. Za každú cenu ma pre-
sviedčali, že po zavedení eura nevyži-
jú zo svojich mizerných dôchodkov.
Veď iba na lieky mesačne platia skoro
tisíc korún. Nepochybne sú naše penia-
ze mizerné. Aj platby za lieky by nemu-
seli postihovať práve dôchodcov, ktorí
desaťročia platili zdravotné poistenie.
Žiaľ, po zmene systému - po roku 1989
- nikoho nezaujíma, že platili do systé-
mu, z ktorého nič nepotrebovali, až na
nejaké tie tabletky proti chrípke. Chá-
pem, že majú pocit krivdy, ak sa s nimi
zaobchádza ako so záťažou.
Menej už ale chápem, prečo koncentru-
jú svoje obavy práve na zavedenie eura.
Veď ide iba o výmenu jedného platidla
za iné. Vôbec nepôjde o bezohľadné
ožobráčenie obyvateľstva ako pri výme-
ne peňazí v roku 1953 (1:50). Na začiat-
ku spomenuté dámy nechceli pripustiť,
že síce dostanú dôchodok delený 30-
timi, ale že ceny budú prepočítané rov-

nakým kurzom. A že budú za lieky a
vôbec za väčšinu tovarov platiť nie
stovkami - ale iba desiatkami eur, alebo
ešte menej. Je pravda, že aj ja mám
obavy čo sa prechodu na euro týka.
Moje obavy plynú zo znalosti našej
národnej povahy, ktorá si „drobáky“ prí-
liš neváži. A tak sa môže stať, že v
prvých dňoch po prechode na euro časť
nízkopríjmových domácností psychicky
neunesie „nízke“ ceny v obchodoch a
bude nakupovať nad svoje pomery. Tú
čokoládu či ovocie a džúsy za pár drob-
ných pre žobrajúce deti, alebo nové
oblečenie pre malé parádnice, či autíčko
pre vnúčika. Veď to budú halierové, par-
don, centové položky, no nekúp to!
V prvej chvíli nepomôže pravdepodob-
ne ani euro kalkulačka, ktorú štát sľubu-
je dodať do každej rodiny. Ibaže 100
centov je jedno euro a z mesačného príj-
mu niekoľko málo stovák sa pomerne
rýchlo rozkotúľajú na takéto neuvážené
nákupy!

Takže pravidlo číslo jeden znie: nene-
chať sa omámiť nízkymi cenami! Hneď
druhé pravidlo súvisí tiež s našimi
národnými zvyklosťami: ktože by sa
babral pri platení s drobákmi, radšej
nech mi v obchode vydajú. Priatelia:
väčšej hlúposti sa nemôžete dopustiť!
Za veľmi krátky čas budete mať pri
takomto postupe plný mešec peňazí,
ktorý vám prerastie cez hlavu.
Verte mi, že aj ja som sa na vlastnej
chybe v Bruseli presvedčila, že nemô-
žem pohodlne platiť papierovou 5
eurovkou, ale že vo vlastnom záujme sa
musím pri každom nákupe zbaviť čo
najviac drobných. Zo začiatku to niekto-
rým bude robiť ťažkosti, pretože para-
doxne sú nižšie hodnoty mincí väčšie
ako vyššie (nie všetky), ale táto skúse-
nosť príde sama po pár dňoch. Za chví-
ľu budete mať mince doslova v prstoch.
No a ešte jedna praktická rada: nezásob-
te sa nadmerne sľubovanými „štartova-
cími“ balíčkami mincí. Verte, budete ich
po pár nákupoch mať možno viac, ako
vám to bude milé.

Marta Černá, Fórum spotrebiteľov
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Na Karpatskej ulici zbúrali starý dom,

postavia tu nový polyfunkčný objekt
STARÉ MESTO
Na Karpatskej ulici číslo 28 v týchto
dňoch búrajú starý dom. Na jeho
mieste vyrastie moderný polyfunkčný
objekt, ktorý bude mať zabezpečené
aj vlastné parkovacie miesta.
Podľa našich zistení sa pôvodný objekt
búra na základe platného búracieho
povolenia, už je vydané územné roz-
hodnutie a pripravuje sa stavebné povo-
lenie na novú stavbu. V navrhovanej

novostavbe má byť jednopodlažná pod-
zemná garáž, nadzemná časť má mať
dve plus jedno podlažie, pričom na
prvom nadzemnom podlaží sú navrhnu-
té obchodné priestory, vyššie nadzemné
podlažia majú slúžiť na administratívne
účely. 
Navrhnutá novostavba nebude replikou
búraného objektu, pôjde o súčasnú
architektúru. Objekt dotvorí nárožia ulíc
Karpatská a Pionierska, z urbanistické-

ho hľadiska sa stane súčasťou existujú-
ceho bloku, pričom rešpektuje charakter
pôvodnej zástavby a parceláciu. Zodpo-
vedá svetlo-technickým normám, ktoré
boli výrazným limitom pre rozsah
výstavby a drží pôvodnú uličnú čiaru.
Začatie výstavby na Karpatskej ulici sa
predpokladá už v najbližších dňoch, jej
ukončenie je predbežne naplánované na
záver budúceho roku. (juh)

FOTO - Robert Lattacher

STARÉ MESTO
Na Lazaretskej ulici, na mieste, kde
stál medzičasom asanovaný objekt
podniku Ferona, vyrastie nový archi-
tektonicky zaujímavo riešený dom, v
ktorom budú prevažne byty. 
Dom bude mať jedno podzemné a
sedem nadzemných podlaží, z ktorých
najvyššie dve budú ustúpené, čo prispe-
je k optickému zníženiu budovy. V pod-
zemí bude 32 parkovacích státí pre oby-
vateľov domu a zamestnancov prevá-
dzok, ktoré budú jeho súčasťou. Vjazd
do podzemnej garáže je navrhnutý z
Lazaretskej ulice.
Na prvom nadzemnom podlaží budú
obchodné a administratívne priestory,
na druhom podlaží sa okrem kancelárií
ráta aj s ambulanciami súkromných
lekárov (ortodentista, gynekologická
ambulancia). Na treťom až siedmom
podlaží budú prevažne veľkometrážne
byty s balkónmi a terasami.
Architektonické riešenie vychádza z
jeho polohy na Lazaretskej ulici. Má
vyplniť prieluku medzi administratív-
nym objektom s celosklenenou fasádou
a obytným domom s klasickým rieše-
ním okien. Vzhľad novostavby bude
založený na prepojení architektonické-
ho výrazu susedných objektov, a to
postupným zväčšovaním sklenených
plôch na fasáde smerom k administra-
tívnej budove.
Koncept prispôsobenia susedným
budovám je podporený aj farebným rie-
šením - tmavšia šedá bude na fasáde na

tej strane, kde novostavba bude susediť
s tmavou administratívnou budovou, na
strane priľahlej k susednému obytnému
domu budú použité svetlé farebné tóny.
Oživením má byť žltá farba na fasádach
lodžií a balkónov.
Novostavba je oproti uličnej zástavbe v
pôdoryse mierne zasunutá tak, aby jej
vystupujúce časti a balkóny boli v jed-
nej línii s vedľajším obytným domom. 

Zaujímavým prvkom bude átrium vo
vnútrobloku, ktorý vznikne medzi
navrhovanou stavbou a existujúcimi
budovami. Malo by mať charakter
reprezentačnej záhrady s chodníkmi,
trávnikom a lavičkami, ráta sa s vysa-
dením trvaliek, papradí, menších krov
a štyroch menších stromov - magnó-
lií. (juh)

VIZUALIZÁCIA - Kosi, s.r.o.

Na Lazaretskej ulici na mieste zbúranej

Ferony pribudne nový obytný dom

Múzeá nechajú

dvere na noc

otvorené
BRATISLAVA
Kto nemá čas na bratislavské pamä-
tihodnosti cez týždeň, bude ho mať
fúru v sobotu 17. mája, lebo v Brati-
slave budú múzeá a galérie otvorené
až do polnoci.
Z príležitosti Medzinárodného dňa
múzeí sa tento rok po prvýkrát v jed-
nom termíne uskutoční Noc múzeí a
galérií, ktorou ochrancovia pamätihod-
ností už štyri roky vychádzajú v ústre-
ty zaneprázdneným záujemcom. Na
celom Slovensku bude v ten deň od
rána desiatej do desiatej večer otvore-
ných šesťdesiat výstavných inštitúcií -
tento čas je však len koordinačný, pre-
tože múzeá môžu začať skôr a končiť
neskôr. V Bratislave pridali tri hodiny -
jednu ráno, dve v noci.
Naopak - vstupné v ten deň bude mi-
moriadne zúžené. Základný lístok za
40 Sk zakúpený v prvom navštívenom
objekte oprávňuje držiteľa na vstup do
všetkých otvorených múzeí a galérií.
Deti zaplatia len polovicu, celá rodina
120 korún.
Na mnohých miestach bude oficiálny
program a vysvetľovanie, múzeá ne-
ukážu len zbierky, ale aj to, čo sa bežne
deje za múrmi výstavných miestností,
teda reštaurátorské a zberateľské práce,
budú aj tvorivé dielne pre deti. Zmy-
slom dňa je ukázať, čím galérie a mú-
zeá žijú, že hlavnou úlohou je udržiava-
nie kultúrneho a historického dedičstva.
Verejnosť  má o pamiatky záujem -
výstavu Théby navštívilo za mesiac 7-
tisíc ľudí pri limitovanom vstupe,
Apponyiho palác v prvý deň otvorenia
navštívilo neuveriteľných tritisíc ľudí.
Katarína Babičová, podpredsedníčka
Zväzu múzeí na Slovensku uviedla, že
návštevnosť Noci múzeí a galérií z
roka na rok rastie, ale jej vplyv sa záro-
veň prejavuje v celoročne rastúcej
návštevnosti týchto inštitúcií.
Viac informácií k podujatiu nájdete aj
na www.bratislavskenoviny.sk. (gub)

