
Obyvatelia mestskej časti Bratislava
- Vajnory petíciou žiadajú obmedze-
nie najvyššej povolenej rýchlosti na
40 km/h v celých Vajnoroch. O katas-
trofálnej dopravnej situácii v tejto
mestskej časti sme sa pozhovárali s
členom petičného výboru starostom
Jánom MRVOM (SDKÚ-DS).
- Ja ako starosta som členom petičného
výboru a pôjdem s nimi odovzdať túto
petíciu príslušnému cestnému orgánu.
Zámerom petície je podporiť snahy
starostu, ktoré už dvakrát stroskotali
legálnou formou o zavedenie maximál-
nej povolenej rýchlosti v obci na 40
km/h. 
Čo vás viedlo k tomu, že ste sa stali
členom petičného výboru?
- Za 16 mesiacov môjho pôsobenia pri-

šli o život dvaja starší občania a jedno
11-ročné dievčatko malo dve operácie
hlavičky. Nemôžem sa uspokojiť s
cynickou úradníckou odpoveďou, že
máme malé čísla nehodovosti a popri
ceste máme dva široké chodníky. Ide o
cestu, kde prejde 20-tisíc áut denne, a
15 percent vodičov, čo je pri tom kvan-
te 3000 áut, ide vyššou rýchlosťou, ako
dovoľujú dnešné predpisy. Kolabuje
nám aj kruhový objazd, kde sa denne z
rôznych smerov stretáva asi 50-tisíc
áut.
Uvažuje mestská časť o znížení
maximálnej povolenej rýchlosti na
celom svojom území?

- Samozrejme. Predmetom petície je
zriadenie zóny 40km/h na zastavanom
území obce.
Pripravuje sa osadenie retardérov
na území mestskej časti, prípadne aj
iné opatrenia v oblasti dopravy?
- Na Osloboditeľskej ulici pred
základnými školami máme povolené
retardéry pred priechodmi pre chod-
cov. Rokujeme s magistrátom o ich
kúpe. S tranzitom súvisí aj systém
jednosmeriek, ktorý by mal ochrániť
Vajnorčanov od vetroplachov bráz-
diacich Vajnory. Na Roľníckej ulici
(hlavná ulica) plánujeme naprojekto-
vať a zriadiť stavebné úpravy s
ostrovčekmi, tak, ako nám to dovolia
rozmery vozovky.

Zhováral sa Juraj Handzo
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Mestská polícia

ponúka novým

policajtom aj

kúpeľnú liečbu
BRATISLAVA
Mestská polícia v hlavnom meste
začína náborovú kampaň, ktorej
výsledkom má byť zvýšenie počtu
mestských policajtov približne o 100.
Na tento účel uvoľnilo hlavné mesto
peniaze, vrátane lákavejšieho sociál-
neho programu.
Mestská polícia Bratislava chce zvý-
šiť najmä počet okrskárov, teda poli-
cajtov, ktorí pôsobia priamo v teréne.
Preto uchádzačom, ktorých prijme a
ktorí úspešne absolvujú kurz odbornej
prípravy, poskytne náborový príspe-
vok. 
K základnému platu bude okrem toho
patriť aj hodnostný, rizikový, jazykový
a kalorický príplatok. Polícia ďalej sľu-
buje vernostnú odmenu, peňažný prí-
spevok na kúpeľnú liečbu, preventívne
očkovanie, voľné vstupenky do vybra-
ných športových zariadení či zľavu na
lístok na MHD.
Potenciálnych záujemcov chce vzhľa-
dom na minimálnu nezamestnanosť v
hlavnom meste osloviť aj za jeho hra-
nicami, zväčša do vzdialenosti sto kilo-
metrov (napr. v okresoch Malacky,
Pezinok, Senec, Galanta a pod.). Tím,
ktorí majú trvalé bydlisko mimo hlav-
ného mesta, ponúkne ubytovanie vo
vlastných zariadeniach.
Lákadlom je aj trinásty plat a možnosť
získania nájomného bytu. Medzi pod-
mienky prijatia nových mestských
policajtov patrí okrem veku nad 21
rokov napríklad aj úspešné absolvova-
nie maturitnej skúšky či dobrý zdravot-
ný stav.
Mestská polícia potrebuje nových poli-
cajtov udržať dlhšie kvôli vysokej fluk-
tuácii. Tá sa prejavuje odchodom poli-
cajtov zväčša po pol roku služby najmä
kvôli nízkemu platu a minimálnym
výhodám. Mnohí mestskí poslanci žia-
dali napríklad na zasadnutí bratislav-
ského mestského zastupiteľstva 6.
marca 2008 aj zvýšenie počtu hliadok
mestskej polície v jednotlivých mest-
ských častiach, žiadali výraznejšie roz-
širovanie kamerového systému, razant-
nejšie odhaľovanie páchateľov zakla-
dania čiernych skládok, ale aj účinnej-
šie zakročovanie proti zle parkujúcim
vodičom.
Mesačné platy mestských policajtov
stúpli od apríla v priemere o 1500 až
2500 korún v závislosti od odslúže-
ných rokov, funkčného zaradenia a
odslúžených dní v mesiaci. Vernost-
ná odmena môže dosiahnuť sumu až
12 000 korún, príspevok na kúpeľnú
liečbu 5000 korún a hodnostný prí-
platok 1750 korún. Mestská polícia
mala ku koncu minulého roka 277
zamestnancov. (rob)

Industriálna

pamiatka na

Plynárenskej 

mohla prežiť
RUŽINOV
Stará budova svedčiaca o industriál-
nej minulosti Bratislavy na rohu Ply-
nárenskej ulice a Mlynských Nív
nemusela byť nevyhnutne odsúdená
na zánik a možno by celkom dobre
zapadla do moderného prostredia
biznis centier.
Taký je názor Jozefa Šelca, posledného
kto s touto budovou podnikal so záme-
rom využívať ju komerčne a rekon-
štruovať tak, aby bola poklonou indu-
striálnej architektúre minulých storočí.
Vďaka jeho reakcii na materiál z osem-
násteho čísla BN sme pokročili v zisťo-
vaní faktov. Ukázalo sa, že niektoré pô-
vodné informácie aj z odborných kru-
hov boli nepresné. Napríklad vlastníc-
tvo budovy sme pripisovali na základe
nejednoznačnej formulácie „...vedenom
Správou katastra pre hlavné mesto SR
Bratislavu.“ v búracom povolení  mestu.
Tiež pôvodné informácie o tom, že
budova kedysi bola pamiatkovo chráne-
ná a potom ju zo zoznamu pamiatok
vyškrtli, boli  mylné - ministerstvo kul-
túry i pamiatkový úrad túto budovu
nikdy neregistrovali ako pamiatku.
Napriek tomu, že sme objavili aj ďalšie
nepresnosti, stálo to za to - ak by sa v
tomto štáte rešpektovali záujmy a zmlu-
vy, dom by stál aj bez toho, či je vedený
na zozname kultúrnych pamiatok.
Budova totiž patrila až do jej predaja
spoločnosti Gibor, ktorá ju potrebovala
len na zbúranie, Mikrobiologickému
ústavu SAV. V roku 1999 podpísal ústav
nájomnú zmluvu s J. Šelcom, ktorý s
pustil do opravy budovy, v ktorej boli
zdravé len obvodové múry. Súčasťou
zmluvy bolo aj predkupné právo J. Šel-
ca, ako aj záväzok SAV v prípade preda-
ja tretej osobe uhradiť prostriedky reál-
ne vynaložené na rekonštrukciu, čo
však na hospodárskej správe SAV zrej-
me veľa nezavážilo. Bezprostredne po
ukončení nájmu predáva budovu spo-
ločnosti Gibor, bez toho, aby J. Šelcovi
čokoľvek oznámila, nieto zaplatila. J.
Šelc vraj má informácie, podľa ktorých
Gibor zaplatil akadémii okrem kúpnej
ceny aj sumu, ktorá mala pokryť jeho
oprávnené požiadavky na vrátenie pre-
investovaných trinásť miliónov.
Ten podal bezprostredne návrh na súd,
ktorý k procesu pristupuje práve v
týchto dňoch. Je preto nepochopiteľné,
ako sa môže s budovou čokoľvek diať,
pretože J. Šelc v júli 2004 požiadal
kataster o plombu na nehnuteľnosť, čo
kataster na základe pôvodnej zmluvy
uznal. Súčasne požiadal stavebný úrad v
Ružinove, aby, kým nie je vec uzavretá
súdne, nepovolil žiadne stavebné zmeny
v objekte. Ten však vydal v máji 2006
búracie povolenie. Gustav Bartovic
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STARÉ MESTO
Archeológovia Slovenského archeo-
logického a historického inštitútu
(SAHI) ukončili v týchto dňoch
terénne práce na Vydrici a pripravu-
jú sa na dôkladnú analýzu získaných
materiálov a poznatkov.
Aj keď bude spracovanie materiálov
trvať aspoň rok, už dnes je možné pove-
dať, že podzemie lokality nazývanej
Vydrica poriadne otriaslo hranicami
poznania o minulosti mesta. Predovšet-
kým tento priestor nebol len príveskom
mesta, ktoré vzniklo na východnom
svahu hradného brala, ale samostatnou
osadou, ktorá vznikla ešte pred mestom.
Neskôr podliehala priamo hradu a evi-
dentne plnila účely mýtnej stanice pri
dunajskom brode.
Ďalším dôležitým poznatkom je fakt, že

takmer celý priestor, ktorý považujeme
za starú Bratislavu, bol intenzívne osíd-
lený už pred naším letopočtom. Zvlášť
intenzívne sa však život v Podhradí
začal odvíjať po príchode Slovanov.
Posledný odkrývaný objekt, pre ktorý sa
vlastne archeológovia na mieste zdržali
takmer o dva mesiace dlhšie, je v mno-
hých smeroch výnimočný. Predovšet-
kým svojimi rozmermi, ako i konštruk-
ciou. Artefakty v ňom objavené nasved-
čujú, že budova bola na svoje časy
mimoriadne veľká, mala asi 8 krát 12
metrov, bola obývanou stanicou, zrejme
mýtnikov. Našli sa tu železné sekerovité
hrivny i žarnov, čo svedčí o tom, že
dômyselne postavený objekt trvalo uží-
vali. Objekt je zaujímavý i tým, že sa tu
trinásť storočí zachovali drevené trámy,
čo je stredoeurópsky unikát. Drevo teraz

poputuje do laboratórií berlínskeho
múzea, kde ho dôkladne zanalyzujú.
„Z éry od obdobia laténskeho po prí-
chod Slovanov sme tu pamiatky nenašli,
hoci sú tu znaky rímskej prítomnosti,
Rimania v tomto priestore zrejme nebo-
li usadení,“ upresňuje profesorka Tatia-
na Štefanovičová zo SAHI, ktorá vyko-
pávky vedie, a dodáva, že takisto sa tu
nenašli stopy po Avaroch, hoci v prie-
store nepochybne operovali.
T. Štefanovičová dodáva, že po roku
budú zrejme známe len prvé závery, na
definitívne výsledky možno budeme
čakať dva alebo aj viac rokov. Množ-
stvo materiálov a informácií je obrovské
a žiada si dôkladnú analýzu. Už dnes je
však nepochybné, že informácie, ktoré
výskum priniesol, kreslia nový obraz
histórie Bratislavy. Gustav Bartovic

V Podhradí objavili stanicu mýtnikov
Najväčší objekt odhalený pod Vydricou bol zrejme mýtnicou pri strategickom brode. FOTO - Robert Lattacher

Vo Vajnoroch chcú obmedziť rýchlosť
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Mičurinov osud 
nech je nám 
varovaním
Slivky veľké ako dyňa pestovali v
Sovietskom zväze. Dokonca hneď
dvoma metódami. Jednu vymyslel
Mičurin druhú Černobyľ.
Mičurin bol známy tým, že rastliny krí-
žil, vychovával, pestoval, zlepšoval,
skrátka robil s nimi divy. Medzi brati-
slavskými pioniermi bol zasa známy
tým, že jeho smrť spôsobil pokus, pri
ktorom si skrížil nohy a potom sa mu už
nepodarilo ich rozkrížiť. Medzičasom
slivky veľké ako dyňa vykapali.
Dedo, ktorý mal v čase, keď nás učili o
Mičurinovi, už osemdesiat, sa vždy
náramne rozosmial, keď počul to meno.
Obrábal svoje polia a krížil svoje stromy
tak, ako sa to naučil od svojho deda. A
stačilo to na uživenie dosť veľkého gaz-
dovstva a na dnešné časy nevídaného
počtu detí.
Mičurinovia sa vracajú. Vraj kdesi v
Bruseli pošepkal strom nejakému úrad-
níkovi z biologickej komisie, sekcia stri-
hanie a tvarovanie drevín, že zimný rez
je nedobrý. Keď je drevo vo vegetácii,
má viac síl a ľahšie sa ubráni. 
Pradedovi môjho pradeda zasa strom
pošepkal, že je lepšie strihať mimo vege-
tácie, lebo vetvičky sú už ako vyrastené
nechty, šťavy neprúdia hore-dolu a
neroznášajú prípadnú nákazu a ani z
rany toľko síl nevytečie. Navyše, kedysi
stromom rany po reze ošetrovali, ničím
menej dobrým ako včelím voskom. Ani
to sa už nerobí.
Okrem toho strom vo vegetácii sa pri-
pravuje aj na rodenie. Čo je to za záťaž,
to by nám vedeli povedať redakčné
kolektívy médií propagujúcich odstra-
ňovanie záťaží bežných životných proce-
sov a účinne prispievajúcich k šíreniu
anorexie. Prečo sa nikto nespýtal toho
stromu, či znesie naraz záťaž aj z pred-
rodenia, aj z rezania?
Neovládam reč stromov, preto sa žiad-
neho nespýtam, ako to je naozaj. Možno
sú naozaj cez vegetáciu silnejšie, ale ja
si zasa silno myslím, že tie tisíce rokov,
čo človek stromy pestuje, vedel, prečo to
robí, práve keď je pokoj. Okrem toho
rozumiem reči ľudskej aj jej náznakom a
viem, že my sme sa museli vždy opičiť.
Len aby sme neskončili ako Mičurin.