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

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
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Obchodno-zábavné centrum Soravia

sa rozšíri smerom k Zlatým pieskom
RUŽINOV
V apríli sa v blízkosti Zlatých pieskov
začali práce na výstavbe nového
obchodno-zábavného centra Soravia
IV, V, ktoré obohatí už existujúcu
nákupnú zónu o pestrejšie možnosti
nakupovania, služieb, oddychu a
zábavy.
Dva nové vzájomne prepojené objekty
Soravia Centra budú súčasťou postupne
budovaného polyfunkčného komplexu,
ktorého výslednou podobou bude
moderné centrum umožňujúce okrem
nakupovania aj celodenné trávenie voľ-

ného času. Štvrtá a piata etapa výstavby
vytvoria plynulý prechod medzi nákup-
nou a oddychovo-relaxačnou zónou, čo
výrazne prispeje aj k celkovej revitali-
zácii areálu Zlaté piesky. 
Soravia Centrum IV a V bude tvoriť
trojpodlažný a v juhozápadnej časti
štvorpodlažný objekt. Celá budova sa
bude akoby vznášať na podnoží so
stĺpmi, vstupnými priestormi a zásobo-
vacími šachtami. Hlavnú časť centra
bude tvoriť pasáž s obchodmi a služba-
mi, ďalšie dve podlažia bude orientova-
né viac na zábavu, športové vyžitie,

rekreáciu a šport. K dispozícii bude aj
fitnes centrum s terasou, ako aj bowlin-
gové a biliardové centrum. 
Investorom výstavby je spoločnosť
Shopping Palace Bratislava, v.o.s.,
ktorá prevádzkuje aj priľahlé rovno-
menné nákupné centrum. O rozmeroch
novostavby svedčí fakt, že bude vyše
206 metrov dlhá a vyše 157 metrov
široká. Ukončenie výstavby nového
obchodno-zábavného centra sa predpo-
kladá v auguste budúceho roku. (juh)
VIZUALIZÁCIE - Jahn Development

& Consulting, s.r.o.

MHD začína 

od soboty jazdiť

do Wolfsthalu
BRATISLAVA/WOLFSTHAL
Dopravný podnik Bratislava, a.s.,
chce začať s premávkou linky do
rakúskeho Wolfsthalu už od 17. má-
ja tohto roka. Nedávno totiž dostal
licenciu na prevádzku hromadnej
dopravy do tejto susednej rakúskej
obce.
Počas prvého dňa má byť linka zadar-
mo, potom bude stáť lístok 50 korún,
alebo 1,5 eura. Deti do šesť rokov budú
cestovať zadarmo a veková kategória
od šesť do 26 rokov a dôchodcovia pla-
tia polovičnú tarifu. Intervaly sú počas
týždňa naplánované na pol hodinu,
počas víkendov a sviatkov hodinové. 
Podľa informácií od dopravcu, vodiči
nasadzovaní na túto linku prešli špe-
ciálnym školením a majú aj základy
nemčiny. Keďže ide o pilotný projekt,
dopravný podnik môže na základe
záujmu a výsledkov počas prvých
mesiacov urobiť úpravy v grafikone.
Spoj by mal prejsť z jednej konečnej
do druhej zhruba za 20 minút, preto
budú na zabezpečenie grafikonu stačiť
denne dve vozidlá. Počas víkendu to
bude pravdepodobne len jedno.
Pôvodne chcel bratislavský dopravca
jazdiť až do Hainburgu, no rakúske
predpisy by v prípade jedinej zastávky
na ceste (Wolfsthal), považovali túto
dopravu za vnútroštátnu linku. To by
znamenalo ďalší proces povoľovania a
zvýšenie nákladov na prevádzku. Je aj
pravdepodobné, že rakúska strana si
zatiaľ neželá konkurenčného dopravcu
v tejto lokalite.                           (rob)

Dopravný

podnik chce

ísť aj za mesto
BRATISLAVA
Dopravný podnik chce v budúcnosti
prevádzkovať linky hromadnej do-
pravy aj za hranicami hlavného
mesta a obsluhovať blízke obce. Jed-
nou z prvých lastovičiek je Wolf-
sthal, ale nemá ísť len o Rakúsko či
Maďarsko. 
Predstavitelia spoločnosti si vedia
predstaviť obsluhu napríklad aj juho-
východnej či západnej časti okolia Bra-
tislavy, napríklad aj Stupavy a ďalších
obcí a miest. V rámci spustenia inte-
grovanej dopravy môže dôjsť k odľah-
čeniu mestských prepravných kapacít a
hranice mesta už nemusia pre DPB byť
obmedzujúce tak ako doteraz.
V súvislosti s premávkou linky do Ra-
kúska sa nedávno spomínala napríklad
aj obec Rajka v Maďarsku, kde vzniká
silná slovenská komunita vlastníkov
nehnuteľností. Podľa našich informácií
je od 1. apríla zriadená skúšobná auto-
busová doprava z obce Bezenye cez
Rajku do Rusoviec, Jaroviec až do
Petržalky. Prevádzku zabezpečuje sú-
kromná spoločnosť a autobusy jazdia
zatiaľ len počas pracovných dní, pri-
čom lístky sú v predaji na železničnej
stanici v Rajke. Súkromný dopravca
ráta s predpredajom lístkov aj v iných
obciach. Nadviazal kontakt s dnes už
zaniknutou spoločnosťou Bratislavská
integrovaná doprava, s.r.o., s cieľom
začleneniť linku do integrovanej do-
pravy v rámci Bratislavského samo-
správneho kraja. (rob)

Občania chcú

z Krasovského

pešiu zónu
PETRŽALKA
Zámer výstavby polyfunkčného areá-
lu FC Artmedia mohli občania pripo-
mienkovať na verejnom prerokovaní
7. mája 2008. V Primaciálnom paláci
sa zišla len hŕstka ľudí, niektorí na-
padli nevhodnosť termínu na jeho
prerokovanie.
Zopár obyvateľov protestovalo proti
termínu verejného prerokovania záme-
ru vzhľadom na nadchádzajúci voľný
deň. Usporiadateľovi (magistrátu) vy-
čítali aj to, že o zámere sa rokuje pred-
časne, pretože zatiaľ nedošlo k schvá-
leniu zmien a doplnkov v novom
územnom pláne. Argumentovali tým,
že na ich základe sa môže zámer úplne
alebo čiastočne zmeniť. 
Zástupcovia investora a FC Artmedia
stručne predstavili projekt, o ktorom
sme v Bratislavských novinách písali v
deviatom tohtoročnom čísle. Pripome-
nuli, že nový areál nie je napojený na
Krasovského ulicu, ktorá bezprostred-
ne susedí so Sadom Janka Kráľa. Nová
výstavba má priniesť 23-tisíc m2 obyt-
nej plochy, 18-tisíc m2 administratív-
nych priestorov, 8000 m2 športových
plôch a 5400 m2 má byť určených na
obchod a služby.
Obyvatelia kritizovali fakt, že minister-
stvo životného prostredia upustilo od
potreby predloženia variantných riešení
zámeru. Zaujímali sa napríklad o zvý-
šenie zaťaženia premávky automobilmi
a ochranu Sadu Janka Kráľa. Kritizova-
li malú navrhovanú plochu určenú pre
obchod a služby. Zástupca magistrátu
informoval, že mesto už prijalo k záme-
ru stanovisko. Konštatuje sa v ňom, že
zámer je v rozpore so súčasným územ-
ným plánom mesta, ktorý charakterizu-
je lokalitu na športové a rekreačné
využitie. Urbanistická štúdia, ktorú
musí investor predložiť, môže byť pod-
kladom na prípadnú zmenu na funkciu
občianskej vybavenosti.
Projekt má aj dopravnú štúdiu. Pred-
pokladané zaťaženie na výjazde z
areálu počas 16 hodín má byť 5500 áut
z Einsteinovej ulice. Súčasná zaťaže-
nosť oznámená nebola. Hluková štú-
dia ukázala momentálne rozpätie
medzi 54 až 59 decibelmi. Niektorí
občania navrhli vytvoriť z Krasovské-
ho ulice pešiu zónu, ktorá by prirodze-
ne prepojila nový polyfunkčný areál
so Sadom Janka Kráľa. To podporil aj
investor, ktorý uviedol, že vie o záme-
re zjednosmernenia tejto ulice.
Dopravná štúdia poukázala aj na
potrebu vybudovania nájazdovej
rampy a novej odbočky pod Mostom
Apollo. Investor ďalej uviedol, že s
mestom sa dohodol na rekonštrukcii
parkoviska pri Starom moste a s vodo-
hospodármi rokuje o predĺžení proti-
povodňovej hrádze.
Zámer ráta s tým, že by tu mal vyrásť
polyfunkčný areál, ktorého dominanta-
mi by bola výšková budova GG Tower
a päťhviezdičkový hotel Hilton, pričom
jeho súčasťou by mal byť aj obytný
súbor s 220 bytmi, konferenčná sála pre
600 návštevníkov, reštaurácie a obcho-
dy, 25-metrový bazén, krytá ľadová
plocha 30 x 15 metrov, sedem squasho-
vých ihrísk, dve telocvične, odpaliská
pre golf a 20-dráhový bowling. Zámer
okrem iného ráta s vybudovaním gará-
ží pre 1675 áut a vytvorením 25
povrchových parkovacích státí. (rob)

STARÉ MESTO
V centrálnej mestskej časti Starého
Mesta finišuje v týchto dňoch opra-
va poškodenej dlažby. Mesto začalo
s rekonštrukciou v spolupráci s
mestskou časťou 7. marca, s ukon-
čením sa ráta okolo 19. mája.
Z oddelenia cestného hospodárstva
magistrátu nám potvrdili, že práce
pokračujú podľa harmonogramu a ter-
mín ukončenia by sa mal dodržať. Po
12. máji sa vodiči nedostanú do pešej
zóny cez Strakovu ulicu. Kvôli opra-
vám je uzatvorená križovatka Strako-
va - Panská - Ventúrska až do 19. mája.