Gustav Bartovic

Mnohé dlažobné kocky sa stále váľajú

po zemi, termín opravy nie je známy
STARÉ MESTO
Dlhodobo zničená a poškodená
drobná kocková dlažba v okolí
Reduty, na ktorú sme poukázali v
predchádzajúcom čísle, by mala byť
podľa prísľubov dopravného podni-
ku opravená. Zatiaľ zmizlo len nie-
koľko rozbitých miest.
Prvé rozbité miesto zmizlo ešte tesne
pred ôsmym májom neďaleko Pamät-
níka víťazstva na Námestí Eugena
Suchoňa. To kvôli kladeniu vencov
najvyššími ústavnými činiteľmi štátu.
Druhé a tretie „hniezdo“ s uvoľnenými
dlažobnými kockami opravoval nedáv-
no robotník na Námestí Ľudovíta
Štúra. Ako sme sa ale dozvedeli, išlo o

opravu komunikácie v súvislosti s
rekonštrukciou Dessewffyho paláca,
ktorý stojí vedľa budovy Slovenskej
národnej galérie (Esterházyho palác).
Robotníci opravovali dlažobné kocky
len na miestach, kde nákladné vozidlá
vchádzajú a vychádzajú zo stavby a
kde sa otáčajú. Ostatné poškodené
miesta, napríklad v smere na Medenú
ulicu alebo na nábrežie ich podľa jed-
ného z nich už nezaujímajú.
Celá drobná kocková dlažba v okolí
budovy Slovenskej filharmónie je ešte
v záruke. Súkromná spoločnosť, ktorá
ju robila a v roku 2007 aj opravovala,
odmieta ďalšie korekcie s odôvodne-
ním, že dlažba nebola stavaná na jazdu

nákladných vozidiel. Úsek od Námes-
tia Ľ. Štúra je už staromestskou pešou
zónou. Platí tu nariadenie o zákaze
vjazdu vozidlám nad 3,5 tony. Zvláštne
výnimky platia len po spoplatnenom
povolení, ktoré vydáva bratislavský
magistrát.
V predchádzajúcom vydaní sme infor-
movali, že priestor pri koľajisku má na
starosti Dopravný podnik Bratislava,
a.s. Ten prisľúbil nápravu, no termín
nepovedal. Niekoľko poškodených
„hniezd” na Námestí E. Suchoňa či na
Námestí Ľ. Štúra by nemal byť pro-
blém operatívne opraviť. Imidž centra
mesta by sa iste zlepšil. (rob)

FOTO - Robert Lattacher

Na stavbe River

Parku zahynul

robotník
STARÉ MESTO
Na stavbe polyfunkčného komplexu
River Park sa v sobotu 17. mája
smrteľne zranil 48-ročný robotník.
Napriek tomu, že pomoc prišla po
šiestich minútach, nebolo možné ho
zachrániť. 
Ako nám povedala Andrea Rajnerová u
Operačného strediska záchrannej zdra-
votnej služby, o 7:55 bola prijatá na
Krajskom operačnom stredisku Brati-
slava tiesňová výzva. Robotník spadol
na stavbe z lešenia asi z 12-metrovej
výšky. „Na miesto udalosti bola vyslaná
najbližšia posádka rýchlej lekárskej
pomoci, ktorá dorazila o 8:01,“ uviedla
A. Rajnerová. „Posádka sa snažila 48-
ročného robotníka oživovať asi 35 mi-
nút, no neúspešne.“ Ako dodala, v sku-
točnosti z lešenia padali dvaja robotníci,
jeden z nich sa zachytil o kovovú tyč.
Nejde o prvý incident na tejto stavbe -
tento rok je to už tretí pád zo stavby
River Park, ktorú stavia developerská
skupina J&T Real Estate. V pondelok
31. marca padol z tretieho medzipo-
schodia z asi desaťmetrovej výšky 23-
ročný robotník, pričom utrpel úraz dol-
nej končatiny. Mesiac predtým, kon-
krétne 27. februára, tu spadol z lešenia
zhodou okolností tiež 23-ročný robot-
ník, pričom utrpel polytraumu a viacná-
sobné zlomeniny. 
Inšpektorát práce Bratislava vykoná na
stavbe inšpekciu. Potvrdil nám to vedú-
ci oddelenia právnych služieb a infor-
matiky Inšpektorátu práce Bratislava
Viliam Kukumberg. Ako dodal, pri kon-
trolách sa sústreďujú nielen na dodržia-
vanie zásad bezpečnosti pri práci, ale aj
na nelegálnu prácu. Podľa jeho slov
tieto dve veci spolu súvisia. „Často sa
úraz stane práve tým, ktorí na stavbe
nemajú čo hľadať,“ konštatoval.
V posledných mesiacoch sa na stavbách
v Bratislave stalo viacero pracovných
úrazov - napríklad 28. januára sa na sta-
venisku polyfunkčného komplexu Tri
veže na Bajkalskej ulici prihodili hneď
dva. Pred deviatou ráno sa tam ťažko
zranil 33-ročný robotník pracujúci v
strednom vežiaku, po druhej popoludní
zasa v prvej veži v smere od križovatky
s Trnavskou utrpel vážny úraz jeho 53-
ročný kolega. Prvého muža na najvyš-
šom podlaží privalila železná konštruk-
cia žeriavu, druhý spadol cez výťahovú
šachtu zo šiesteho na štvrté podlažie.
Staveniskám sa nevyhýbajú ani smrteľ-
né úrazy. Vlani v septembri zahynul 24-
ročný robotník na vtedy ešte rozostava-
nej veži Aupark Tower v Petržalke. Pri-
šiel o život po tom, čo sa pod ním prelo-
mila doska. (juh)

Reklamné nosiče, ktoré boli postavené

načierno, stále stoja, pribudli aj ďalšie
PETRŽALKA
Dva prípady nelegálne umiestnených
reklamných zariadení na území Petr-
žalky, na ktoré sme upozornili v Bra-
tislavských novinách ešte vlani, stále
nie sú ukončené. Naopak, pribudli
noví čierni stavebníci.
Ako nám povedal tlačový tajomník
petržalského starostu Ľubomír Andras-
sy, petržalský miestny úrad vedie nie-
koľko správnych konaní proti spoloč-
nostiam, ktoré realizovali svoje podni-
kateľské zámery v oblasti vonkajšej
reklamy bez platného stavebného
povolenia.
„Jednou zo známych káuz z minulosti
je nezákonné osadenie nosičov vonkaj-
šej reklamy pod Prístavným mostom,
či pri petržalskom nákupnom dome
TESCO spoločnosťou Akzent Media,“
povedal nám. „V oboch prípadoch ešte
stále vedie miestny stavebný úrad
správne konanie, pričom v súvislosti s
umiestnením reklamných zariadení pri
nákupnom centre je vec v štádiu doda-
točného povolenia. Konanie o umiest-
není zariadení pod Prístavným mostom
nie je uzavreté, pretože spoločnosť sa
odvolala nielen proti opatreniam samo-
správy, ale aj proti nesúhlasnému sta-
novisku dopravného inžiniera k
umiestneniu zariadenia z dôvodu bez-
pečnosti dopravy. Miestny úrad požia-

dal preto o odborné vyjadrenie aj mi-
nisterstvo vnútra.“
Petržalský miestny úrad začal viesť v
minulých dňoch správne konanie proti
ďalším dvom spoločnostiam, West-
wood Slovakia a ISPA. V prípade spo-
ločnosti Westwood bola podľa Ľ.
Andrassyho vydaná výzva na okamžité
odstránenie najmenej piatich kusov
reklamných zariadení, ktoré boli osade-
né v mestskej časti bez povolenia.
Správne konanie v tomto prípade kom-
plikuje fakt, že zástupcovia spomínanej
spoločnosti odmietajú preberať úradné
poštové zásielky.
„V záujme riešenia problému sme
požiadali o spoluprácu okrem vlastní-
kov pozemkov, na ktorých sú zariade-
nia umiestnené, aj firmy, ktoré dnes
majú na „čiernych“ zariadeniach
umiestnené svoje reklamy,“ uviedol Ľ.
Andrassy. „V prípade spoločnosti
ISPA ide o otázku legalizácie bezmála
50 zariadení, pre ktoré nebolo vydané
platné povolenie. K tomuto kroku pri-
stúpila reklamná spoločnosť po tom,
čo v minulosti odkúpila zariadenia od
inej spoločnosti a po tomto obchode
zistila, že nosiče nespĺňajú zákonné
náležitosti.“
Okrem riešenia vecných problémov má
miestny úrad záujem vo väčšej miere
regulovať umiestňovanie reklamných

zariadení. V týchto dňoch sa dostáva na
vecné pripomienkovanie návrh koncep-
cie, ktorú by mali následne prerokovať
aj petržalskí poslanci. Schvaľovaciemu
procesu však predchádza aj vecné roko-
vanie so zástupcami spoločností pôso-
biacich v oblasti vonkajšej reklamy.
Na základe doterajších pracovných
stretnutí sú zástupcovia spoločností
presvedčení o tom, že dnes platná legi-
slatíva dávam verejným inštitúciám
dostatočné nástroje na reguláciu a ďal-
šie obmedzenia zo strany samosprávy
by išli nad rámec platných zákonných
kompetencií. Pri regulácii vonkajšej
reklamy je okrem iného rozhodujúca
zodpovednosť na vlastníkoch pozem-
kov, teda aj na magistráte hlavného
mesta.
„Mesto ľahkovážne prenajíma pozem-
ky aj v katastrálnom území Petržalky s
cieľom umiestnenia nosiča vonkajšej
reklamy,“ upozornil Ľ. Andrassy. „V
prípade, že spoločnosť pri podaní žia-
dosti preukáže zmluvný vzťah k
pozemku, umiestnené zariadenie podľa
názoru dopravného inžiniera neohrozu-
je bezpečnosť cestnej premávky, petr-
žalský stavebný úrad nemá v rukách
žiadne nástroje, ktorými by výstavbe
zabránil, prípadne by mohol regulovať
výstavbu nosičov vonkajšej reklamy vo
svojej pôsobnosti.“ (juh)
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Ďalší katamarán

začne premávať

31. mája
BRATISLAVA
Ďalší, v poradí druhý katamarán -
Twin City Liner, začína od konca
mája premávať medzi Viedňou a
Bratislavou. Prvú takúto rýchlu loď
zriadili v polovici roka 2006, odkedy
prepravila už asi 200-tisíc pasažie-
rov.
Po nástupe druhého katamaránu na
pravidelnú linku bude možné obidvo-
ma loďami absolvovať medzi hlavný-
mi mestami Rakúska a Slovenska až
päť plavieb denne. 
Nová loď má dva výkonné dieselové
motory a dva prúdové tryskáče, ktoré
pri plnej prevádzke vyfukujú asi tisíc
litrov vody za sekundu. Tým zvýšia
rýchlosť lode na viac ako 70 kilome-
trov za hodinu. Loď je 34 metrov dlhá,
osem metrov široká a na svojej palube
ponúka mimoriadny komfort. Okrem
čalúnených sedadiel umožnia dobrý
výhľad panoramatické okná, nechýba
klimatizácia, nočné osvetlenie lode a
moderný inovovaný dizajn. Nový Twin
City Liner vyrobili v jednej z nórskych
lodeníc a stavebné práce trvali deväť
mesiacov. Náklady sa vyšplhali na pri-
bližne tri milióny eur. Celý trup lode je
z hliníka, kabína poskytuje 106 miest
na sedenie. Na hornej palube bola do-
datočne zriadená malá kabína, ktorá
poskytne priestor pre ďalších osem ľu-
dí. Na otvorenej palube je k dispozícii
aj dvanásť miest na sedenie.
Nový Twin City Liner pokrstila nedáv-
no vo Viedni manželka spolkového pre-
zidenta Rakúska - Margit Fischerová.
Rakúsky prezident sa ním doplavil 16.
mája do Bratislavy na oficiálnu návšte-
vu Slovenska spolu s primátorom Vied-
ne Michaelom Häuplom. (rob)

Policajti a deti

budú hodnotiť

vodičov áut
STARÉ MESTO
Aj v tomto roku sa uskutoční celoslo-
venská dopravno-preventívna akcia s
názvom Jablko - citrón, ktorú or-
ganizuje poisťovňa Generali, a.s., a
Policajný zbor. V okrese Bratislava I
bude 29. mája od 14.00 do 15.30 h na
Brnianskej ulici.
Cieľom akcie je upozorniť vodičov, že
bezohľadnou jazdou ohrozujú ostatných
účastníkov cestnej premávky, najmä
deti. Okrem výchovy vodičov k zod-
povednejšej jazde akcia prispeje k
dopravnej výchove detí ako účastníkov
cestnej premávky a budúcich vodičov. 
Vo štvrtok 29. mája bude dopravná
polícia vykonávať kontrolu dodržiava-
nia maximálnej povolenej rýchlosti a
deti základných škôl vo veku od 10 do
12 rokov budú hodnotiť správanie
vodičov za volantom. Vodičov, ktorí
neporušia všeobecne záväzné právne
predpisy a dodržia stanovenú rýchlosť
jazdy, deti odmenia obrázkom, jabl-
kom, poďakovaním a úsmevom.
Tých vodičov, ktorí spáchajú priestu-
pok proti bezpečnosti cestnej premáv-
ky a prekročia stanovenú rýchlosť, deti
obdarujú kyslým citrónom a požiadajú
ich o ohľaduplnejšie správanie, pretože
bezohľadnou jazdou ohrozujú nielen
svoj život, ale aj životy ostatných
účastníkov cestnej premávky. (čer)