Do pešej zóny sa v tomto čase motoro-
vé vozidlá dostanú len cez Franti-
škánsku ulicu.
Pokračovať môžu cez Františkánske
námestie buď po Bielej, Sedlárskej
alebo Radničnej ulici. Do 19. mája má
byť dokončená aj obnova Prepoštskej
ulice a križovatka ulíc Michalská, Ven-
túrska a Podjazd. Mesto opravuje v
týchto dňoch aj najviac poškodené
dlažobné kocky na Laurinskej ulici.
Rekonštrukcia dlažby sa v Starom
Meste začala v piatok 7. marca 2008
na Rybárskej bráne, postupne sa opra-
vovali ulice Panská, Ventúrska a ďal-

šie. V polovici apríla sa začali práce aj
na Františkánskom námestí. Rekon-
štrukciu dlažby by mali dokončiť do
19. mája, omeškanie môže spôsobiť
iba nepriaznivé počasie. Posledné
úseky dlažobných kociek bude potreb-
né nechať po osadení ešte niekoľko
dní vytvrdnúť.
Celkovo sa má v centre predláždiť plo-
cha 6500 štvorcových metrov. Približ-
ne 10 percent dlažby bude treba kvôli
úplnému poškodeniu vymeniť. Oprava
dlažby za jeden štvorcový meter stojí
2600 korún, celkovo bude obnova stáť
asi 18 miliónov korún. (rob)

Oprava dlažby v centre mesta finišuje

DEVÍN
V tomto roku sa mali v predhradí
devínskej pevnosti čulo obracať
stavbári, mestská organizácia obno-
vy pamiatok Paming bola organi-
začne na práce pripravená.
Ako nás však informovala Zdenka
Turzíková z Pamingu, dianie sa posú-
va a namiesto murárov budú v hrad-
nom areáli v plnom tempe pracovať
archeológovia. Zostalo totiž dokončiť
nejaké diela rozrobené v roku 2007,
okrem iného dokončenie osvetlenia, a

pribudli opravy, ktoré, zdá sa, vyvola-
lo vysoké tempo, keď pred rokmi
hrad Devín opravovali a rekonštruo-
vali.
V každom prípade sú objekty zo
šesťdesiatych rokov zrelé na zbúranie,
v tomto roku ich však nové nenahra-
dia, upravia sa len toalety pre verej-
nosť. Zo šiestich miliónov korún,
ktoré má Paming vyčlenené na tento
rok, okrem archeologického výskumu
zaplatia opravy schodov a dlažby na
Hornom hrade a vykonajú opatrenia

proti prenikaniu vlhkosti do priesto-
rov. Tá totiž zničenie týchto staveb-
ných častí zapríčinila. Generálku po-
trebuje aj vonkajšie prístupové scho-
disko a peniaze pôjdu aj na sledovanie
statickej poruchy. 
Bude sa tiež projektovať sanácia hrad-
ného brala, známeho poruchami a
puklinami v masíve. Na tejto aktivite
sa dlhodobo podieľa Slovenská tech-
nická univerzita, ktorá problematiku
rozpadania brala spracovala a jej prie-
beh trvale sleduje. (gub)

Na devínskom brale sa práce posúvajú
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PETRŽALKA
NA KOPČIANSKEJ ULICI počas
domovej prehliadky v jednom z bytov
zaistili policajti 397 až 795 obvykle jed-
norazových dávok heroínu. Vyšetrovateľ
už obvinil 42-ročného Ganiho I. zo
Srbska a 39-ročnú Júliu I. z Bratislavy z
drogovej trestnej činnosti. Obvinení od
konca roka 2007 v byte predávali drogy
konzumentom drog. 
NA BRADÁČOVEJ ULICI v jednom
z bytov vykonali policajti domovú pre-
hliadku, pri ktorej zaistili tri papierové
skladačky a zrezanú injekčnú striekačku
s amfetamínom a jednu skladačku s
heroínom. Z bytu predviedli 50-ročnú
Darinu K., 31-ročného Andreja P. a 27-
ročného Róberta K., všetci sú z Bratisla-
vy. Vyšetrovateľ ich obvinil zo zločinu
nedovolenej výroby omamných a psy-
chotropných látok a umiestnil ich v cele
s návrhom na vzatie do väzby.
NA ČAPAJEVOVEJ ULICI policajti
pri kontrole osobného motorového
vozidla Peugeot 405 našli v odkladacom
priestore dverí zatavenú injekčnú strie-
kačku s bielym práškom. Vodič, 26-
ročný muž, vydal policajtom aj vrecko
obsahujúce zelenú rastlinu, v aute sa
nachádzal aj ďalší 26-ročný muž a 26-
ročná žena, ktorá policajtom dala ďalšiu
zatavenú striekačku s bielym práškom.
Materiál bol zaslaný na expertízu.

RUŽINOV
NA KRAJNEJ ULICI piati neznámi
maskovaní páchatelia lúpežne prepadli
40-ročnú ženu priamo v jej dome. V čase
prepadu nebola doma sama, bolo u nej
na návšteve sedem ľudí. Páchatelia sa
vlámali do domu, prinútili sedem ľudí,
aby si ľahli na zem, kde im zviazali
lepiacou páskou ruky aj nohy. Od maji-
teľky domu jeden z páchateľov pod
hrozbou použitia zbrane žiadal, aby mu
vydala kľúč a povedala číselný kód pan-
cierovej skrinky. Krádežou hotovosti v
cudzej mene v prepočte v hodnote 400-
tisíc korún, ako aj 600-tisíc korún, 1200
eur a šperkov zo žltého kovu spôsobili
škodu jednak majiteľke domu, jednak
súkromnej firme.
NA KRAJNEJ ULICI sa do kancelárií
firiem vlámal neznámy páchateľ, ktorý
spôsobil škodu viac ako 3,5 milióna
korún. Po tom, čo násilím vnikol do
objektu, odcudzil tri trezory obsahujúce
rôzne cennosti, náhradné kľúče od
nákladných i osobných motorových
vozidiel a počítače.
NA MILETIČOVEJ ULICI v areáli
trhoviska neznámy páchateľ lúpežne
prepadol 65-ročného muža z Bratisla-
vy. Násilím ho obral o mobilný tele-
fón, finančnú hotovosť a výherný
tiket. Prepadnutý muž utrpel zranenia,
ktoré si nevyžiadali práceneschop-
nosť. Škoda sa odhaduje na približne
20 100 korún. (ver)

Posledné hry

pred vojnovou

katastrofou
Po každej stránke najúspešnejšie hry pred
prvou svetovou vojnou - tak možno struč-
ne zhodnotiť Hry V. olympiády 1912 v
Štokholme. Po prvýkrát sa na nich zúčast-
nili športovci všetkých piatich kontinen-
tov, objavila sa moderná technika - ele-
ktronické meranie času, cieľová fotografia
či verejný rozhlas. Premiérovo boli vyhlá-
sené súťaže v umeleckých disciplínach.
Až 117-členná výprava uhorských olympio-
nikov, medzi nimi aj 15 rodákov zo Sloven-
ska, z nich päť Bratislavčanov, bojovalo na
olympijských športoviskách. Na svojej dru-
hej olympiáde neuspel bratislavský rodák
Juraj Luntzer, ktorý sa suverénne kvalifikoval
do Štokholmu, no zaúradovala povestná
tréma v diskárskom kruhu a výsledkom bol
iba priemerný výkon (37,88 m), ktorý stačil
len na 21. miesto. O nič lepšie nedopadol ani
vo svojej druhej disciplíne - hode diskom
obojruč (ľavá plus pravá ruka) - 20. miesto.
Reprízu na OH absolvoval aj priekopník
športovej chôdze Štefan Drubina, ktorý na
severe Európy nepochodil na trati 10 000 m,
keď preteky nedokončil.
O olympijské úspechy sa pokúšali aj ďalší
dvaja Štefanovia z Bratislavy. Jedným bol
Štefan Déván (1890 - 1977), bratislavský
atlét, v behoch na 200 m, 400 m a ani v štafe-
te na 4x400 m sa do finále nedostal. Niečo
podobné možno konštatovať aj o druhom
Štefanovi, taktiež bratislavskom rodákovi
Jankovichovi (1889 - 1974), šprintérovi PTE
Bratislava, ktorý bol v oboch štartoch - v
behu na 100 metrov i ako člen štafety Uhor-
ska na 4x100 m vyradený vždy v semifinále.
Ďalší prešporský rodák František Facinek-
Forgacs (1891 - ?) reprezentant Uhorska z
PTE Bratislava v behoch na 800 a 1500 m od-
chádzal so zvesenou hlavou zo štadióna už po
rozbehoch. Inak, v domácich, uhorských po-
meroch bol Facinek suverénom a bolo iba
škodou, že jeho výkonnosť kulminovala až po
olympijských hrách. Skvelý atlét, ktorý
vytvoril v rokoch 1911 až 1913 jedenásť uhor-
ských rekordov, reprezentoval iba do roku
1914, keď mu lekári zistili srdcovú chybu a na
ich odporúčanie so športom prestal.
Bronzový medailový úspech v Štokholme
dosiahol oštepár Mór Koczán, ktorý síce
nebol Bratislavčan, ale s mestom na Dunaji
ho spájali jeho atletické začiatky a úspechy.
Po prvý raz sa predstavil tento kalvínsky kňaz
z Čiližskej Radvane v Bratislave v roku 1907,
hneď tu zvíťazil. Pamätným sa stal najmä
jeho výkon v Petržalke v októbri 1911, keď sa
jeho oštep zapichol do vzdialenosti 60,74 m,
čo znamenalo dovtedy najlepší výkon na
svete. Škoda, že svetové rekordy IAAF regis-
trovala až po OH 1912... Igor Machajdík

(Pokračovanie nabudúce)

Domy pre bankárov pripomínajú vilu
K historickým názvom ulíc v Brati-
slave patrí aj dnes pre mnohých Bra-
tislavčanov kuriózne znejúci názov
Palisády. V nemčine sa ulica (cesta)
volala Palisadenweg, v maďarčine
Védcoloputca.
Dnešný názov je trochu skrátený, pres-
ný preklad by bol „Ulica pri palisá-
dach“ alebo (pre každého, kto vnímal
palisády smerom z jadra stredovekého
mesta) „Ulica za palisádami“.
Palisády boli dôležitým prvkom opev-
nenia mesta. Boli to mohutné drevené
pne zarazené do zeme tesne vedľa seba,
takže pôsobili ako drevená hradba.
Bývali osadené do umelo navŕšeného
zemného násypu a z vonkajšej strany
prístup k nim obyčajne znemožňovala
priekopa.
Kedy vzniklo také opevnenie ako druhý
prstenec hradieb v Prešporku, nie je
známe. Určite však postavili palisády
na ochranu územia medzi múrom opev-
neným mestom a vonkajším hradným
opevnením najneskoršie v 30. rokoch
16. storočia, keď hrozilo nebezpečen-
stvo, že sem pritiahne turecká armáda.
Keď neskôr tiahli Turci na Viedeň (boli
tam porazení v roku 1683), bolo potreb-
né palisádové opevnenie spevňovať.
Územie medzi palisádami a kráľov-
ským hradom bolo obývané už v stre-
doveku (Panenská ulica). V prvej polo-
vici 17. storočia si v hornej časti územia
pri ceste do hradu postavil prepychový
kaštieľ prešporský župan gróf Pavel
Pálffy. Tým palisády ešte získali na
význame, lebo chránili aj sídlo vtedy
najdôležitejšieho uhorského magnáta.

Záhrady domov, ktoré stáli pozdĺž pali-
sád, najmä na Panenskej ulici, boli
pomerne dlhé, siahali až k palisádové-
mu opevneniu. Majitelia domov muse-
li až do konca 18. storočia udržiavať
pás pri hradbách priechodný, aby sa
tam v prípade potreby mohli ľahko
pohybovať obrancovia mesta.
V priebehu 19. storočia už nepotrebné
palisádové opevnenie spustlo a postup-
ne zaniklo. Majitelia priľahlých
pozemkov si na jeho miesto predĺžili
svoje záhrady. Až po roku 1890 sa
začalo na ich mieste stavať. Z bývalej
cesty pozdĺž palisád sa stala ulica.
Dnes už zo záhrad pri palisádach
jestvuje len zlomok. Najznámejší je
fragment bývalej Jeszenákovskej
záhrady, dnes známy pod menom
posledného majiteľa ako Slubekova
záhrada. 
Aj za palácom na Panenskej ulici 11
bývala bohatá záhrada, v ktorej rástli aj
cudzokrajné dreviny. Po prvej svetovej
vojne ho vlastnil bankový riaditeľ Tre-
bisch, ktorý dal v záhrade postaviť svo-
jej zomrelej manželke pomník. Pomník
z carrarského mramoru získaného z
rozbitého pomníka Márie Terézie,
vytesal sochár Alojz Rigele. Dnes je
pomník s fontánkou uložený v sklade,
lebo na jeho druhom mieste v Sade
Janka Krála ho vandali znehodnotili
postriekaním sprejovými farbami.
Pomník zo záhrady odstránili už pred
rokom 1924, keď záhradu od dedičov

pôvodného majiteľa získala Zemská
banka. Na ploche záhrady pri ulici
Palisády dala banka postaviť obytné
domy pre svojich zamestnancov.
Dva domy, ktoré pripomínajú väčšiu
vilu (č. 26 a 28), postavili v roku 1924
podľa projektu architekta Františka
Kříža. Architektúra domov je impor-
tom z hlavného mesta republiky - z
Prahy. Architekt Kříž sa inšpiroval
stavbami Josefa Gočára a Pavla Janá-
ka. Od nich čerpané prvky pretvoril
podľa vlastných predstáv.
Typické pre vtedajšiu architektúru sú
najmä valcový nárožný arkier, mohut-
né zábradlie lodžie a vysoký štít. Orna-
mentálne motívy vyskladané z neomie-
taných tehál používali v Bratislave aj
iní architekti, napríklad Balán a Gross-
mann na budove YMCA či Dušan Jur-
kovič na dvojvile na Krátkej ulici. Mi-
moriadny zmysel projektanta pre detail
sa prejavil na plytkom oblúčkovom
motíve, ktorý zdobí podhľad podstreš-
nej rímsy. 
Objekt sa zachoval vo výnimočne dob-
rom stave, hoci niektoré lodžie zamu-
rovali a nahradili oknami, a na prízemí
osadili na okná veľmi nevhodné mreže. 
Na dome je osadená pamätná tabuľa
spisovateľovi Elovi Šándorovi, ktorý
tam v rokoch 1933 až 1952 býval a v
posledných rokoch života pôsobil ako
riaditeľ Investičnej banky, ktorá vznik-
la po roku 1948 z bývalej Slovenskej
hypotečnej a komunálnej banky, ktorej
predchodcom bola česká Zemská
banka. Štefan Holčík

FOTO - Oto Limpus
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Hádzanársky

titul prvý raz

v Bratislave
HÁDZANÁ
Podarilo sa! Hádzanárky ŠKP sú
prvým ženským tímom, ktorý v ére
samostatného Slovenska získal pre
Bratislavu majstrovský titul. Zve-
renky trénera Štefana Katušáka
využili domáci dvojzápas na dve
víťazstvá, a keďže už zo Šale si pri-
viezli jednu výhru, sú najlepšie na
Slovensku!
Prvý domáci duel prekvapil svojím
jednoznačným priebehom aj samotné-
ho kormidelníka ŠKP. „Nečakal som,
že to bude také jednoznačné. Stále však
nie sme majsterkami, posledný krok
býva zložitý,“ pripomínal Štefan Katu-
šák. O všetkom teda nakoniec rozhodol
nedeľňajší triumf, ktorým hráčky ŠKP
zavŕšili finálovú sériu na 3:1.
„Moje slová sa potvrdili, posledný
krok bol naozaj zložitý,“ s úsmevom
pripomenul Štefan Katušák a dodal:
„Výborne sme ho však zvládli a preto-
že v troch stretnutiach, ktoré sme vo
finále vyhrali, sme boli lepší, titul sme
si zaslúžili. Som šťastný, prajem ho
najmä dievčatám, ktoré celú sezónu
tvrdo pracovali a svoju kvalitu dokáza-
li nielen v lige, ale aj vo Vyzývacom
pohári.“ (mm)

Ťažká cesta 

do futbalovej

Ligy majstrov
FUTBAL
Keďže o víťazstve Petržalky vo fut-
balovej Corgoň lige pochybujú už
iba pesimisti, Petržalčanov zaujímalo
rozhodnutie UEFAo zaradení do jed-
notlivých kôl nového ročníka. Infor-
mácia o začiatku účinkovania sloven-
ského majstra určite nepotešila. 
Petržalka v prípade ligového triumfu
začne púť znovu už v 1. predkole a ak sa
bude chcieť prebojovať do hlavnej súťa-
že, čakajú ju traja súperi, z toho jeden
prijateľný, jeden na svojej úrovni a
jeden možno z kategórie veľkoklubov.
O všetkom rozhodlo 25. miesto Slo-
venska v klubovom rebríčku, pričom
priamo v hlavnej súťaži alebo až v 3.
predkole budú mať svoje tímy krajiny,
na ktoré sa možno pozeráme z určité-
ho nadhľadu. (mm)

HC Slovan prišiel o Kapuša, posilnia 

ho však exsparťan Vaic a Švéd Petré

FC Petržalka je v rozhodujúcom trháku, 

majstrovský titul môže získať cez víkend

HOKEJ
V hokejovej mizérii, ktorá dopadla
na Slovensko, budú môcť ako prví
zachraňovať jeho reputáciu hokejisti
HC Slovan. Tých totiž už o pár mesia-
cov nečaká len úvod ligy, ale aj začia-
tok novovytvorenej súťaže - Ligy
majstrov. Aj preto jeho fanúšikovia
netrpezlivo vyzerajú nové príchody a
tŕpnu nad tým, kto sa poberie opač-
ným smerom.
Najskôr zlá správa, s Bratislavou sa lúči
Richard Kapuš. Stredný útočník, ktorý
sa nedostal do nominácie na majstro-
vstvá sveta sa po roku v belasom pobe-
rá znovu východným smerom. Jeho
novým klubom bude Metallurg Novo-
kuzneck. Kapuš teda odchádza zo Slo-
vana, kde získal šesť zo siedmich slo-
venských titulov, ktoré Bratislavčania
majú vo svojej vitríne.
K hráčom, ktorí predĺžili kontrakty, sa
najnovšie pridal Martin Hujsa. Dvad-
saťosemročný útočník podpísal kon-
trakt na ďalšie štyri roky, čo znamená,
že v Bratislave by sa mal dočkať aj
otvorenia novej haly... 
„V Slovane som spokojný a veľmi sa mi