Bratislava zatiaľ

bohatých 

turistov neláka
BRATISLAVA
Na hriešne obchádzanie podnikateľ-
ských možností v oblasti kongreso-
vej turistiky zo strany vedenia Bra-
tislavy poukazujú odborníci z tejto
branže.
Súťažiť s Viedňou, ktorá je svetovou
jednotkou v kongresovej turistike, síce
Bratislava nemôže, ale naučiť sa od nej
má čo. Napríklad Christian Mu-
tschlechner, riaditeľ Vienna Conventi-
on Centre bez rozpakov verejne ozna-
čuje Ivánku za jedno z viedenských
letísk. Vie, prečo tak robí, predstavuje
svetovej verejnosti široké zázemie.
Ak by sme využili len tento trik - podá-
vať blízke rarity ako Viedeň či severo-
maďarské kúpeľné destinácie do vzdia-
lenosti 50 km za širšie zázemie Bratis-
lavy, jej atraktivita by razom niekoľko-
násobne stúpla, tvrdia odborníci na
kongresovú turistiku. Podľa nich však
mesto neprejavuje vážny záujem o
tento druh turistiky.
O tom, že Bratislava má naozaj čo
doháňať (a zároveň chrániť to, čo je v
nej atraktívne) svedčí niekoľko porov-
naní. Viedeň má v troj- až päťhviezdič-
kových hoteloch vyše 20-tisíc izieb,
Bratislava necelé tri, čo znamená, že
Viedeň má vzhľadom na počet obyva-
teľov dvakrát viac takýchto izieb ako
naša metropola. Kým vo Viedni v hote-
loch týchto kategórií tvoria účastníci
kongresov vyše 14 percent hostí, v
Bratislave sú to len štyri percentá. No a
napokon za posledné roky sú tržby od
účastníkov kongresov vo viedenských
hoteloch takmer šesť miliónov eur, v
Bratislave čosi nad jeden.
Vedúci oddelenia marketingu a cestov-
ného ruchu na bratislavskom magistrá-
te Milan Vajda tvrdí, že kongresová
turistika patrí medzi kľúčové segmenty
v rámci rozvoja turizmu v Bratislave.
„Bratislava má celkom určite všetky
predpoklady stať sa postupne miestom
kongresovej turistiky,“ uvádza M.
Vajda a dodáva, že prednosťou v tomto
smere je novosť Bratislavy v sortimen-
te kongresových miest. Podľa jeho slov
by sa za dva roky mal zvýšiť počet
postelí v 4- a 5-hviezdičkových hote-
loch o 1000 lôžok.
Chýba však kardinálna podmienka -
samotné zariadenia na organizovanie
kongresov. Mesto má zariadenia s
kapacitou do 250 účastníkov a najčas-
tejšie akcie majú 500 - 7000 účastníkov
a na nové bude niekoľko rokov čakať.
Dovtedy sa podľa Vajdovho názoru
Bratislava musí propagovať všeobecne.
Bratislava Convention Bureau by za
účasti komerčných aj mestských turis-
tických zložiek mohlo vzniknúť až o
pár rokov. (gub)
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Primátor a mestské časti sa nevedia

dohodnúť na fungovaní samosprávy
BRATISLAVA
Rozpory medzi magistrátom a mest-
skými časťami majú aj historické
korene, napríklad násilné zbavenie
prímestských obcí samostatnosti, aj
súčasné, napríklad nejasnosť v kom-
petenciách. 
Spor medzi magistrátom a mestskými
časťami je dávny, aj primátor prezento-
val ako starosta iné postoje. Riešenie by
mal priniesť nový zákon, o ktorého
zrode sa zhovárame s primátorom Bra-
tislavy Andrejom ĎURKOVSKÝM
(KDH) a lídrom Regionálneho združe-
nia mestských častí - starostom Nového
Mesta Richardom FRIMMELOM
(nezávislý).

V čom je základný názorový rozpor v
tejto otázke medzi primátorom a sta-
rostami mestských častí?

A. ĎURKOVSKÝ: Fiškálna decentra-
lizácia zákonom určila, že výbercom
dane z nehnuteľnosti bude obec - teda
hlavné mesto. Starostovia však presa-
dzujú názor, aby daň z nehnuteľnosti
vyberali mestské časti tak, ako to bolo
predtým. Faktom je, že odkedy daň z
nehnuteľnosti spravuje hlavné mesto,
jej výber sa zvýšil, navyše zriadili sme
jedno miesto, kde sa dá vybaviť daň za
nehnuteľnosti kdekoľvek v meste. Za
problém považujem aj fakt, že časť sta-
rostov bratislavských mestských častí sa
bez predchádzajúcich diskusií rozhodla
nepokračovať v rokovaniach o spoloč-
nom návrhu zákona o Bratislave a plá-
nujú predložiť vlastný návrh zákona,
dokonca bez podpory zostávajúcej časti
starostov mestských častí. 
R. FRIMMEL: Zásadný rozpor je v
názore na vyberanie dane z nehnuteľ-
nosti. Kým regionálne združenie mest-
ských častí presadzuje návrat k 15 rokov
trvajúcej praxi, keď ju vyberali mestské
časti, primátor trvá na tom, aby ju vybe-
ralo mesto, ako je to posledné tri roky.
Počas rokovaní o tejto otázke súhlasil
len s návrhom regionálneho združenia,
aby sa vybraná daň z nehnuteľnosti deli-
la medzi mesto a mestské časti v pome-
re 50:50.
Ako je teda riešenie? V čom by mala
protistrana ustúpiť?
A. ĎURKOVSKÝ: Je potrebné nájsť
konsenzus medzi návrhom mesta a
predstavami starostov jednotlivých
mestských častí, dohodnúť sa na jednot-
nom návrhu zákona. V dani z nehnuteľ-
nosti nevidím možnosť na ústupok zo
strany hlavného mesta, naopak, čo sa
týka majetku, reálne by sa dali hľadať
riešenia. Samozrejme, len v prípade, ak
starostovia nebudú postupovať bez
dohody s hlavným mestom. Ja nepred-
kladám do NR SR žiadny zákon, ktorý

by nebol výsledkom dohody so starosta-
mi, aj premiér sľúbil, že nepredloží na
rokovanie vlády návrh , ktorý by nebol
konsenzom hlavného mesta a mest-
ských častí.
R. FRIMMEL: Odpoveď na túto otáz-
ku je obsiahnutá už v predchádzajúcej
odpovedi - regionálne združenie trvá na
tom, aby daň z nehnuteľnosti vyberala
samospráva mestských častí. Náš názor
opierame v tomto bode o Európsku
chartu miestnych samospráv zakotvujú-
cu princíp subsidiarity, podľa ktorej sa
veci verejné vybavujú čo najbližšie k
občanovi. 
Spor nie je nový, ťahá sa prakticky
od sformovania demokratickej samo-
správy.
A. ĎURKOVSKÝ: Je pravda, že
ambíciou mestských častí vždy bolo a
bude mať čím viac právomocí, čo je pri-
rodzené a ja to nikomu nemám za zlé.
Sú však oblasti, ktoré by mali zostať v
kompetencii hlavného mesta, teda
samosprávy, ktorá zastupuje celomest-
ské záujmy. Poslanci mestského zastu-
piteľstva sú predsa poslancami volený-
mi v jednotlivých mestských častiach
práve na to, aby obhajovali celomestské
záujmy aj z pohľadu mestských častí. 
R. FRIMMEL: V prvých rokoch
demokratickej samosprávy otázka vy-
berania dane z nehnuteľnosti nepredsta-
vovala zásadný spor. A to napriek tomu,
že vždy sa našli komunálni politici na
úrovni mesta, ktorým klalo oči, že
mestské časti si hospodária s výnosom z
tejto dane, kým mesto si na rôzne veci
bralo úvery. Až neskôr to vyústilo k
tomu, že vyberanie a spravovanie dane
sa stalo záležitosťou mesta. Paradoxne
sa tak stalo v situácii, keď na mestské
časti dopadol výkon prenesenej štátnej
správy bez toho, aby dostali potrebný
balík financií.
Ako by mal nový zákon zohľadňo-
vať, že Bratislava je nielen obec, ale
aj krajské a hlavné mesto? 
A. ĎURKOVSKÝ: Naším spoločným
záujmom by malo byť efektívne riade-
nie hlavného mesta, bez zbytočnej
administratívy a byrokracie. Nie raz
som povedal, že som za zachovanie sú-
časných bratislavských mestských častí,
ale nie som za ďalšie rozdrobovanie,
pretože Bratislava má len 430-tisíc oby-
vateľov a na takýto počet obyvateľov
má už dosť administratívy. 
R. FRIMMEL: Už v preambule záko-
na, ktorý navrhujeme, sa zdôrazňuje, že
Bratislava je hlavným mestom Sloven-
skej republiky, má teda iné postavenie
ako ostatné mestá, a preto si vyžaduje
osobitný prístup zo strany samosprávy
aj štátu. Návrh zákona obsahuje ustano-
venie, že hlavné mesto dostane každo-
ročne zo štátneho rozpočtu financie na
osobitné úlohy súvisiace s postavením
Bratislavy ako hlavného mesta.
Primátor verejne vyhlásil, že s ná-
vrhom zákona mestských častí, sa
stotožňuje len časť starostov, združe-
nie hovorí opak. Ako je to naozaj?
A. ĎURKOVSKÝ: Túto otázku je po-
trebné smerovať bratislavskému regio-
nálnemu združeniu. Nechcem hovoriť
za nich, ale musím zopakovať, že nie
všetci starostovia sú v zhode. To, že sa
starostovia rozhodli nepokračovať v
rokovaniach, je zlá správa pre všetkých
- ale žiaľ, najmä pre občanov.
R. FRIMMEL: Toto primátorovo
tvrdenie nemá opodstatnenie. O potrebe

zákona rozhodli všetci starostovia 25.
mája 2007. Regionálne združenie vždy
presadzovalo spoločný návrh zákona.
Čas však beží a z hľadiska prípravy
nového zákona, ktorý by mal vyriešiť aj
množstvo rozporov vo vzťahu k zákonu
o obecnom zriadení, ho zostáva málo.
Rokovania s primátorom i s právnymi
expertmi hlavného mesta boli neúspeš-
né. Keď sa ukazovalo, že nedosiahneme
dohodu, regionálne združenie 4. apríla
schválilo prípravu návrhu zákona. Proti
boli traja, ich nesúhlas sa však netýkal
obsahu návrhu zákona. Definitívny
obsah návrhu schválilo regionálne zdru-
ženie 17. apríla 2008. Prítomných bolo
15 starostov a všetci hlasovali za. 
Predseda vlády povedal, že podporí
len taký návrh, ktorý vzíde zo súladu
magistrátu a miestnych samospráv.
Ak nedôjde k dohode, predložíte
vlastný separátne?
A. ĎURKOVSKÝ: Neraz som dekla-
roval, že nebudem predkladať návrh,
ktorý nie je výsledkom dohody so sta-
rostami. Premiér sľúbil, že nepredloží
na rokovanie vlády návrh zákona o Bra-
tislave, ktorý nepredstavuje dohodu bra-
tislavskej samosprávy. Spolieham sa na
jeho sľub.

R. FRIMMEL: Návrh zákona je hoto-
vý, ale ešte stále je tu priestor na ďalšie
rokovania. Regionálne združenie tiež
má záujem na tom, aby návrh zákona
išiel do parlamentu aj s podporou pána
premiéra. V zásadných veciach však
nemienime ustúpiť.
Kedy a ako by sa mohol zjednotiť
názor mesta a jeho častí na podobu a
obsah zákona o Bratislave?
A. ĎURKOVSKÝ: Len rokovania
môžu posunúť názory smerom k doho-
de. Dokázali sme sa aj v uplynulom
období dohodnúť na viacerých veciach,
zmiernili sme hrany a našli spoločné
východisko. Odmietnutie pokračovať v
rokovaniach považujem za vrcholne
nedemokratický spôsob presadzovania
vlastného riešenia. 
R. FRIMMEL: Návrh zákona je hoto-
vý, ale ešte stále je tu priestor na ďalšie
rokovania. Regionálne združenie tiež
má záujem na tom, aby návrh zákona
išiel do parlamentu aj s podporou pre-
miéra. V zásadných veciach však ne-
mienime ustúpiť. Na dosiahnutie doho-
dy máme zhruba mesiac. Na jej do-
siahnutie si však treba uvedomiť, že
mestské časti nie sú expozitúrami
mesta, orgány mesta a mestských častí
nie sú si ani nadriadené, ani podriadené.
Preto na plnenie svojich úloh musia mať
vytvorené podmienky - vrátane mate-
riálnych - zo zákona. 