tu páči. Sú tu prvotriedne podmienky,
ktoré sa vyrovnajú zahraničiu. Všetko
funguje perfektne a nemal som problém
predĺžiť platnosť zmluvy. Rozhodli aj
kamarátske vzťahy s hráčmi. Je tu skve-
lý kolektív. Síce sa neteším na letnú prí-
pravu, ale chlapcov v šatni sa neviem
dočkať. Je tu možnosť byť pri začiatku
novotvoriacej sa Ligy majstrov a rád by
som v nej s týmto tímom dosiahol
pekný úspech,“ uviedol Hujsa.
Zatiaľ najväčším slovanistickým úlov-
kom je popri návrate Romana Kukum-
berga exsparťan Ľubomír Vaic. Odcho-
vanec spišského hokeja patril v Prahe k
hráčom, ktorí sa po rýchlom vyradení v
play-off dostali na čiernu listinu. „Vai-
covi nebudeme brániť v hľadaní si
nového angažmán,“ písalo sa vo vyja-
drení sparťanských funkcionárov.
Zrejme najpohotovejšie zareagoval
práve Slovan, ktorého manažér Maroš
Krajči dotiahol Vaica do Bratislavy: „Je
to komplexný hokejista schopný hrať
na krídle aj v strede útoku. Má už veľké
skúseností, či z českej ligy, alebo z
reprezentácie a určite nám pomôže
najmä v Lige majstrov,“ povedal Krajči

na margo tridsaťjedenročného útoční-
ka. Vaic krátko pôsobil v NHL, ale vo
Vancouveri sa veľmi nepresadil, hral aj
vo Fínsku či v Rusku, no najviac si ho
pamätajú v Liberci, kde patril k najlep-
ším hráčom českej Extraligy. V repre-
zentácii má zlato a striebro z MS, na
Slovensko sa vracia po deviatich
rokoch. „Mal som ponuky z českých
klubov, ale rozhodol som sa pre Slovan.
Je to pre mňa nová výzva, chcem doká-
zať, že hokejovo ešte mám čo pove-
dať,“ dodal Vaic. 
Zatiaľ posledným kamienkom do mo-
zaiky novej zostavy je švédsky obranca
Henrik Petré. O takmer tridsaťročného
Severana mal svojho času záujem Wa-
shington Capitals, no útočne naladený
obranca sa nikdy nedostal do jeho kádra
a tak menil kluby len v rodnom Švédsku
a v susednom Fínsku. Podľa manažéra
Róberta Pukaloviča by Petré mohol byť
oporou slovanistickej defenzívy: „Petré
by mal byť hráčom, ktorý nahradí Srdín-
ka. Vo všetkých sezónach patril k najpro-
duktívnejším hráčom. Zatiaľ sme sa
dohodli na ročnej zmluve s opciou na
ďalšiu sezónu.“ (mm)

FUTBAL
Dramatická jar sa nekonala, petr-
žalská spanilá jazda druhou časťou
futbalovej Corgoň ligy môže už
tento víkend rozhodnúť o majstrovi.
Keďže Žilina minulý týždeň znovu
stratila dva body a Petržalka neza-
váhala v Nitre, jedinou otázkou zo-
stane, po ktorom kole sa Petržalča-
nia dočkajú druhého titulu.
Petržalčania v poslednom stretnutí
dokázali, kde je ich sila. Napriek tomu,
že Nitrania pred sobotňajším zápasom
inkasovali na jar doma iba štyri góly,
stačil jediný duel s Artmediou a na
konto im pribudli ďalšie tri. Petržalča-
nia prakticky celých 90 minút domino-
vali, domácich pustili iba do zriedka-
vých šancí a sami vyťažili z minima
maximum.
V ofenzíve Artmedie sa darilo najmä
Obžerovi s Pospěchom. „Pred zápa-
som, ale aj počas prestávky sme si
povedali, čo chceme hrať. Vedeli
sme, že to bude ťažké, ale disciplino-
vanou hrou sme dosiahli dobrý výsle-
dok,“ priznal Obžera a strelec druhé-
ho gólu, ktorý zrejme všetko rozho-
dol, Pospěch dodal: „Máme super-
brankára, pred ním výbornú obranu, a
keďže dokážeme v takmer každom

zápase streliť gól, verili sme v dobrý
výsledok.“
Oveľa dlhšiu cestu ako Petržalka do
Nitry merali slovanisti, ktorí navštívili
Košice. V Čermeli ich privítalo vyno-
vené mužstvo MFK, ktoré nastúpilo s
piatimi dvadsaťročnými hráčmi. Kým
v prvom polčase mali bližšie k víťaz-
stvu domáci, v druhom to bol súboj
slovanistov s brankárom Putnockým. 
„Obával som sa, že to bude mať rov-
naký priebeh ako naše dva posledné

košické zápasy, ktoré sme prehrali
napriek tomu, že sme boli herne lepší.
Dnes sme, našťastie, uhrali aspoň bod.
V prvom polčase nás podržal brankár,
pričom sa mi zdalo, akoby sa niektorí
hráči dali uniesť domácou zostavou s
množstvom mladíkov. Po prestávke
sme sa zlepšili a Košičanov podržal
najmä brankár Putnocký,“ hodnotil
duel slovanistický tréner Ladislav
Pecko. (mm)

FOTO - TASR

Sťahovanie 

bratislavských

klubov sa blíži
FUTBAL
Správa doručená na Slovenský fut-
balový zväz oznamujúca chystané
zlúčenie Interu a ŠKP Dúbravka
zrejme odštartovala najvýznamnej-
šiu zmenu v bratislavskom futbale.
Prvú od opätovného rozdelenia Inte-
ru ZŤS na Inter a ZŤS Petržalka
koncom minulého tisícročia. 
Prípadné spojenie oboch klubov, ktoré
je na spadnutie, by malo od novej sezó-
ny vyriešiť problémy s ihriskami, ktoré
sa črtajú pre Slovan a Petržalku. Belasí
síce stále iba čakajú na konečný verdikt
o stavbe nového štadióna na Tehelnom
poli, ale malo by to byť iba otázkou
času, keďže v hre je už aj prestíž slo-
venskej futbalovej reprezentácie, ktorá
nedávno prišla o stánok v Trnave, kam
SFZ už nechce dať žiadny medzištátny
zápas...
Ak sa definitívne schváli aj budovanie
hotela na mieste petržalského stánku,
obidva kluby vysťahované zo svojich
stánkov zrejme nájdu azyl na Pasien-
koch a Inter odíde do Dúbravky, kde je
viac-menej očakávaný už dlhší čas.
Otázka štadióna je horúcou témou
najmä pre Petržalku, ktorá by sa v prí-
pade ligového víťazstva mala predsta-
viť v Lige majstrov, čo však znamená
aj potrebu dôstojného štadióna pre pre-
stížnu súťaž. 
Keďže vlastný štadión nespĺňa požia-
davky ani na predkolo a Tehelné pole
by aj v prípade, že sa nezačne búrať,
zrejme nedostalo výnimky spred troch
rokov, Petržalka musí zamieriť do fut-
balového azylu.
Znamená to teda rýchlu rekonštrukciu
Pasienkov, prípadne odchod do Senca,
kde je však maličká kapacita postačujú-
ca tak na 1., prípadne 2. predkolo. Fut-
balovú Bratislavu teda čaká horúce leto
a čo je najhoršie, veľmi krátke. Úvodné
predkolo Ligy majstrov sa totiž hrá už v
polovici júla! (mm)

Hokejový

majster bude 

ladiť v Salzburgu
HOKEJ
Aj keď bratislavských hokejistov
ešte len čaká najväčšia letná zabe-
račka, už teraz sa doťahujú detaily
záveru prípravy. 
HC Slovan Bratislava dostal nedávno
zaujímavú pozvánku na 4. ročník tur-
naja v rakúskom Salzburgu, kde by sa
mal predstaviť od 21. do 24. augusta
spoločne s veľmi reprezentatívnou
vzorkou európskych klubov. 
Okrem belasých čakajú v Rakúsku
švajčiarskeho majstra Lions, ruský
veľkoklub SKA Petrohrad, českú Spar-
tu Praha, nemecký Kolner Haie a uspo-
riadateľom celého podujatia by mal
byť domáci Red Bull Salzburg. 
Hrať by sa malo v dvoch trojčlenných
skupinách, pričom slovanisti zrejme
narazia na švajčiarsky a nemecký tím.
Príprava v Rakúsku pravdepodobne
padne vhod aj trénerovi belasých Zde-
novi Cígerovi, ktorý napríklad pred
začiatkom poslednej sezóny pripomí-
nal, že ak nebol s niečím spokojný, tak
to bol práve malý počet ťažkých stret-
nutí (Slovan vtedy hral prakticky iba v
Tatranskom pohári). (mm)

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
1-izb., Šustekova, novost., 2/5p., balkón, 35m2, zar. 3,2 mil. Sk
2-izb., OV, Mestská, tehla, 1p., 49m2, vl. kúrenie, pavlač 3,6 mil. Sk
2-izb., OV, Kvetná, 60m2, mez., vl. kúrenie, 3/3p., zar., 3x log. 6,2 mil. Sk
2-izb., OV, Krajná, novost., 2/4p., 76m2, loggia 4,8 mil. Sk
2-izb., OV, Klincova, novost., 44m2, 2/2p., vl.kúr. 3,5 mil. Sk
3-izb., OV, Smolenická, 67m2, log, 7/12p., zatepl. dom, náb. 3,19 mil. Sk
3-izb., OV, Bazovského, 70m2, 8/8p., loggia, pôv. stav, výhľad 3,3 mil. Sk
3-izb., OV, Kuklovská, zrek., 72 m2, 11/12p., výhľad 3,6 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. 3,6 mil. Sk
SP - Devínska cesta, 940m2, voda, elektrina, projekt. dok. 6,3 mil. Sk
RD Limbach, 676m2 pozemok, 2-gener., 2 x 4i byty, 2-garáž 10,5 mil. Sk
RD Miloslavov, 4á poz., ÚP 150m2, garáž 6 mil. Sk
RD Bystrická - DNV, novost., ÚP 350m2, 550m2 poz., VIS cena dohodou
RD Jarovce, 663m2, ÚP 404m2, 5i, podpiv., park.výsadba,bazén16 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
3-izb., v RD Šarišská (pri Apole), 82m2, sam. vstup 18.000,- Sk/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
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Meditatívne