Zhováral sa Gustav Bartovic
FOTO - Filip Malý a Slavo Polanský
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Poľná ulica

by mala zostať

pešou zónou
AD: TRHOVISKO NA POĽNEJ
TÚTO SEZÓNU... (BN 16/2008)
Reakcia na články „Trhovisko na
Poľnej túto sezónu prežije“ od redak-
tora Gustava Bartovica a na list čita-
teľa PhDr. Milana Čechvalu s názvom
„Prečo chcú zrušiť trhovisko na Poľ-
nej ulici?“ uverejnené v Bratislav-
ských novinách dňa 24. apríla 2008.
Ako vyplýva z uvedených článkov, ich
text sa má dotýkať aj finančnej skupiny
CI HOLDING, resp. jednej jej dcérskej
spoločnosti Slovenské investície, ktorá
pod novým obchodným menom (zme-
neným v roku 2002) sídli na Poľnej 1,
neďaleko Malého trhu.
Spoločnosť, ktorá podnikala pod
obchodným menom SLOVENSKÉ
INVESTÍCIE, s.r.o., nebola a nie je
finančnou inštitúciou. Táto spoločnosť
ani žiadna iná spoločnosť z finančnej
skupiny CI HOLDING nikdy nevyví-
jala násilný ani iný tlak voči tretím oso-
bám (teda ani na obyvateľov) vrátane
prípadu „zabratia“ pozemku, na kto-
rom stojí jej sídlo - uvedený prevod bol
uskutočnený na základe platných
zmlúv o prevode nehnuteľností.
Spoločnosť SLOVENSKÉ INVESTÍ-
CIE, s.r.o., ani žiadna iná spoločnosť z
finančnej skupiny CI HOLDING nikdy
nelegálne a už vôbec nie násilne neoz-
načovala parkovacie miesta na Poľnej
ulici ani na žiadnej inej ulici. Parkovacie
miesta na Poľnej ulici mala a má spo-
ločnosť CI HOLDING, akciová spoloč-
nosť, v prenájme na základe platnej
zmluvy o prenájme týchto priestorov a
za podmienok v nej stanovených tieto
užíva spolu s jej dcérskymi spoločnos-
ťami. Zároveň uvádzame, že v tejto veci
nikdy nezasahovala „štátna moc“.
Súčasný charakter Poľnej ulice, ako
pešej zóny, finančná skupina CI HOL-
DING považuje za hodný zachovania a
bolo by pre nás tiež nepríjemným pre-
kvapením, keby došlo k jeho zániku.“

Ing. Zdeněk Jurica, predseda
predstavenstva CI HOLDING, a.s.

Ing. Libor Červenka, člen
predstavenstva CI HOLDING, a.s.

Rekonštrukcia

paláca susedom

zhoršila bývanie 
AD: ZO STAVBY NA LAURINSKEJ
ULICI PADALA... (BN 18/2008)
Vo vašich novinách zo štvrtka 8.
mája 2008 som si so záujmom prečí-
tala článok s nadpisom „Zo stavby
na Laurinskej ulici padala omietka,
stavebník už prijal opatrenia.“
Môj zvýšený záujem o tento článok
vyplýva z toho, že bývam v dome
susediacom s palácom Motešických, a
to na Laurinskej 10 a Gorkého 7. Ide o
jeden dom s vchodmi z dvoch ulíc.
Sedem bytov na Laurinskej 10 je rieše-
ných tak, že sú situované do pomerne
úzkeho svetlíka medzi palácom Mote-
šických a Laurinskou 10. Stavebník -
spoločnosť CDC, s.r.o., však počas re-
konštrukcie nezabezpečil ani tú naj-
menšiu ochranu pre obyvateľov nášho
domu.
Pri búracích prácach a aj pri súčasnej
výstavbe nových bytov v bývalých
povalových priestoroch padajú kusy
omietky, tehál a rôznych úlomkov a
nečistôt na okná bytov z Laurinskej 10.
Len šťastnou náhodou sa stalo, že
nedošlo k rozbitiu žiadneho okna a v
horšom prípade mohlo prísť aj k zrane-
niu obyvateľov predmetných bytov.
Špinu máme každodenne medzi okna-
mi, v bytoch a svetlík je plný stavebnej
sute, ktorú nik neodstraňuje. Vetrať cez
okná vo svetlíku je nemožné. Pod-
mienky bývania sa nám rekonštrukciou
paláca Motešických podstatne zhoršili
a nevieme či to nebude natrvalo v
dôsledku nadstavby nových bytov, a
tým zníženia svetlosti v bytoch vo sve-
tlíku na Laurinskej 10.
O situácii sme písomne informovali sta-
vebný úrad na Vajanského nábreží, keď
tam ráno v deň vykonania štátneho do-
zoru na stavbe v mesiaci apríl osobne
doručila správu s požiadavkou na za-
bezpečenie nápravy zástupkyňa obyva-
teľov Laurinskej 10 Ing. Lagová. Na-
priek tomu sa do dnešného dňa stav ne-
zmenil. Toto, samozrejme, z ulice nevid-
no, a z hľadiska chodcov po pešej zóne
sa preto problém javí ako vyriešený.

Ing. Anna Melechová, Staré Mesto

Reštaurácia Alexis s talianskou kuchyňou
Na Treskoňovej ulici, ktorá spája
Námestie SNP s Kolárskou ulicou bol
donedávna bufet, už niekoľko týžd-
ňov je tu však reštaurácia ponúkajú-
ca taliansku kuchyňu - Restaurant &
Coctail Bar ALEXIS. Kto tento prie-
stor pod úrovňou chodníka dlhšie
nenavštívil, bude veru poriadne pre-
kvapený.
Celý interiér prešiel zásadnou rekon-
štrukciou a zmenil sa na nepoznanie.
Drevená palubovka, biele steny a klen-
bový strop, kamennou mozaikou oblo-
žený barový pult, drevené stoly - to
všetko pôsobí moderne a vkusne. Po
vzore mnohých bratislavských barov a
reštaurácií ani tu nechýbajú na stenách
ploché televízne obrazovky s progra-
mom hudobných staníc. To pre tých,
ktorí sa nevedia či nechcú rozprávať a
radšej chcú zízať na telku. Proti gustu
však žiadny dišputát.
Interiér je rozdelený na dve časti - optic-
ky väčšia patrí fajčiarom, vľavo vzadu
je pre nefajčiacu väčšinu obyvateľstva
určená tá menšia časť. Aj tu platí, že
nefajčiari musia prejsť cez fajčiarsku
časť - jednoducho zákazníci s cigaretou
majú lepší lobbing. Ak majú navyše
šťastie na ignoranta s cigarou, lepšie je
otočiť sa už vo dverách. A je to škoda,
lebo vône a chute tunajšej kuchyne sú
príjemné.
Už letmý pohľad do jedálneho lístka
potvrdzuje, že majiteľ reštaurácie stavil
na taliansku kuchyňu. Hlavné názvy
jedál sú totiž uvedené v taliančine a tak
našinec chvíľu váha, či je to vôbec reš-

taurácia určená pre Slovač. Lebo Talia-
nov sem zrejme veľa nezavíta.
Z predjedál sme si dali Zapekané slimá-
ky s bylinkovým maslom (119 Sk),
Marinované papriky (112 Sk) a Zapeka-
ný baklažán so syrom (93 Sk). Každé z
jedál má aj svoj taliansky názov, uvá-
dzame ich však v slovenskom preklade,
ktorý v jedálnom lístku, našťastie,
nechýba.
Z bohatej ponuky polievok sme ochut-
nali Toskánsku fazuľovú (65 Sk), Špe-
nátovú polievku so strateným vajcom a
údeným lososom (62 Sk), Rybaciu
polievku (99 Sk) a Hráškovú polievku s
ricotou (72 Sk). Najmä tie posledné dve
boli veľmi chutné - rybacia s kúskami
lososa, tuniaka, mušlí a kreviet, hráško-
vá si nás zase získala lahodnou jemnos-
ťou. Naopak, fazulačka na toskánsky
spôsob nebola žiadne terno. 
Treba povedať, že jedálny lístok tu majú
na bratislavské pomery originálny - s
väčšinou ponúkaných jedál sme sa
zatiaľ pri našom hodnotení nestretli. A
tak sme ochutnali z každého rožka troš-
ka. Veľmi dobrá bola Pečená pražma s
cukinou, zemiakmi a cherry paradjkami
(126 Sk). Kuchár síce zabudol na
zemiaky, ako odškodné sme dostali
jeden miešaný nápoj grátis. Výborné
bolo aj Pečené teľacie stehno s medovo-
cesnakovou omáčkou (198 Sk) s Peče-
nou zeleninou (99 Sk), pochutili sme si
aj Tagliatelle s kačacím ragú (210 Sk),

Kuracej roláde s brokolicou špargľou,
mozarelou a limetovo-šafránovou
omáčkou (193 Sk) so Zemiakovým
koláčom (129 Sk) ako aj na Tuniaku po
palermsky (242 Sk).
Máj patrí tu českej kuchyni, tak sme
ochutnali aspoň Držkovú polievku (55
Sk). Od tradičnej českej držkovej s
výraznou chuťou majoránky mala síce
ďaleko, napriek tomu ju možno označiť
za celkom podarenú variáciu.
Z dezertov sme si dali Tiramisu (99 Sk),
Čokoladové ravioli s limetkovým mas-
carpone a jahodami (117 Sk) a Makové
šúlance (75).
Keďže Alexis nie je len reštaurácia, ale
aj coctail bar, boli sme zvedaví ako tu
vedia namiešať niektoré longdrinky.
Náš malý test dopadol celkom dobre,
barman na nás nešetril a Mai Tai (160
Sk) bol ako sa patrí. Za zmienku stojí, že
tu ponúkajú slušný výber malokarpat-
ských vín, aj keď vínoteka vedľa baru
pôsobila trochu poloprázdne.
Napriek tomu, že Alexis je v centre
mesta, ceny jedál a niektorých nápojov
tu sú nižšie, ako by sme v týchto zeme-
pisných šírkach očakávali. Podľa všet-
kého je to dané aj tým, že je to ešte nová
reštaurácia, z vlastnej skúsenosti však
vieme, že ceny s pribúdajúcimi mesiac-
mi zvyknú v Bratislave rásť. Uvidíme,
či to bude na Treskoňovej ulici inak.
Naše hodnotenie: ����

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

Spôsob údržby výrobku nesmie chýbať
Slovenská obchodná inšpekcia sa pri
svojej kontrole často stretáva s poru-
šovaním povinnosti predajcu, ktorý
je povinný spotrebiteľa informovať o
vlastnostiach predávaných výrobkov. 
Predajca je povinný zabezpečiť, aby
ním predávané textilné výrobky boli
zreteľne označené údajom o spôsobe
ich údržby. Táto požiadavka nebola
dodržaná napríklad  počas kontroly,
ktorú inšpektori SOI urobili dňa 1. 2.
2008 v prevádzke Stánok Obuv- textil č.
27, na trhovisku na Miletičovej ulici. 
V ponuke pre spotrebiteľa našli 15 dru-
hov obuvi v celkovej hodnote 25 200
korún, pri ktorých predávajúci neinfor-
moval spotrebiteľa o ich vlastnostiach
(účele použitia). Ďalej mal v ponuke 5
druhov textilných výrobkov v celkovej
hodnote 7 200 korún, pri ktorých bol
nesprávne uvedený jeden symbol pre
ošetrovanie textílií (bielenie prostried-
kami s obsahom chlóru), keď miesto
správne plne vyfarbeného trojuholníka
bol uvedený nesprávne prázdny troj-
uholník. 
Podnikateľovi Do Nguyen Trac, udelil

správny orgán pokutu vo výške 15-tisíc
korún. K základným povinnostiam pre-
dávajúceho patrí informovať spotrebi-
teľa o vlastnostiach (účele použitia)
predávanej obuvi, ako aj povinnosť
zabezpečiť, aby ním predávané textilné
výrobky v ponuke boli označené údaj-
mi o spôsobe ich údržby v zmysle
požiadavky osobitného právneho pred-
pisu.
Na podobné porušenie predpisov prišli
inšpektori SOI pri kontrole 8. februára
2008. Tentoraz si za cieľ zobrali  stá-
nok s textilom na ulici M. Sch. Trnav-
ského. Tu udelili pokutu 20-tisíc korún
podnikateľovi Tuan Hoang Minh,
ktorý nemal viditeľne a predpísaným
spôsobom označené predávané textilné
výrobky o spôsobe ich údržby. V ponu-
ke mal 5 druhov textilných výrobkov v
celkovej hodnote 6610 korún.
Chýbalo aj materiálové zloženie.
Správny orgán pri určovaní výšky
pokuty zohľadnil následky protipráv-

neho konania spočívajúce v tom, že
bez jednoznačných údajov o vlastnos-
tiach a spôsobe údržby ponúkaných
textilných výrobkov môže dôjsť pri ich
zakúpení a užívaní k ohrozeniu majet-
ku spotrebiteľa (nebezpečenstvo
poškodenia výrobku) nesprávnou
údržbou. 
Inšpektori SOI robia kontrolu vnútor-
ného trhu kvôli zisteniu, či predávajú-
ci, výrobcovia, dovozcovia, resp. dodá-
vatelia a pod. dodržiavajú povinnosti a
zákazy, vyplývajúce im zo zákona o
ochrane spotrebiteľa. Rozhodujúcim
pre konštatovanie, či bol zákon dodrža-
ný alebo porušený, je stav zistený v
čase kontroly.
Porušenie zákona má správny orgán,
vzhľadom na platnú dikciu zákona o
ochrane spotrebiteľa, povinnosť sank-
cionovať pokutou až do výšky 2 milió-
ny korún. Za opakované porušenie
povinnosti počas 12 mesiacov uloží
pokutu do 5 miliónov korún.

Marián Taller
(Spracované z právoplatných rozhod-
nutí Slovenskej obchodnej inšpekcie)

Hodnoty emisií CO
2
 vo výfukových plynoch 125 – 192 g/km, priemerná spotreba paliva 4,7 – 8,0 l/100 km
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Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
PRIJME DO TRVALÉHO PRACOVNÉHO POMERU

S NÁSTUPOM IHNEĎ 
� 2 zamestnancov na verejnoprospešné služby

Jedná sa o profesie vodič-sadový robotník. Vodičský preukaz skupiny C a T je
vítaný. 

� 1 zamestnanca na oddelenie zdravotníctva, sociálnych
vecí a bytov
Odborné požiadavky: VŠ alebo SŠ vzdelanie so zameraním na sociálnu
prácu, prax v oblasti min. 2 roky a užívateľ programov Word, Excel, Internet.
Osobnostné požiadavky: samostatnosť, rozhodnosť, rozvážnosť, spoľahli-
vosť, komunikatívnosť, práca s ľudmi, diskrétnosť, zodpovednosť, presnosť a
vytrvalosť.

Štrukturovaný životopis zasielajte poštou, faxom alebo e-mailom na adresu:
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava
e-mail: prednosta@bratislava-vrakuna.sk, fax: 02/4020 4804
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Turisti nechápu,

prečo je Hrad

oplotený
STARÉ MESTO
Domáci aj zahraniční návštevníci
Bratislavského hradu v týchto dňoch
nechápavo krútia hlavami pri po-
hľade na hlavnú hradnú bránu. Tá
je totiž za plotom.
Drôtenou ohradou je kvôli rekonštruk-
cii vlastne obohnaný celý hradný palác.
Domáci síce vedia, o čo asi ide, no
najmä zahraniční návštevníci mesta a
Hradu nemajú zrejme o jeho obnove
ani potuchy. Žiaľ, nedozvedia sa to ani
priamo pri plote, na ktorom by mohli
byť tabule informujúce o dianí na
Hrade nielen v slovenčine, ale aj v ďal-
ších jazykoch.
Turisti sa čo-to dozvedia v predajni
suvenírov pri Hrade, kde sa podľa pre-
davačov mnohí na uzatvorenie pýtajú.
„Povieme im, že sa rekonštruuje,“
odpovedal nám na našu otázku jeden z
obsluhujúceho personálu inak preplne-
nej predajne.
Z tlačového oddelenia Kancelárie Ná-
rodnej rady SR sme dostali šiesteho
mája uistenie, že informačné tabule sú v
tlači a onedlho budú osadené. Žiaľ, v
pondelok 19. mája 2008 tam žiadne
neboli. Ani s ostatnými informáciami
pre turistov to nie je na Hrade ružové.
Tabuľa s otváracím časom hradného
areálu je len v slovenskom jazyku. Chý-
bajú napríklad smerové tabule, ktoré by
návštevníkov navádzali na známe mies-
ta na hradnom vrchu. 
Okrem jedinej predajne suvenírov
absentuje aj iná, tvorivá forma predaja
a prezentácie Hradu. Turisti by možno
privítali čiastočné informácie o Hrade
aj v exteriéroch, ako aj rôzne atrakcie,
ktoré by trochu stlmili ich sklamanie zo
zatvorenia hradného paláca práve vo
vrcholnom období turistickej sezóny.
Národná kultúrna pamiatka Bratislav-
ský hrad je v súčasnosti v dezolátnom
stave. Naposledy bola výrazne rekon-
štruovaná ešte v roku 1988. V období
rokov 1996 až 1997 bola vymenená
strecha hradného paláca, odvtedy sa
uskutočnili už iba opravy menšieho
charakteru. (rob)

Uprostred hlavného mesta - z budúcej 

City Gate - sa šíri hluk, prach a smrad
BRATISLAVA
Kedysi bol údajne stred Bratislavy,
od ktorého sa merala aj kilometráž,
uprostred križovatky pred Mander-
lákom. Len niekoľko desiatok od
neho vládne hluk, prach a smrad.
Investor Orco Property Group tu pre-
stavuje bývalú budovu banky na
pompézny objekt City Gate so 46
bytmi, nákupnou galériou a štýlovou
kaviarňou. Nie je vinou investora, že
stavbári znepríjemňujú život okoloidú-
cim i obyvateľom ulice, je však za
robotníkov v konečnom dôsledku zod-
povedný. 
Ľudia si sťažujú na zabranie komuni-
kácie, na hluk i v hodinách, keď to
norma nepripúšťa, na smrad z dieselo-
vého generátora, ktorý má pomôcť
nedostatočnému elektrickému vede-
niu, nehovoriac už o obrovských
nákladiakoch, ktoré sa doslova obtie-
rajú o zrkadlá áut parkujúcich na Gor-
kého ulici.
Podľa hovorkyne staromestskej samo-
správy je pravda ako vždy niekde upro-
stred. Obyvatelia nemajú pravdu, ak
tvrdia, že zabratie plochy je nelegálne,
lebo staviteľ na to povolenie má. Žiaľ,
nie je na ňom špecifikované, čomu má
toto zabratie slúžiť, takže kedysi na
ňom parkovali autá dodávateľských
stavebných firiem, potom pracovné
vozidlá, teraz je tam staveniskové zaria-
denie, vrátane toho agregátu.
Pretože, keď sme sa začali problémom
zaoberať, stavebná firma, ktorá dieselo-
vý agregát používala, sľúbila, že ho v

priebehu dňa odstráni, podľa hluku a
zápachu spálenej nafty je tam dosiaľ.
Pokiaľ ide o hlučnosť, môže ju podľa
úradu spôsobovať injektáž základov
objektu. Aj necvičené ucho však jasne
rozozná v hluku vibrácie zbíjačiek.
Stavebný úrad Staré Mesto prisľúbil,
že bude sledovať, či stavbári robia hluk
i keď sú už ľudia zo škôl a práce doma,
údajne aj cez víkendy. Stavebný úrad
sa nazdáva, že nemáme legislatívu,
ktorá by zabránila stavebným firmám
pracovať cez víkendy. To je pravda.
Existuje však vládna vyhláška o prí-
pustných normách hluku a v nej stojí,
aká hladina hluku zo stavby je prípust-
ná večer, v noci, ráno a cez víkendy. Už
len naštartovanie kompresora bez

zapnutia zbíjačky ju vysoko prekraču-
je. A s inými ako ťažkými mechaniz-
mami zatiaľ na stavbe City Gate nepra-
cujú. Povinnosť obmedzovať zdroje
znečistenia okolia stavbári nedodržia-
vajú, čo priznáva aj staromestský sta-
vebný úrad.
Na dôvažok už len to, že ani prach,
ktorý unikal v hustých oblakoch pri
búraní vnútra celkom nezmizol a syste-
maticky sa usádza nielen na zaparkova-
ných autách, ale aj na stenách priedušiek
ľudí, ktorí idú okolo. Skrátka miera zne-
čisťovania životného prostredia na tejto
stavbe je taká, že protirečí nielen štátnej
norme, ale aj samotnému stavebnému
povoleniu. Gustav Bartovic

FOTO - Oto Limpus

Ružinovským sídliskám chýbajú obchody
RUŽINOV
Obyvatelia štyroch ružinovských
sídlisk Štrkovec, Trávniky, Pošeň a
Ostredky pociťujú nedostatok
obchodov, situácia sa možno v
dohľadnej budúcnosti ešte zhorší.
V posledných rokoch ubudli dve
významné nákupné centrá - obchodný
dom Prior a nákupné stredisko Jadran.
Z bývalého Prioru, ktorý mal byť pre-
stavaný na nákupno-zábavné centrum
Yosaria Plaza, ostal len holý skelet, pri
objekte je obrovská jama, areál, ktorý
je už dlhé mesiace opustený, medziča-
som získal medzi Ružinovčanmi ľudo-
vé pomenovanie Hirošima.
O situáciu sa osobne zaujímal starosta
Ružinova Slavomír Drozd, predseda
predstavenstva investorskej spoločnos-
ti Yosaria Plaza Ivan Líška mu sľúbil,
že na jar sa na stavbe bude pokračovať,
stále sa však nič nedeje. Ako nám
povedal hovorca ružinovského starostu
Maroš Smolec, investor bol pokutova-

ný, že nedostaval stavbu podľa staveb-
ného povolenia. „Táto lehota mu bola
predĺžená do leta 2009,“ povedal nám.
„Ak stavba nebude stáť, stavebný úrad
opäť začne konanie o pokute.“
Na mieste, kde stálo nákupné stredisko
Jadran, má vyrásť polyfunkčný kom-
plex Retro, ktorého súčasťou majú byť
aj byty. Investor jeho výstavby sľúbil,
že po dokončení v ňom budú lepšie
služby, než boli v Jadrane. Faktom je,
že od jari 2007, keď sa z Jadranu
odsťahovali všetky prevádzky, ktoré v
ňom boli, sa obyvatelia sídliska Trávni-
ky, uprostred ktorého Jadran stál,
musia zaobísť bez služieb, ktoré
poskytoval, vrátane pošty.
A zrejme to tak ostane ešte dlho: na
mieste Jadranu dnes zíva len obrovská
jama a vykonávajú sa tu ešte len zemné
práce. Iba čas ukáže, či je pôvodný
orientačný termín dokončenia výstav-
by komplexu Retro - leto 2009 - aj reál-
ny. Výpadok služieb na Trávnikoch v

každom prípade potrvá dlhšie ako
jeden rok.
Za tejto situácie Ružinovčania viac
využívajú nákupné stredisko Helios na
Herlianskej ulici. Aj Helios čoskoro
čaká rovnaký osud ako Jadran - má ho
nahradiť rovnomenný polyfunkčný
dom. Na jar tohto roka už bol na minis-
terstvo životného prostredia predlože-
ný projekt podľa zákona o posudzova-
ní vplyvov na životné prostredie.
Termín začatia a ukončenia výstavby
ešte nie je známy, teoreticky sa však
môže stať, že na budúci rok už bude
zrovnaný so zemou aj Helios a obyva-
telia spomenutých štyroch sídlisk osta-
nú takmer bez obchodov. Kým budú
vybudované náhrady zaniknutých
nákupných centier, prejde dlhý čas. 
Situáciu zhoršuje fakt, že zanikajú aj
menšie obchody. Nedávno zatvorili
samoobsluhu na vyústení Bachovej
ulice, z ktorej je dnes herňa s hracími
automatmi. Juraj Handzo

Podchod

na Hodžovom

námestí ožíva
STARÉ MESTO
Spoločnosť Astoria Passage ukončila
rekonštrukčné práce na obnove pod-
chodu na Hodžovom námestí. Verej-
ná časť podchodu, ktorá slúži na pre-
chod pre chodcov, bola už skolaudo-
vaná. 
V zrekonštruovaných priestoroch na
prepravu chodcov slúžia tri páry
nových eskalátorov. Zo strany Poštovej
ulice ich už ktosi stihol zohyzdiť čmá-
ranicami. Obchody ešte neslúžia svoj-
mu účelu, zo stien vyčnievajú káble,
otvorené nie sú ani obnovené verejné
toalety. Prázdna je aj väčšina novo
vybudovaných nebytových priestorov
verejného parteru budovy Astoria Pala-
ce, do ktorého vyúsťuje podchod sme-
rom na Palisády. Obchody a ďalšie pre-
vádzky v podchode a v spomenutom
parteri by mali byť otvorené asi o
mesiac.
„Pre návštevníkov budú k dispozícii
kaviareň, lekáreň, pobočka cestovnej
agentúry, gastronomické zariadenie a
rôzne iné služby,“ povedal nám Pavol
Machava za investora - spoločnosť
Astoria Passage. „V priestoroch pod-
chodu ostane aj predajné miesto
Dopravného podniku Bratislava, a.s.,“
dodal P. Machava.
Celkové náklady na rekonštrukciu
dosiahli výšku 40 miliónov korún.
Zdržanie oproti plánu ukončenia
rekonštrukcie podchodu bolo podľa P.
Machavu spôsobené komplikovanými
nájomnými vzťahmi nájomcov jedno-
tlivých prevádzok. Spoločnosť Astoria
Passage má podchod prenajatý od
mesta na 10 rokov. „Radi by sme zdô-
raznili, že ide o prvý podchod, ktorý
bol v Bratislave zrekonštruovaný
súkromným investorom,“ uviedol P.
Machava.
Práce na dokončení rekonštrukcie pod-
chodu a dokončení budovy Astoria
Palace, do ktorej podchod vyúsťuje,
mali značný sklz - pôvodne mali byť
obe tieto navzájom súvisiace stavby
dokončené ešte koncom roku 2006,
ďalšími avizovanými termínmi boli jún
a potom september 2007. Ako nám
povedala Eva Chudinová z magistrátu
Bratislavy, investor oboch stavieb, spo-
ločnosť I.P.R. Slovakia (ktorá stojí aj
za spoločnosťou Astoria Palace), doho-
dol s mestom termín dokončenia do
konca toho roka.
Mesto by rado zrekonštruovalo aj ďal-
šie podchody, napríklad podchod na
Trnavskom mýte, ktorý je zanedbaný a
v otrasnom stave. Termín rekonštruk-
cie tohto podchodu však zatiaľ nie je
známy. (juh)

do 4h, bez ručenia
majetkom do 160 tis.