krajiny

Dušana Búřila
VÝSTAVA
V INFOCEN SEK EU na Konvent-
nej ulici 1 otvorili ďalšiu zaujímavú
výstavu. Predstavuje diela akademic-
kého maliara Dušana Búřila.
Dušana Búřila (1946) oslovuje príroda,
krajina okolo nás. Cítiť to z jeho
malieb, kamenných mozaík, smaltov, z
celej jeho doterajšej činnosti. Je mu
blízka filozofia a ekológia, vedie dialóg
s prírodou, pracuje s dojmami a pocitmi
z nej, má o ňu obavy. Vie, že príroda je
zraniteľná a nenahraditeľná, spolužitie
človeka s prírodou je dávne, súčasné a
musíme sa snažiť, aby bolo aj budúce. 
Krajinu pretvára, metamorfuje do nád-
herných tvarov a farieb, takmer vždy
nežne pastelových. Tieto „meditatívne
krajiny“, ako ich sám autor nazýva,
umožňujú cez obraz vstup do vlastného
vnútra, objavenie súvislostí, duchovna.
Diela sú skutočné i fantazijné. Maľuje
klasickým aj moderným spôsobom.
Výtvarné stvárnenie je pre umelca
mágia vyjadrená kresbou, kresba a
farba je pre výtvarníka to, čo pre básni-
ka písmeno či slovo, alebo pre hudobní-
ka tón a akord. Výtvarný obraz je filo-
zofia duchovna, kultúrny záznam doby.
Všetko ostatné je len na divákovi - pri-
jímať, dešifrovať a čítať výtvarnú reč a
jej obsah. Môžete tak urobiť na výstave
Dušana Búřila do 5. júna, otvorené je
po-pia: 9.00 - 18.00 h. (dš)

Ruskí kozáci 

v NTC Sibamac

Aréna
TANEC
Štátny tanečný súbor Ruskí kozáci je
jedna z najuznávanejších profesio-
nálnych tanečných skupín v Rusku.
Po prvýkrát sa predvedú aj brati-
slavským divákom na vystúpení 25.
mája v NTC Sibamac Aréna. 
Tanečníci predvedú strhujúci a dyna-
mický koncertný program kozáckych
tancov. Nebude chýbať celosvetovo
preslávená tradičná Kalinka s rýchlymi
piruetami, vojenské pochody donských
kozákov, dievčenský tanec Kaťuša či
ukrajinský ľudový tanec Gopak. Súbor
je v Rusku tiež nazývaný Veľký kozác-
ky balet, čo naznačuje blízkosť umel-
cov ku klasickému štýlu.
Ruský kozácky tanečný súbor predvá-
dza vzrušujúci dvojhodinový hudobno -
tanečný program, ktorým vykresľujú
nielen divokú náturu kozákov, ale roz-
právajú aj príbehy boja, slávy, lásky a
zrady. (dš)

O prenose

medzi svetom

a umelcom
VÝSTAVA
V Galérii PF 01 na Panenskej 29
otvorili výstavu s názvom Transmiter.
Podtitul výstavy znie príznačne -
správa o 3 súkromných priestoroch
na ploche 95 m2. Na výstave môžete
bližšie spoznať mladých umelcov
Lenku Rajčanovú, Marka Horbana a
Lukáša Machalického. Šperky vysta-
vuje Hany Kašičková. 
Pojem transmiter sa v odbornom slovní-
ku používa na označenie prenášačov
signálov, vĺn, a to nielen rádiových, či
elektrických. V medicínskej praxi je
transmiter rovnako prenášač impulzov v
ľudskom mozgu. V spojitosti s touto
výstavou môžeme termín transmiter
chápať ako pomenovanie dôležitého
prenosu medzi svetom a umelcom. Ide o
činiteľ, ktorý sa zúčastňuje na umelco-
vom vnímaní a myslení a prenáša -
transformuje jeho myšlienky a interak-
cie do podoby konkrétneho sprítomne-
nia vo forme diela. Transmiter predsta-
vuje kmitajúci prvok v priestore -
kozme - mikrokozme tvorcu a ďalej
prenáša impulz k divákovi. Prenosy sa
uskutočňujú v špecifickom čase a prie-
store, resp. v časoch a priestoroch. 
Lenka Rajčanová svojou zvukovou
inštaláciou Found Footige (2008) vytvá-
ra, v reálnom priestore galérie ilúziu fik-
tívneho priestoru. Hrá s divákom zmy-
slovú hru, napína ho, zneisťuje a ponúka
mu možnosť „vkročiť“ do samotného
diela, zúčastniť sa na ňom a pôsobiť v
ňom. Marko Horban prenáša vo fotogra-
fickej inštalácii Ani žena ani muž (2004)
problém vnímania životného priestoru
do fenomenologickej roviny existencie
subjektu cez jeho telesnosť. 
Lukáš Machalický vo videoinštalácii
Tetris (2007) komentuje priestor mesta,
životný priestor mnohých z nás. Pozerá
sa však na neho trochu zmenenou opti-
kou, ide k čistej esencii mesta, abstra-
huje hmotu budov, automobilov, chod-
cov, svetiel v domoch. Mesto sa stáva
jednoduchým zhlukom znakov, ktoré
do seba zapadajú. Dôležitým doplnkom
výstavy sú šperky Hany Kašičkovej,
častice v priestore, ktoré ako malé
architektúry pôsobia na ploche ľudské-
ho tela a dotvárajú identitu svojho nosi-
teľa. Hany Kašičková uskutočňuje pre-
nos svojej vlastnej zažívanej reality,
dokonca intimity osobných zážitkov do
hmoty šperku. 
Organizátorom výstavy je Galéria PF 01
& Študentský pôžičkový fond, kurátor-
kami Katarína Hrdá a Anna Maximová.
Výstava je otvorená od pondelka do
piatka od 8.00 h. do 17.00 h. a potrvá do
30. mája. (dš)

Bábkové Škôlkohry pre najmenších
DIVADLO
Bratislavské bábkové divadlo ponú-
ka deťom škôlkohry - predstavenia
pre najmenších divákov od 3 rokov,
určené do nedivadelných priestorov.
Známe príbehy v podaní dvoch hercov
sú komunikatívnymi, kontaktnými
hrami, ktoré deti vťahujú priamo do
deja. Táto atraktívna forma dáva mož-
nosť deťom dotvárať príbeh. Môžu si
vybrať, ako sa rozprávka skončí, môžu
pomáhať hrdinom rozprávky alebo si
dokonca v rozprávke zahrať. 
Z knihy Josefa Čapka Devätoro roz-
právok divadelníci vybrali Veľkú roz-
právku doktorskú, ktorú zdramatizo-
val Vladimír Jelínek. Pod názvom
Rozprávka o princeznej sulimánskej
ju spolu s hercami Jaroslavou Hupko-
vou a Jurajom Adamíkom pripravuje
Mariana Ďurčeková, poslucháčka
dramaturgie a réžie VŠMU. Scénu,

bábky a kostýmy navrhla Kristína
Hroznová. 
Príbeh rozpráva o princeznej, ktorá
žije v ďalekej sulimánskej krajine so
svojím oteckom - sulimánskym sultá-
nom. Princezná vážne ochorie, nič jej
nechutí, iba vzdychá a chradne. Nik
jej nevie pomôcť, preto na radu pani
Bižurky pošle sultán svojich dvoch
vezírov do ďalekej Európy, aby do-
viedli študovaného Dr. Oktora, ktorý
ju celkom isto vylieči. 
Ďalšie druhy škôlkohier, ktoré ponúka
BBD: Červená čiapočka, Perníková
chalúpka, Dlhý, Široký a Bystrozraký,
Lopta Hopta a Vianočný príbeh anjela
Rafaela. Škôlkohry si môžete objednať
v prevádzke Bratislavského bábkového
divadla na Dunajskej ul. 36, alebo na
stránke www.babkovedivadlo.sk.
Na 1. jún - Medzinárodný deň detí pri-
pravilo BBD tiež zaujímavý program.

V týždni od 27. mája do 31. mája po-
núkne v doobedňajších hodinách pred-
stavenia O psíčkovi a mačičke a Krá-
ľovský detektív za polovičné vstupné.
Vestibul divadla privíta deti, ktoré sa
budú môcť zapojiť do tvorivých dielní.
Bábkovým divadlom ožije aj park pri
Prešporskej kúrii, kde BBD uvedie
škôlkohry Červená čiapočka, Perníko-
vá chalúpka, Lopta Hopta, Dlhý, Širo-
ký a Bystrozraký a Rozprávku o pri-
nceznej sulimánskej, vstup bude
voľný.
V nedeľu 1. júna dopoludnia uvidia
deti na javisku BBD hru Vlk a Červená
čiapočka, poobede inscenáciu Princez-
ná Kukulienka a v parku kúrie škôl-
kohry. Naplánovaná je aj súťaž maľo-
vania na chodník a iné sprievodné
akcie. Vyvrcholením osláv MDD bude
organizovaný sprievod bábok a masiek
z predstavení BBD po meste. (dš)

Škôlkohra Bratislavského bábkového divadla - Rozprávka o princeznej sulimánskej. FOTO - BBD

BratislavaBratislava
Ivánska cesta 10 (2000 m2), Tel.: 02/4821 4806; Fax: 02/4821 4809; Po-Pia: 9,00-19,00; So-Ne: 9,00-16,00

·evãenkova 23 (PetrÏalka), Tel.: 02/6381 3614; Po-Pia: 9,00-19,00; So: 9,00-13,00
Sch. Trnavského 1/F (SKLENÍK), Tel.: 02/6446 3408; Po-Pia: 9,00-19,00; So: 9,00-13,00

Akcia trvá od 5. 5. do 31. 5. 2008 alebo do vypredania zásob.