www.financne.napady.net
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Stromy sa už

dva roky pília

v čase vegetácie
STARÉ MESTO
Strom na Hviezdoslavovom námestí,
ktorý bol vypílený minulý týždeň len
niekoľko metrov za sochou P. O.
Hviezdoslava, musel byť podľa sta-
romestskej samosprávy odstránený
z karanténnych dôvodov.
Podľa vyjadrenia z mestskej časti išlo o
vyschnutý strom napadnutý hubou. Ak
by sa neodstránil, hrozilo by rozšírenie
huby aj na ostatné stromy po celej pro-
menáde. Dendrológ preto odporučil
jeho likvidáciu.
Na prelome apríla a mája pribudli na
Hviezdoslavovom námestí tri nové
stromy. Brestovec západný, ktorý
poškodil v apríli neznámy páchateľ a
musel byť kvôli bezpečnosti vyrúbaný,
nahradil nový strom rovnakého druhu.
Dva stromy pribudli za Hviezdoslavo-
vou sochou. Na mieste vyschnutej miš-
pule sa objavil mladý hloh. Pagaštan,
ktorý bol odstránený začiatkom roka
kvôli zlému zdravotnému stavu, nahra-
dil javor.
Na staromestskej promenáde, na
Hviezdoslavovom námestí sa 12. mája
začalo s orezávaním stromov, ktoré
robí pre Staré Mesto odborná záhrad-
nícka firma. Spolu upraví všetkých 169
stromov. 
Staré Mesto má v tohtoročnom rozpoč-
te na údržbu drevín 1,5 milióna korún.
S orezávaním stromov na verejných
plochách začali najaté firmy začiatkom
mája, na základe dva roky platnej
vyhlášky (č. 492/2006). Podľa nej sa
majú stromy orezávať vo vegetačnom
období, teda od 1. apríla do 30. septem-
bra. Orezávanie sa nedávno robilo
napríklad na uliciach Drotárska a Praž-
ská, i na Kalvárii. (rob)

Landererovu ulicu rozširujú, zeleň

uprostred cesty nahradzujú dlažbou
STARÉ MESTO
Deliaci pás na Landererovej ulici v
úseku od vyústenia Olejkárskej po
areál bývalého Presscentra (dnes
Tower 115) v týchto dňoch upravujú,
namiesto zelene sem kladú zámkovú
dlažbu.
Podľa informácií z bratislavského
magistrátu úpravy miestnej komuniká-
cie Landererova súvisia s projektom
výstavby mestskej štvrte Eurovea,
ktorú v neďalekej zóne Pribinova sta-
via írska developerská skupina Bally-
more Properties. Stavba je rozvrhnutá
na dve časti, jedna z nich bola napláno-
vaná na obdobie od 27. marca do 27.
apríla, druhá na obdobie od 28. apríla
do 25. mája.
Práce vykonáva jeden z odštepných
závodov spoločnosti Doprastav Brati-
slava, a.s. Na magistráte nám nevedeli
vysvetliť, prečo sa zvolilo riešenie,
ktoré nepočíta so zeleňou. Ako nám
povedala hovorkyňa spoločnosti Bally-
more Properties Patrícia Hradilová,
spoločnosť rozširuje Landererovu
ulicu na základe zmluvných záväzkov,
ktoré má voči mestu. 
Zeleň, ktorá bola v deliacom páse na
Landererovej ulici, bola síce značne

zanedbaná a mesto sa o ňu poriadne
nestaralo, predsa však šlo o zelenú plo-
chu s rozlohou niekoľko stoviek štvor-
cových metrov. Zdá sa, že mestu nezá-
leží na tom, aby sa zachovala - zrejme
preto, lebo s dlažbou je menej starostí
ako napríklad s trávnikom či kríkmi, o
ktoré by sa bolo treba starať. 
Jedno z možných vysvetlení, prečo
mesto netrvalo na tom, aby v deliacom

páse na Landererovej ulici bola zeleň,
je, že už dnes sa mlčky predpokladá, že
sa bude využívať na parkovanie. Delia-
ci pás je síce pomerne úzky, ale pre
podaktorých vodičov, ktorí bežne par-
kujú na chodníkoch a priechodoch pre
chodcov, by nebolo problémom zapar-
kovať aj rovno uprostred Landererovej
ulice. (juh)

FOTO - Oto Limpus

Krajinu okolo

seba stále

poškodzujeme
BRATISLAVA
Prehrešky proti ochrane životného
prostredia sa stále vyvíjajú, objavu-
jú sa nové formy a na nových mies-
tach, trend napriek mnohým dôvo-
dom na nespokojnosť však vedie k
lepšiemu.
Vyplýva to aj zo slov riaditeľa Sloven-
skej inšpekcie životného prostredia
Miroslava Helda pri prezentácii výsled-
kov inšpekcie za minulý rok: „Myslíme
si, že trend je mierne pozitívny, zdá sa,
že pôsobenie inšpekcie má preventívny
dosah najmä na niektorých prichyte-
ných vinníkov.“
Niektorí si zo svojej viny nerobia však
nič. Napríklad pôdohospodárske druž-
stvo Dunaj, ktoré znivočilo európske
chránené územie - hniezdisko dropa - a
ešte v roku 2006 dostalo pokutu pol
milióna korún. Nebola to horná hranica,
mohlo dostať milión. Lenže ani naše
súdy nepovažujú životné prostredie za
dôležitú vec, a preto súd pokladal poku-
tu za priveľkú, znížil ju na desatinu.
Družstvo však dodnes nezaplatilo ani
túto smiešnu sumu. Inšpektori majú
pocit, že súdy a iné štátne odvolacie
inštitúcie znižujú v povedomí verejnos-
ti vážnosť problému. Okrem toho fi-
nančným vývojom, rastom cien, nákla-
dov, infláciou sa reálna výška pokuty
stanovenej pred rokmi relatívne výraz-
ne znižuje.
Ohrozovanie životného prostredia sa
pritom vyvíja, nielen tým, že sa známe
prehrešky stávajú vždy na iných mies-
tach, ale prichádzajú aj nové formy a
typy priestupkov. Napríklad nelegálny
dovoz a likvidácia odpadu zo zahrani-
čia, neporiadok pri cestách, ktorý sa
premieňa z estetického na environmen-
tálny problém a ďalšie. 
Týka sa to aj našej metropoly, za päť
rokov sa produkcia odpadov znásobila
štyrikrát, pritom vyriešenie je v nedo-
hľadne. Podľa inšpektorov zodpoved-
ných za odpadové hospodárstvo sa tento
problém nevyrieši dovtedy, kým nebu-
dú jasne podelené kompetencie a zod-
povednosť za narábanie s odpadom.
Problémom zostáva aj Dunaj, na kto-
rom ešte stále lodníci púšťajú splašky z
vymývania nádrží za noci do rieky -
vlani takto neznámi páchatelia trikrát
mimoriadne zhoršili kvalitu vody v
rieke.
Za vlaňajšok inšpekcia v Bratislave
uložila pokuty za takmer 3,193 milióna
korún. Najvýdatnejšie sa na nich podie-
ľali priestupky pri narábaní s odpadom,
takmer dvoma miliónmi. Vyše deväť-
stotisíc prispejú poškodzovatelia príro-
dy a krajiny, 210-tisíc zaplatia znečisťo-
vatelia vôd a 225-tisíc znečisťovatelia
ovzdušia. Gustav Bartovic

Mesto nemá peniaze na obnovu zelene

na Trnavskej, zháňa ich od sponzorov
NOVÉ MESTO/RUŽINOV
V súvislosti s revitalizáciou doprav-
nej zelene v deliacom páse na Trnav-
skej ulici v úseku od Trnavského
mýta po križovatku s Bajkalskou
ulicou sme z magistrátu dostali
informáciu, že si vyžiada náklady 24
miliónov korún. 
Keďže mesto v súčasnosti nemá penia-
ze na to, aby sa revitalizácia vykonala
v celom rozsahu, sadové práce sa
momentálne sústreďujú iba na úsek
pozdĺž Zimného štadióna Ondreja
Nepelu, kde sa má do konca mája ešte
položiť trávnatý koberec. 
Suma 24 miliónov sa ráta na celý pás
od Trnavského mýta po križovatku s
Bajkalskou ulicou. Takto boli v pro-
jekte vypracovanom spoločnosťou
Ekoflóra vyčíslené náklady, pretože z
projektu okrem iného vyplýva, že
treba odviezť zeminu z celého úseku a
nahradiť ju novou. Vzhľadom na to,
že zemina prevyšuje úroveň obrubní-
kov, je potrebné odstrániť pôvodnú

zeminu, pričom na niektorých mies-
tach treba odstrániť až 40-centimetro-
vú vrstvu. Túto zeminu, znehodnote-
nú od zimného solenia a nánosov z
dopravy je potrebné odviezť a nahra-
diť ju kvalitným substrátom (ide o
zmes preosievanej zeminy zmiešanej
s rašelinou s kompostom, špeciálne
určenú na sadové úpravy). Plocha, na
ktorej sa má vykonať táto práca, je
pomerne veľká - celkove 9268 štvor-
cových metrov. Do nákladov sú
zahrnuté aj odvoz pôvodnej zeminy,
jej uloženie na skládku, dovoz novej,
jej rozhrnutie a ďalšie úpravy priamo
na mieste.
Nezanedbateľné náklady si vyžiada aj
samotný rastlinný materiál, ktorý sa má
v deliacom páse vysádzať, teda stromy,
okrasné kríky a kvetiny. Projekt ráta s
vysadením spolu 111 vzrastlých stro-
mov, založením trávnika na ploche
8370 štvorcových metrov, vysadením
2095 stálozelených kríkov a 15 414 ku-
sov kvetín, situovaných v blízkosti kri-

žovatiek. Do celkovej sumy sú zakal-
kulované aj náklady spojené s výru-
bom a s odvozom pôvodných drevín,
resp. presadením tých, ktoré sa ešte
dajú využiť, prípravou terénu na nové
úpravy, likvidáciou biologického odpa-
du, priebežným čistením komunikácií
počas týchto prác, výsadbovými práca-
mi, polievaním založeného trávnika a
podobne. 
Pás má šírku v priemere 7,5 metra,
rastlinný materiál je navrhnutý tak, aby
esteticky zapadal do daného prostredia.
Podľa našich informácií v deliacom
páse na Trnavskej ulici budú také isté
stromy ako pri novostavbe SND -
vhodne tvarované, nevyžadujúce orezy
a iné zásahy do korún, ktoré dobre zná-
šajú mestské prostredie. Kedy sa revi-
talizácia vykoná v celom rozsahu, ako
ju navrhuje projekt spoločnosti Ekofló-
ra, nie je jasne definované, pretože
bude závisieť aj od toho, ako sa mestu
bude dariť získavať príspevky od spon-
zorov. (juh)
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Letné športové

prázdniny budú

aj tento rok
BRATISLAVA
Správa telovýchovných a rekreač-
ných zariadení mesta Bratislavy
(STaRZ) aj v tomto roku pripravuje
aktivitu, ktorú poznajú mnohí brati-
slavskí rodičia - Letné športové
prázdniny.
V športovom areáli na Drieňovej ulici
počas prázdnin je každé ráno zraz detí,
na ktoré čaká pútavý športový program
pod vedením starostlivo vybraných
inštruktorov. „Počas jedného týždňa de-
ti navštívia Bratislavský lesopark, ktorý
ponúka príjemný chládok a množstvo
zaujímavých činností,“ povedala nám
Barbora Bučeková zo STaRZ.
„Navštívia jazdecký klub pod Devín-
skym hradom a vyskúšajú si jazdu na
koňoch, ďalej zoologickú záhradu s
DINO parkom. Osvoja si základy vod-
nej turistiky na Zlatých pieskoch a tu
ich okrem kúpania čakajú aj rôzne
ihriská, kde sa môžu vyšantiť. Po dob-
rom obede sa popoludní zahrajú v areá-
li na Drieňovej ulici rôzne hry a športo-
vé súťaže, otestujú si telesnú zdatnosť.
To všetko môžu absolvovať aj vďaka
autobusu, ktorý je  k dispozícii len im.
Každé dieťa dostane ako suvenír aj
pekné tričko.“
Prihlásiť sa dá od 2. do 27. júna na
Zimnom štadióne O. Nepelu. Informá-
cie možno získať na telefónnom čísle
02/4437-3477. V júli a v auguste sa dá
prihlásiť na Drieňovej ulici 11. Popla-
tok za Letné športové  prázdniny je
1200 korún/týždeň.
Informácie o tomto a ďalších letných
táboroch možno nájsť aj medzi Prak-
tickými informáciami na webstránke
www.bratislavskenoviny.sk (brn)

Na Železnej

je európske

arborétum
NOVÉ MESTO
Arborétum, ktoré nedávno založili
na Partizánskej lúke, bude postup-
ne, v podobe stromov, symbolizovať
zjednotenú Európu. V súčasnosti sú
pri amfiteátri vysadené štyri stromy
višehradského zoskupenia.
Štáty Višehradskej štvorky (Slovensko,
Maďarsko, Poľsko, Česká republika)
zastupuje lipa, hrab, hloh a javor. Pri-
bližne do dvoch-troch rokov rátajú
Mestské lesy s tým, že by sa arborétum
mohlo naplniť stromami - zástupcami
všetkých členských štátov Európskej
únie, ktorých je v súčasnosti 27.
V rámci arboréta sú sprístupnené popu-
lárno-náučnou formou základné infor-
mácie o Európskej únii, jej histórii a
poslaní. Nechýba zoznam štátov a kan-
didátskych krajín. Návštevníci Brati-
slavského lesoparku sa môžu aj touto
formou dozvedieť niečo o únii. Mest-
ské lesy sa budú snažiť vyberať také
stromy, ktoré sú pre danú krajinu EU
charakteristické.
Ďalším dôvodom na založenie tohto
bratislavského arboréta je možnosť
konkrétneho spoznávania jednotlivých
druhov stromov, z ktorých mnohé u nás
nerastú, alebo rastú hlbšie v lesoch. 
Bratislavské arborétum si má zachovať
v okolí amfiteátra na Partizánskej lúke
komornejší charakter veľkosťou, poč-
tom drevín a druhov rastlinstva. (rob)

Letné čitárne

začínajú sezónu

aj s novinkami
BRATISLAVA
Po úspešnom prvom ročníku Brati-
slavskej burzy kníh, ktorá sa konala
od 26. apríla do 2. mája, pripravuje
Mestská knižnica i ďalšie akcie. Už
14. mája začala sezónu v letnej čitár-
ni U červeného raka.
Do konca júna čitáreň privíta maďar-
ského spisovateľa Pála Závadu, skupi-
nu košických literátov pod hlavičkou
Slovenského centra PEN, uvedie nové
knihy Milana Rúfusa a Mihaia Emi-
nesca vydavateľstva MilaniuM, ako aj
knihu o živote a diele Pavla Dobšin-
ského.
Okrem iných zahrajú Renesančný
súbor pri ZUŠ Karloveská, poslucháči
ZUŠ Miloša Ruppeldta a ZUŠ Exnáro-
va, ale i známi Bratislava Hot Serena-
ders. Oblúky Michalského mosta budú
patriť prevažne fotografickým výsta-
vám. Časťou júnového a ďalším pro-
gramom v letných mesiacoch sa
Mestská knižnica aj tento rok zapojí
do kultúrneho leta. 
Druhého júna o 11.00 hodine začne s
podobnou aktivitou aj Staromestská
knižnica, keď otvorí po siedmy raz
brány letnej čitárne v Medickej záhra-
de. V hudobnom programe zahrá Fedor
Frešo a Traditional Club Bratislava.
Letná čitáreň bude umiestnená pri
východnej bráne Medickej záhrady
(vchod z Cintorínskej ulice) a bude prí-
stupná verejnosti do 31. augusta, v pra-
covných dňoch od 10.00 do 18.00 h, v
sobotu od 10.00 do 14.00 h. 
Tohtoročnou novinkou, ktorá čitate-
ľom a návštevníkom zabezpečí vyšší
komfort a umožní využívať služby
letnej čitárne i v prípade nepriazni-
vého počasia, bude drevený krytý
altánok, ktorého vybudovanie schvá-
lili poslanci miestneho zastupiteľ-
stva mestskej časti Bratislava-Staré
Mesto.
V ponuke bude asi 70 titulov sloven-
ských, českých, maďarských, nemec-
kých, ruských, poľských, anglických,
francúzskych denníkov a časopisov
vrátane časopisov pre najmenších.
Návštevníci tu tiež nájdu propagačné
materiály o kultúrnom dianí v Brati-
slave. Služby budú tak, ako po iné
roky, bezplatné.
Tohto roku Staromestská knižnica pri-
pravuje pre čitateľov a návštevníkov
letnej čitárne tri podujatia. Sedemnás-
teho júna 2008 o 9.00 hod. budú deti so
ZŠ na Grősslingovej ulici besedovať so
spisovateľom Romanom Bratom o
jeho knihe Môj anjel sa vie biť. V prie-
behu júla a augusta to bude ďalšie
pokračovanie z cyklu Rozprávanie o
starej Bratislave a koncert hudobnej
skupiny Rolničky. (juh)

Na zastávke MHD pod Novým mostom

prespávajú bezdomovci a opilci
STARÉ MESTO
Nástupište a výstupište MHD pod
Novým mostom je v súčasnosti han-
bou centra mesta. Prostredie zastá-
vok je pre cestujúcich nedôstojné,
pripomína časy spred 20 rokov a nie
začiatok tretieho tisícročia.
Tento dopravný uzol MHD vyzerá roky
rovnako - ošarpane, zanedbane a ne-
vkusne. Odpudivé záchody, zopár „lac-
ných“ bufetov, zanedbané okolie.
Navyše sa tu aj počas dňa sústreďujú
sociálne slabšie vrstvy ľudí, ktoré často
znepríjemňujú čakajúcim život. Na
lavičkách prespávajú bezdomovci či
opilci. Večer a v nočných hodinách je
najmä pre ženy táto lokalita miestom

hrôzy a neistoty. Okrem toho vzhľadom
na obnovené centrum mesta, začínajú-
cu sa rekonštrukciu Hradu a plánovanú
výstavbu na Vydrici je a bude toto mies-
to apendixom v ozdravujúcom sa orga-
nizme centra mesta. Napokon nerobí
dobré meno mestu ani vzhľadom na
frekvenciu turistov v tomto exponova-
nom mieste.
Z Dopravného podniku Bratislava, a.s.,
nás informovali, že dopravca má tento
priestor od mesta prenajatý. Vzhľadom
na to, že ide o súčasť telesa mosta, bude
treba nájsť riešenie na obnovu nástupiš-
ťa formou spoločnej investície. Do-
pravca chce diskutovať s vedením
mesta, či sa prípadná prestavba zahrnie

do investičného plánu na rok 2009.
„Čakáme ešte na realizáciu projektu
BID na tarifno-informačný systém,
ktorý má byť financovaný z eurofon-
dov a bol by súčasťou technologického
vybavenia priestoru,“ píše sa v infor-
mácii dopravného podniku. Mestský
dopravca v tomto roku na úpravu prie-
storov nemá peniaze.
Nový most (pôvodne Most SNP) bol
postavený v rokoch 1967 až 1972.
Kvôli tomu zbúrali značnú časť Podhra-
dia. V roku 2001 bol vyhlásený za stav-
bu storočia na Slovensku. Zostáva veriť,
že jeho v tieni nezostane už dlho nástu-
pište a výstupište MHD. (rob)

FOTO - Oto Limpus

Kamenné námestie zostáva hanbou

mesta, zmena je zrejme v nedohľadne
STARÉ MESTO
Centrum hlavného mesta by malo
mať reprezentatívny charakter.
Kamenné námestie, ktoré je pre
mnohých turistov orientačnou
lokalitou, robí mestu hanbu.
Napriek snahám o udržiavanie
verejného poriadku, ten je tu na
bode mrazu.
Problémy vychádzajú aj z celkovej
zanedbanosti a ošarpanosti tejto lokali-
ty. Na Kamennom námestí sa grupujú
aj ľudia bez práce, bezdomovci či rôzni
priekupníci a podomoví predavači. V
mnohých prípadoch obťažujú okoloi-
dúcich či návštevníkov obchodného
domu. Hanbou mesta sú aj kríky neďa-
leko plateného parkoviska, od ktorých

sa šíri zápach výkalov a moču, pretože
pre niektorých sa stali neplatenými
záchodmi. Navyše, priamo na námestí,
v okolí porastov nie je nezriedkavé uvi-
dieť aj potkana.
Podľa informácií hovorcu mestskej
polície Petra Plevu počas prvých troch
mesiacov tohto roka mestskí policajti
riešili na Kamennom námestí vyše 200
priestupkov. Týkali sa porušovania
všeobecne záväzných nariadení či už
hlavného mesta alebo mestskej časti
Staré Mesto. Najviac priestupkov súvi-
selo s porušovaním predpisov o zákaze
konzumácie alkoholu na verejných
priestranstvách, obťažovania okoloidú-
cich, nepovoleného ambulantného pre-
daja, ako aj čistoty a poriadku.

Aj štátna polícia eviduje Kamenné
námestie ako problémové. Spolu s
Obchodnou ulicou, Michalskou a Lau-
rinskou patrí k najčastejším miestam,
ktoré sú rajom pre vreckárov. Podľa
štatistiky trestnej činnosti za minulý
rok 2007 bolo v prvom bratislavskom
okrese zaznamenaných najviac vrecko-
vých krádeží.
S veľkolepými plánmi premeny
Kamenného námestia prišla nedávno
spoločnosť Lordship a predstavila ich
v roku 2007. Vedenie mesta sa však s
ich plánmi nestotožnilo a uskutočnenie
celého projekt preto zostáva otázne.
Pravdou je, že Kamenné námestie by si
urýchlené skultúrnenie prostredia urči-
te zaslúžilo. (rob)

PONÚKA NAPRENÁJOM
2 prvotriedne kancelárske priestory nachádza-
júce sa v centre miestnej časti Rača o rozme-
roch 150,62 m2 voľný od 1. 4. 2008 a 35,42 m2

+ 16 m2 chodba voľný od 1. 7. 2008.
Cena za prenájom už od 2100 Sk/m2/rok + cena
za služby od 1207 Sk/m2/rok. Ceny sú uvedené bez
DPH. Možnosť parkovania v areáli hotela.
Kontakt: Viera Danner 0903 762 307.

HIMEX a.s. - Hotel Barónka��������
Mudrochova 2, SK- 835 27 Bratislava-Rača

Tel: 02/ 4487 2324, 4488 2089  Fax: 02/ 4488 5400
www.hotelbaronka.sk recepcia@hotelbaronka.sk
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Vrakunčania

nechcú platiť

za odpad iných
VRAKUŃA
Mestská organizácia Odvoz a likvi-
dácia odpadu, a.s., spolu so samo-
správou mestskej časti Vrakuňa a
dominantným správcom bytov vo
Vrakuni Spokojné bývanie, s.r.o.,
spustili pilotnú osvetovú kampaň na
tému odpad.
Podľa vrakunskej spoločnosti Spokoj-
né bývanie je to práve osveta a infor-
mácie, čo v tejto fáze vývoja zberu a
triedenia odpadu chýba. Potvrdzuje to
aj konateľ spoločnosti Marek Hargaš,
ktorý sa odvoláva na skúsenosti zo
zahraničia, kde už možno hovoriť o
istej kultúre v tomto smere, že ani tam
by bez osvety, len uplatňovaním tech-
nických opatrení, ďaleko nepokročili.
Vrakuňa skutočne mala všetky predpo-
klady na to, aby sa neporiadok okolo
kontajnerových stojísk nešíril, navyše z
tejto mestskej časti pochádza poznatok,
že trvalo pristavené kontajnery nezvýši-
li čistotu, ale úroveň lajdáctva niekto-
rých občanov. Ukázalo sa, že službu
zadarmo si nevážia. Navyše za štyri
roky, odkedy sa bezplatná kontajnerová
služba zaviedla, v Bratislave vzrástlo
množstvo domového a drobného sta-
vebného odpadu štvornásobne.
Nová kampaň je postavená na opač-
nom princípe a jej mottom je Neplaťte
za iných. Jasne vysvetľuje ľuďom, že
náklady na odpad sú a treba ich platiť,
ale zároveň informuje, ako ich možno
znižovať. Informuje o zberných dvo-
roch, ich kapacitách, sortimente a tiež
otváracích hodinách. V kampani obča-
nov vyzývajú, aby znečisťovateľov
oznamovali na miestom úrade alebo
polícii. Ak sa totiž nenájde pôvodca
znečistenia okolia kontajnerového sto-
jiska, môže starosta vymerať domu,
ktorému stojisko patrí, pokutu 5-tisíc
korún a navyše zaplatí aj náklady na
odstránenie znečistenia. (gub)

Spaľovňu OLO

obnovia, jej

kapacita stúpne
RUŽINOV
Spaľovňu komunálneho odpadu vo
Vlčom hrdle čaká druhá etapa
zásadnej rekonštrukcie, ktorá má
viesť k zvýšeniu jej kapacity. Podsta-
ta rekonštrukcie spočíva v inštalova-
ní tretieho kotla spaľovne. 
Zariadenia spaľovne, ktorá je v pre-
vádzke od roku 1978, si kvôli fyzickej
a morálnej opotrebovanosti vyžiadali
zásadnú rekonštrukciu. Prvá etapa
obnovy sa uskutočnila v rokoch 2000
až 2002, keď boli vymenené dva z
troch pôvodných parných kotlov. V
tom čase bol v spaľovni inštalovaný
parný turbogenerátor a vybudované
nové čistenie spalín spĺňajúce požia-
davky na ochranu ovzdušia a životného
prostredia v súlade s legislatívou
Európskej únie. 
V navrhovanej druhej etape by mal byť
inštalovaný aj tretí parný kotol. Dôvo-
dom je okrem iného aj to, že produkcia
komunálneho odpadu v meste neustále
stúpa a v posledných rokoch došlo k
prekročeniu plánovanej kapacity
dvoch obnovených kotlov, ktorá je asi
134-tisíc ton odpadu ročne. 
„Pôvodne boli v spaľovni tri kotly, v
rokoch 2000 až 2002 sa zrekonštruo-
vali len dva, pretože vtedy táto kapaci-
ta postačovala, ale v rokoch 2005 a
2006 už bola plánovaná kapacita spa-
ľovne prekročená,“ povedal nám
Roman Achimský, investično-technic-
ký riaditeľ spoločnosti Odvoz a likvi-
dácia odpadu (OLO), a.s. „Ďalším z
dôvodov na rekonštrukciu je zvýšenie
prevádzkovej spoľahlivosti spaľovne.
Zariadenia spaľovne si dvakrát ročne
vyžadujú technologickú odstávku, čo
pri súčasnom množstve odpadu zna-
mená vyvážať jeho časť na skládky.
Okrem plánovaných odstávok dochá-
dza aj k výmene niektorých technolo-
gických celkov, ktoré už dosiahli svoju
životnosť a sú opotrebované. Inštalá-
ciou tretieho kotla budeme schopní
udržiavať v neustále prevádzkyschop-
nom stave minimálne dva kotly a
mimo špičiek robiť nevyhnutné servis-
né úkony na momentálne odstavenom
kotle. To nám v dlhodobom horizonte
zabezpečí úplnú sebestačnosť spraco-
vania komunálneho odpadu z územia
Bratislavy.“
V rámci druhej etapy sa nainštaluje
náhrada kotla K3 so zariadením na čis-
tenie spalín, ako aj druhý turbogenerá-
tor zabezpečujúci výrobu elektrickej
energie zo všetkej pary vyrobenej v
kotloch spaľovne. Okrem toho bude
konštrukcia nového turbogenerátora
umožňovať aj dodávku pary, čím sa
zvýši účinnosť energetického zhodno-
tenia procesu spaľovania odpadu.
Začatie obnovy plánuje OLO, a.s., v
treťom kvartáli 2009, jej ukončenie v
štvrtom kvartáli roku 2010. (juh)