3x v
 BA

K O B E R C E  •  P V C  •  P A R K E T Y  •  M A T R A C E

Sto rokov od narodenia Eugena Suchoňa
VÝSTAVA
Pri príležitosti stého výročia narode-
nia hudobného skladateľa Eugena
Suchoňa pripravil Divadelný ústav
v spolupráci s Hudobným múzeom
SNM jedinečnú výstavu, ktorá je
verejnosti sprístupnená od 16. mája
do 31. októbra v Harmincovej sieni
Slovenského národného múzea na
Vajanského nábreží. 
Ambíciou tvorcov výstavy bolo pred-
staviť majstra Suchoňa v čo najširšom
umeleckom i spoločenskom kontexte.
Od rodného Pezinka, cez roky mlados-
ti, štúdia až po oceňovaného skladate-
ľa, teoretika, pedagóga a organizátora

kultúrneho života. Fotodokumentačný
materiál ho zachytáva v spoločnosti
priateľov, kolegov, dirigentov, inter-
pretov i v rodinnom kruhu. 
Ťažiskom koncepcie sú však dve javi-
skové diela Eugena Suchoňa - slo-
venská národná opera Krútňava a
veľká historická dráma Svätopluk.
Divákom sa prezentujú prostredníc-
tvom fotografií, výtvarných návrhov,
scénických makiet, kostýmov i video-
záznamov.
Vizuálne príťažlivou formou približu-
jú náhľady tvorcov na kľúčové diela
slovenskej opernej tvorby, prinášajú i
galériu umeleckých osobností, ktoré sa

podieľali na bohatej interpretačnej tra-
dícii Suchoňovho javiskového diela.
Veď len Krútňava bola na slovenských
javiskách uvedená v dvanástich insce-
náciách, v zahraničí ju inscenovali
dvadsaťštyrikrát. Kurátorkami výstavy
sú Michaela Mojžišová a Danica Štili-
chová, autorkou architektonického rie-
šenia Eva Rácová, autorom grafického
riešenia Ján Triaška.
Popri expozícii v SNM pripravil Diva-
delný ústav aj panelovú verziu výsta-
vy, ktorá už bola či bude inštalovaná v
dvadsiatich slovenských kultúrnych
inštitúciách a vo všetkých slovenských
inštitútoch v zahraničí. (dš)
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DEVELOPERPREDAJCA A DODÁVATE¼ STAVBY

už staviam
e

www.otyk.sk �02 / 60 20 10 21-3 0903 755 761-3

www. skRezidenciaKaskady.
Kvalitné a tiché bývanie v atraktívnom dome

91 bytov v Karlovej Vsi

na Kresánkovej ulici

nový park priamo za domom

každý byt s balkónom 

alebo terasou

parkovanie v podzemných

garážach

FINANCUJÚCA BANKA

V predaji ešte 5 luxusných 
bytov s terasami

02 / 60 20 10 21-23
0903 / 75 57 61-3

• 5 luxusných mezonetových  bytov s terasami 

•  výmera bytov od 102 do 120 m 
   + terasy od 34 do 93 m

P
P

PB c e n t r á l

Developer: Financujúca banka: www.pbcentral.sk  www.otyk.sk

GIGA AKCIA!
od nedele 18. 5. až do soboty 24. 5.

ODEMA PÚCHOV
(totálny výpredaj konfekcie)

DOPREDAJ KABÁTOV!
Ozeta Trenčín, Vzorodev Žilina, Zornica Bánovce, Makyta Púchov, Q-M Považská Bytrica

DOM ODBOROV - Istropolis
Trnavské mýto (1. poschodie)
NE-PIA: od 1000 do 1800 h, SO: od 900 do 1200 h

nohavice od 399 Sk
kostýmy od 699 Sk
obleky od 2499 Sk
jarníky od 1399 Sk
kabáty od 1599 Sk

www.peknekabaty.sk

-70%
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PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

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

Zasekli sa vám dvere? SKONCUJTE 
S FAJČENÍM!
* len jedna procedúra
* chuť na cigaretu mizne

pár hodín po zákroku
�0904 024 186
MUDr. M. Hudáček, Zámocká 30

Ventúrska 22, 811 01 Bratislava
Tel.: +421 (2) 54 43 6342   Fax: +421 (2) 54 43 6343

Mobil: +421 (903) 432 071   
E-mail: dusan.lisican@rothpartners.sk

s p r a c o v a n i e 
e n e r g e t i c k ý c h 

c e r t i f i k á t o v
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Augustový

pohľad

Laca Bielika
STARÉ MESTO
Jeho dielo je asi najčastejšou obeťou
porušovania autorského zákona -
každý, kto potrebuje ilustráciu o oku-
pácii Československa v auguste 1968,
bez váhania a a spýtania použije foto-
grafiu od Laca Bielika, lebo bez nej sa
nezaobíde.
Impozantnú výpoveď fotografa, ktorý
neskôr prišiel o život pri výkone svojho
povolania, pripomenie Výstava v parku
1968 - 2008, ktorú pripravuje nezisková
organizácia Camera Obskura. Výstava
sa začne 28. mája, v deň nedožitých
narodenín Ladislava Bielika a potrvá do
12. septembra 2008. V deň otvorenia
výstavy, ako aj vo výročný deň okupá-
cie Bratislavy by priamo na Šafáriko-
vom námestí mali byť sprievodné
hudobné podujatia a akcie. Výstava
bude voľne dostupná verejnosti. 
Vernisáž výstavy a krst novej knihy
Ladislav Bielik August 1968 bude 28.
mája 2008 v Redute. Knihu pokrstia
dcéra muža s rozhalenou hruďou pred
tankom - Emília Gogová, manželka
legendárneho hokejového brankára Vla-
dimíra Dzurillu - Zlatica a manželka
fotografa Ladislava Bielika - Alica. 
Na vystavenie fotografií použijú dva-
násť betónových skruží, na ktorých
bude umiestnený 90-metrový pás Bieli-
kovych fotografií z augusta 1968.
Výstava zaberie priestor, kde stávalo
bistro Kazačok a čiastočne aj trávnatú
plochu. Práve na nej bude aj unimobun-
ka, kde bude zázemie výstavy. Camera
Obskura uisťuje verejnosť, že po skon-
čení výstavy dá trávnatú plochu do
pôvodného stavu.
Camera Obskura sa vopred ospravedl-
ňuje občanom Bratislavy, ktorí by sa
počas prípravy výstavy cítili byť obme-
dzovaní v pohybe po Šafárikovom
námestí a ústami predsedu svojej správ-
nej rady, Petra Bielika, fotografovho
syna, vyjadruje presvedčenie, že koneč-
ný efekt im prípadné dočasné nepohod-
lie plne vynahradí. Gustav Bartovic

Navrhovateľ F arch, s.r.o., Bratislava
predložil zámer

Polyfunkčný objekt BAJO,
Krasovského ulica, Petržalka
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 7. 5.
do 28. 5. 2008na prízemí budovy Magistrátu hl.
mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priesto-
roch Služieb občanom/FRONT OFFICE. (V elek-
tronickej podobe bude zámer k nahliadnutiu na
www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Informačný systém podľa
zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.) Verejnosť môže
svoje písomné stanovisko doručiť Obvodnému
úradu životného prostredia v Bratislave, Karloves-
ká 2, 842 33 Bratislava 4 do 28. 5. 2008.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
5105/238 a 5202/8 v lokalite na Krasovského ulici, k. ú.
a MČ Bratislava - Petržalka, územný obvod Bratislava V.
Objekt sa navrhuje na pozemku z troch strán ohraniče-
nom cestami a z jednej strany hranicou pozemku, na
ktorom v súčasnosti prebieha výstavba 18-podlažného
polyfunkčného objektu firmy STAVO-ing, s.r.o.
Účelom navrhovaného zámeru je výstavba polyfunkč-
ného objektu s priestormi pre hotel, bývanie, obchod,
služby a statickú dopravu. Navrhovaný objekt tvoria dve
do seba zapustené hmoty, jedna je dominantná plo-
chou, druhá výškou. Prvá je určená pre hotelové služby
a občiansku vybavenosť, má mať tvar kvádra budova-
ného do 4. nadzemného podlažia (NP). Druhá, v kto-
rej sa navrhujú prenajímateľné apartmány (5.-7. NP) a
byty, má mať tvar zaobleného kvádra. Čnie do výšky
16. NP. Do terénu má byť objekt zapustený 3 podzem-
nými podlažiami (PP) slúžiacimi ako garáže. Navrhuje
sa 319 parkovacích stojísk, z čoho má byť 296 umiest-
nených v garáží a 13 na parkovisku.
Predpokladaný termín začatia činnosti: cca 03/2009
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: 03/2011
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SOBOTA 17. máj
� 10.00 - Tanec mladých, tanečný works-
hop, DK Ružinov, Ružinovská 28
� 16.00 - FC Artmedia Petržalka - B.
Bystrica, futbalová Corgoň liga, Petržalka
� 17.00 - Vy-počúvanie, cyklus rozhovo-
rov Michala Tvarožka naživo, hosť: Peter
Michalica, Divadlo a.ha, Školská 14 
� 17.00 - Čaj o piatej s HS UNI, tanečné
podujatie, SK BNM, Vajnorská 
� 18.00 - ŠK Slovan Bratislava - Nitra,
futbalová Corgoň liga, Tehelné pole
� 19.00 - L. Smoček: Čudné popoludnie
Dr. Zvonka Burkeho, Divadlo Astorka,
Námestie SNP 33

� 19.00 - Sen noci májovej, z cyklu Talian-
sky operný podvečer, Stála expozícia SNG,
Staré európske umenie, Vodné kasárne, 1.
posch., Rázusovo nábrežie 2
� 19.00 - M. Gavran: Všetko o ženách,
Divadlo Apollo, premiéra, Divadlo v pod-
palubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - Randevú v Gullfosse, Zuzana
Tlučková, Mária Kráľovičová, reštaurácia
Gullfoss, Čulenova 5
� 20.00 - Pohoda 007, premiéra filmu o fes-
tivale, Klub Za Zrkadlom, Rovniankova 3
� 21. 00 - Hooverphonic (Belgicko), hosť:
Jerboa (dj - set), Klub Za Zrkadlom, Rov-
niankova 3

NEDEĽA 18. máj
� 10.00 - Tanec mladých, tanečný works-
hop, DK Ružinov, Ružinovská 28
� 10.30 - Rozprávky v Gullfosse, Mechú-
rik Košťúrik, divadlo Happy, reštaurácia
Gullfoss, Čulenova 5
� 10.30 - Čin-čin, Bábkové divadlo PIKI,
DK Dúbravka, Saratovská 2/A
� 10.30 - Nedeľné matiné, J. Lupták (vio-
lončelo), program: V. Godár, J. Iršai, M.
Burlas, J. S. Bach, J. Tavener, GMB, Mirba-
chov palác, Františkánske námestie 11
� 10.30 - K. Kubová, M. Kecskésová:
Sedmokráska, od 3 rokov, Divadlo Ludus,
DK Ružinov, Ružinovská 28
� 14.00 - Veľká jarná cena, Slovak 2000
Giuneas Stakes, Závodisko Starý háj, dostihy
� 14.00 - Štvrtý medzinárodný rómsky
festival, účinkujú: Manduláš, Charanga

cubana, B. Balog, V. Berkyová, Sendrejov-
ci, I. Kelarová, Notár Mary (Maďarsko),
DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 15.00 - Nedeľný čaj o tretej, do tanca
hrá Kartago trio, DK Lúky, Vigľašská 1
� 15.00 - Deň matiek, spoločenské pose-
denie, MO JDS Devínska Nová Ves
� 16.00 - O škaredom káčatku, program
podľa známej rozprávky H. Ch. Andersena,
Bibiana, Panská 41
� 19.00 - E. Labiche: Najšťastnejší z
troch, Štúdio L+S, Námestie 1. mája 5
� 20.30 - Z Teheránu do Kátmandú,
lesné kino, Horáreň Horský park, Lesná 1

PONDELOK 19. máj
� 9.00 a 11.00 - M. Hudec, K. Kolárik, P.
Kuba: Objav roka, od 14 rokov, Divadlo
Ludus, Malá sála PKO
� 18.30 - Vojta Nedvěd so skupinou, spie-
vajú: Honzove pesničky, DK Zrkadlový háj,
Rovniankova 3
� 19.00 - J. W. Goethe: Prafaust, Divadlo
a.ha, Školská 14
� 19.00 - J. Godber, J. Thornton: Bar-
manky, Štúdio L+S, Námestie 1. mája 5
� 19.00 - Rodinné príbehy, bábkové pred-
stavenie študentov VŠMU, premiéra, Štú-
dio 1, Zochova 1
� 19.00 - J. Šimko a kol.: Pamäť Brati-
slavy I. Petržalské príbehy, Štúdio 12, Jaku-
bovo námestie 12
� 19.00 - S. Štepka: Veľké ilúzie, Rado-
šinské naivné divadlo, Škultétyho 5
� 19.30 - Bluesový pondelok, Music Club,
Hlava XXII, Bazová 9
� 19.30 - K. Vosátko: Telenovela, Divad-
lo GunaGU, Františkánske námestie 7

UTOROK 20. máj
� 9.00 - M. Hudec, K. Kolárik, P. Kuba:
Objav roka, od 14 rokov, Divadlo Ludus,
Malá sála PKO
� 10.00 - O škaredom káčatku, program
podľa známej rozprávky H. Ch. Andersena,
Bibiana, Panská 41
� 19.00 - Není bratr jako bratr, Bratříček
po 40 letech, recitál Jana Kryla, DK Zrkad-
lový háj, Rovniankova 3
� 19.00 - John McLaughlin and The 4th
Dimension, koncert, hostia: Kaltenecker
trio z Maďarska a Oskar Rozsa Project,
Incheba Expo Aréna, Viedenská cesta 7
� 19.00 - Rodinné príbehy, bábkové pred-
stavenie študentov VŠMU, premiéra, Štú-
dio 1, Zochova 1
� 19.00 - A. Grusková: Päť chodov pre
dvoch alebo ochutnávka vášne a noblesy,
Štúdio 12, Jakubovo námestie 12 
� 19.00 - Drahouškové, hrajú J. Paulová,
P. Zedníček, D. Suchařípa, A. Svobodová, J.
Kohout, Teátro Wüstenrot, Trnavské mýto 1

� 19.00 - S. Štepka: Veľké ilúzie, Rado-
šinské naivné divadlo, Škultétyho 5
� 19.30 - K. Vosátko: Telenovela, Divad-
lo GunaGU, Františkánske námestie 7

STREDA 21. máj
� 9.00 a 11.00 - K. Žiška: Čiernobiele
srdce Charlieho Chaplina, Divadlo Lu-
dus, od 12 rokov, Malá sála PKO
� 10.00 - O škaredom káčatku, program
podľa známej rozprávky H. Ch. Andersena,
Bibiana, Panská 41
� 14.00 - Tajné spoločenstvo, tvorivé diel-
ne k výstave Zo života škriatkov, Bibiana,
Panská 41
� 14.00 - Farebná fantázia, výtvarné diel-
ne pre deti, MKC Gaštanová 19
� 19.00 - Mafstory 2 alebo Ali má narode-
niny, Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - S. Štepka: Desatoro, Radošinské
naivné divadlo, Škultétyho 5
� 20.00 - I. Procházková: Soví spěv, Štú-
dio 12, Jakubovo námestie 12

ŠTVRTOK 22. máj
� 9.00 - K. Žiška: Gargantua a Panta-
gruel, Divadlo Ludus, Malá sála PKO
� 10.00 - Tajné spoločenstvo, tvorivé diel-
ne, Bibiana, Panská 41
� 14.00 - O škaredom káčatku, podľa roz-
právky H. Ch. Andersena, Bibiana, Panská 41
� 18.00 - Tolerantní, netolerantní, multikul-
túrny večer, Štúdio 12, Jakubovo námestie 12
� 19.00 - S. Halčáková, S. B. Karvayová:
Esencia divokej ženy, Štúdio L+S, Námes-
tie 1. mája 5
� 19.00 - H. Pinter: Milenec, Divadlo
Ívery, MKC Školská 14
� 19.00 - P. Weiss: Bajmann Brothers,
Divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - (Ne)Pripravení & 3t - improvi-
zácie, divadelný projekt hereckých improvi-
zácií, Diadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - S. Štepka: Sedem hlavných hrie-
chov, Radošinské naivné divadlo, Škultétyho 5 

� 19.30 - O. Belešová a M. Shiraki: John
a Yoko, Divadlo GunaGU, Františkánske
námestie 7
� 20.00 - T-mobile jazz: Matúš Jakabčic a
jeho hostia, Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 21.00 - Psycho3p - M. Greksa, koncert,
Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie

PIATOK 23. máj
� 9.00 - K. Žiška: Gargantua a Panta-
gruel, pre divákov od 12 rokov, Divadlo
Ludus, Malá sála PKO
� 10.00 - Dúbravský sláviček 2008, súťaž
v speve ľudových piesní detí ZŠ, DK
Dúbravka, Saratovská 2/A
� 10.00 a 19.00 - G. Spiró: Mydlová ope-
ra, dráma, verejná generálka a predpremié-
ra, Divadlo a.ha, Školská 14
� 17.00 - Ružinovská tančiareň, zábavné
tanečné stretnutie staršej a strednej generá-
cie, DK Ružinov, Ružinovská 28
� 18.00 - Piatkové tanečky pri DH Vištu-
čanka, SK BNM, Vajnorská 21
� 19.00 - R. Polák: Kentauri, Divadlo
Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Samo Tomeček & Free Inna
Cage + hostia, premiéra nového CD pro-
gramu, Klub Za Zrkadlom, Rovniankova 3
� 19.00 - Music Club, Maco Csonka&
Dr. Schlosser band, after wedding party -
rock-blues, DK Lúky, Vigľašská 1
� 19.00 - G. Carbunariu: Stop the Tem-
po, premiéra, Malá scéna VŠMU, Dosto-
jevského rad 7
� 19.00 - Osud kocky, premiéra, Divadlo
Tiché iskry, Štúdio 12, Jakubovo námestie 12
� 19.30 - O. Belešová a M. Shiraki: John
a Yoko, Divadlo GunaGU, Františkánske
námestie 7
� 20.00 - M. Walczak: Prvýkrát, Divadlo
Borba, Prepoštská 4

VÝSTAVY
� Dušan Hanák: Záznamy a odkazy,
fotografie filmového režiséra, galéria Slo-
venskej sporiteľne, Zelená 2, do 1. júna
� Umberto Mastroianni: Svetlo noci sa
odkrýva v tvorivom ošiali, výber z tvorby
(1931 - 1995), GMB, Mirbachov palác,
Františkánske námestie 11, do 15. júna
� Nový priestor, nová hra, súčasná slo-
venská scénografia a dráma, Výstavná sieň
SVU, Dostojevského rad 2, do 2. júna
� Ľuba Suchalová - Harichová: Červení
& čierni, K, Gallery, Ventúrska 8, do 2. júna
� Človek v čase a priestore, Slovenské
národné múzeum, Prírodovedné múzeum,
Vajanského nábr. 2, do 30. júna
� Najkrajšie knihy Slovenska, Bibiana,
Panská 41, do 22. júna
� Stano Masár: After Duchamp, Galéria
Space, Františkánske námestie 7, otvorené
streda-nedeľa: 14.00 - 19.30. do 6. júna 
� Rudolf Sikora: Sám proti sebe, SNG -
Esterházyho palác, Námestie Ľ. Štúra 4, do 8.
júna

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

vyjdú o týždeň
22. mája 2008