Pavilón pre primáty v bratislavskej ZOO

dokončia už v decembri budúceho roku
BRATISLAVA
Bratislavská ZOO už v dohľadnej
budúcnosti ponúkne svojim návštev-
níkom ďalšiu atrakciu - nový pavi-
lón pre primáty, ktorý bude skúmať
najnovšie požiadavky kladené na
zariadenia tohto druhu.
Stavba nového pavilónu pre primáty sa
začala v septembri 2007 ako druhá pri-
orita po pavilóne šeliem v súlade so
schválenou koncepciou rozvoja ZOO
Bratislava. Ako nám povedala riaditeľ-
ka ZOO Bratislava Miloslava Šavelo-
vá, tento unikátny pavilón by mal byť
dokončený podľa schváleného harmo-
nogramu prác v decembri 2009.
Nový pavilón vyrastá na mieste dnes
už neexistujúcej budovy riaditeľstva
oproti expozícii šimpanzov učenlivých
na ploche viac ako 2000 štvorcových
metrov. Stavba sa začala oplotením sta-
veniska, uskutočnili sa búracie práce,
prekládka inžinierskych sietí a vybudo-
vanie nových, postavila sa budova tra-
fostanice. V súčasnosti sú už uskutoč-
nené všetky výkopové práce, základy a
budujú sa zvislé konštrukcie. Vo
finančnom vyjadrení sú hotové práce
za 12 miliónov korún, rozpočtový
náklad celej stavby je 88 miliónov (bez
DPH). 
„Nový pavilón bude spĺňať všetky
požadované kritériá na chov ľudoopov
v ľudskej opatere,“ konštatovala M.
Šavelová. „Podľa európskych štandar-
dov sa dôraz kladie na fyziologické,
ekologické a etologické podmienky
chovu s cieľom vytvoriť prostredie
simulujúce pôvodný biotop výskytu

chovaných druhov a motivovať chova-
né jedince v maximálnej miere k priro-
dzenému spôsobu správania.“ 
Dvojpodlažný, viac ako 12 metrov
vysoký pavilón bude pozostávať z
dvoch častí - vnútornej a vonkajšej.
Návštevníkov od zvierat budú deliť
sklené bariéry, zariadenie vnútorných a
vonkajších výbehov bude vytvorené z
prírodných (vegetácia, prírodný sub-
strát, drevené prvky na podporu priro-
dzeného pohybu zvierat) aj umelých
prvkov (umelé skaly), potrebnú
vlhkosť a teplotu vo vnútornej časti
vrátane dôkladnej ventilácie a vytvára-
nia hmly bude zabezpečovať špeciálny
klimatizačný systém. „Súčasťou celé-
ho komplexu bude aj nový systém
vzdelávacích prvkov zameraný z hľa-
diska evolúcie na porovnanie človeka s

jeho najbližšími príbuznými,“ poveda-
la nám M. Šavelová. 
„V novom pavilóne nájdu svoj domov
tri druhy vyšších primátov: jeden
zástupca z čeľade gibonovité - gibon
zlatolíci a dvaja zástupcovia z čeľade
ľudoopovité - orangutan bornejský,
alebo sumatranský a šimpanz učenli-
vý.“ 
Okrem výstavby unikátneho pavilónu
pre primáty v ZOO dokončili rekon-
štrukciu detských ihrísk, plánujú úpra-
vy vybraných chovných zariadení,
otvárajú aj nový ZOO shop s pestrou
paletou suvenírov, propagačného mate-
riálu a darčekov. V druhom polroku sa
začne rekonštrukcia a modernizácia
objektu pre ošetrovňu zvierat, knižnicu
a archív. Juraj Handzo

VIZUALIZÁCIA - Tomáš Šiška

Zo stanice Nové Mesto posilňujú MHD
BRATISLAVA
Kvôli rekonštrukcii tretieho nástu-
pišťa na Hlavnej stanici boli presme-
rované niektoré rýchliky na Želez-
ničnú stanicu Bratislava - Nové
Mesto. Dopravný podnik Bratislava,
a.s., preto posilňuje linky MHD z
tejto stanice.
Ide najmä o posilnenie autobusových
liniek, ktoré nadväzujú na príchod tzv.
študentských vlakov z celého Slovans-
ka deň pred pracovným dňom. Brati-
slavský mestský dopravca teda deň
pred začiatkom pracovného týždňa
počas vyučovania a obdobia skúšok na

vysokých školách  v čase približne od
18.30 do 22.00 h zabezpečí dopravu
MHD na posilovej linke číslo 131 do
Mlynskej doliny aj zo stanice Nové
Mesto po príchode presmerovaných
vlakov.
Spoje od železničnej stanice Bratislava
- Nové Mesto zastavia na zastávkach
MHD Račianske mýto, Zochova ulica,
Lafranconi a Cintorín Slávičie údolie.
K študentským internátom Lafranconi
a Družba je zo železničnej stanice
Nové Mesto možné využiť aj električ-
kovú linku číslo 1 a v podvečerných
hodinách aj linku číslo 4, ktorá bude

mimoriadne prepravovať cestujúcich
od stanice Nové Mesto. 
Zo Železničnej stanice Vinohrady a
Predmestie je možné v smere do
Mlynskej doliny využiť električky s
prestúpením na autobusy číslo 39 a
131 na Račianskom mýte. Linky 131 a
141 budú premávať do konca júna
2008.
Na treťom nástupišti bratislavskej
Hlavnej stanice sa vo štvrtok 1. mája
začali rekonštrukčné práce. Mali by
trvať do 30. novembra, pričom celkové
finančné náklady predstavujú 101,55
milióna korún (3,15 milióna eur). (rob)

DOMESTICA SR HĽADÁ
PRE SVOJICH KLIENTOV

Tel.: 6241 1148, fax: 6224 7788
www.domestica.sk

e-mail: info@domestica.sk

- ženy na dlhodobé upratovanie
domácností a firiem

- možnosť aj pre živnostníčky

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

Kontakt: Kníhkupectvo Vojtecha Zamarovského, 
Karpatská 7,  811 05 Bratislava, tel.: 02/524 440 70

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

Čo tak potešiť vášho 
školáka za vysvedčenie?

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

Pô
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á 
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99

,- 
Sk

  

tel. : 02-55 410 308

kurzy
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PETRŽALKA
NA BLAGOEVOVEJ ULICI prišlo k
lúpežnému prepadu pobočky banky.
Neznámy páchateľ, maskovaný paroch-
ňou a šiltovkou na hlave, pod hrozbou
použitia zbrane žiadal pracovníčku
banky, aby mu vydala finančnú hoto-
vosť. Tá mu v obave o svoj život a zdra-
vie vydala niekoľko tisíc korún. Násled-
ne páchateľ ušiel smerom na Šustekovu
ulicu. Vyšetrovateľ začal trestné stíhane
vo veci zločinu lúpeže.

STARÉ MESTO
NA TYRŠOVOM NÁBREŽÍ došlo
ku krádeži na pristávacom pontóne pre
malé plavidlá. Odcudzené boli tri mra-
ziace boxy, sedem čerpadiel, kovová
podlahová krytina, kovové nádrže na
vodu, kotol na vykurovanie a aparatúra
ozvučenia. Majiteľovi vznikla škoda za
takmer 1,3 milióna korún. Polícia
zadržala 45-ročného muža, ktorý je
podozrivý z tejto krádeže. 
NA ŽIDOVSKEJ ULICI v klube pre-
padol 20-ročného Hlohovčana zatiaľ
neznámy páchateľ. Násilím ho obral o
mobilný telefón, čím mu vznikla škoda
vo výške 25-tisíc korún.
NA GRÖSSLINGOVEJ ULICI zasa-
hovali policajti proti trom mužom vo
veku 21, 19 a 18 rokov. Tí tu predtým
lepili bez povolenia plagáty a 24-ročné-
ho muža, ktorý ich upozornil, že konajú
neoprávnene, poliali lepidlom. Vyšetro-
vateľ začal stíhanie pre prečin výtržníct-
va, okolnosti prípadu sa objasňujú. 

PODUNAJSKÉ BISKUPICE
NA NÁKUPNEJ ULICI policajti kon-
trolovali 31-ročného muža, pričom u
neho našli injekčnú striekačku s hnedou
tekutinou. Kontrolovaný muž uviedol,
že ide o heroín. Prípad sa vyšetruje.

RUŽINOV
NA PRIEVOZSKEJ ULICI prepadol
čerpaciu stanicu zatiaľ neznámy pácha-
teľ. Pod hrozbou zbrane prinútil pracov-
níčku predajne otvoriť pokladňu, odkiaľ
odcudzil 26 200 korún. Počas prepadu
nebol nikto zranený. Vyšetrovateľ začal
trestné stíhanie vo veci zločinu lúpeže.
NA SLOVINSKEJ ULICI v blízkosti
zastávky MHD dvaja neznámi páchate-
lia lúpežne prepadli 27-ročného muža.
Po tom, ako ho zrazili na zem, mu odcu-
dzili peniaze a osobné doklady. Mladý
muž nebol zranený, odhadovaná výška
škody je 2000 korún. Vyšetrovateľ začal
trestné stíhanie vo veci zločinu lúpeže.

NOVÉ MESTO
NA RIAZANSKEJ ULICI sa obeťou
podvodníkov stala včera 84-ročná žena.
Pod zámienkou ošetrenia príbuzného v
nemocnici od nej vylákali 61-tisíc slo-
venských korún, ktoré prisľúbili ešte v
ten deň vrátiť. Ako zálohu jej nechali v
taštičke údajne doláre, boli tam však len
papiere. Polícia toto podvodné konanie
ďalej vyšetruje. (ver)

Po symbolickej

účasti do ríše

propagandy
Los Angeles uvítalo účastníkov hier X. o-
lympiády 1932 z 37 krajín, keď hospo-
dárska kríza nepriaznivo zasiahla hlavne
do účasti európskych krajín.
Hry po všetkých stránkach úspešné, na kto-
rých sa po prvý raz objavili stupne víťazov s
troma stupienkami a ktoré si nedali ujsť ani
hollywoodske hviezdy na čele s Ch. Chapli-
nom, dopadli pre výpravu siedmich olympio-
nikov Československa ziskom štyroch me-
dailí. Jediným Slovákom bol rodák z Banskej
Štiavnice, atlét Andrej Engel (v behoch na
100 i 200 m vypadol v rozbehoch).
V tieni hákových krížov a otvorenej propagá-
cie fašizmu s osobnou prítomnosťou Hitlera
boli otvorené v Berlíne hry XI. olympiády
1936 s účasťou vyše 4000 športovcov zo 49
štátov, medzi nimi aj 64 z bývalého Českoslo-
venska. Prvýkrát putoval olympijský oheň z
bájnej Olympie do dejiska hier, paradoxne
práve do bašty fašizmu. Výsledným rezultá-
tom našej výpravy boli 3 zlaté, 5 strieborných
a jedna bronzová medaila. Dve zo striebor-
ných vybojovali aj slovenskí športovci. Tú
prvú gymnastka Matilda Pálfyová (1912-
1944) ako členka gymnastického družstva
ČSR z Jednoty Košice. Druhé striebro si
vybojoval na zápasníckej žinenke v ľahkej
váhe trnavský rodák Jozef Herda (1910-
1985), v tom čase zápasník AFK Waldes
Praha, obyvateľ Bratislavy od roku 1942,
keď zápasil postupne za ŠK, Ursus, Lokomo-
tívu a Dunajplavbu.
Druhou Slovenkou vo výprave bola Margaré-
ta Schieferová (1914-?), atlétka z VŠ Bratisla-
va, v Berlíne 12. v hode diskom, ktorá si no-
mináciu vybojovala titulom majsterky re-
publiky i čs. rekordom (36,66 m). Venovala sa
aj šprintom, diaľke, výške i guli. Nedarilo sa
ani jej dvom oddielovým kolegom, ktorými
boli vrhač Valér Barač (1909-1991), výbušný
atlét a doktor medicíny, ktorý v oboch svojich
disciplínach - vo vrhu guľou i hode diskom -
vypadol v kvalifikácii a Pavol Maľa (1910-
1970), vyradený v kvalifikácii hodu oštepom.
Tento očovský rodák vytvoril v roku 1933 čs.
rekord (63,09 m), ktorý vydržal 14 rokov, no
OH ho nezastihli v najlepšej forme.
Výraznejší úspech sa nepodaril ani vodným
pólistom v strede s Michalom Schmuckom a
Rudolfom Krocom z PTE Bratislava, ktorí
boli (po OH 1928) na svojej druhej olympiá-
de, keď vypadli už v základnej skupine. Lep-
šie sa v Berlíne darilo členovi Sokola IV Bra-
tislava Janovi Sládkovi (1907-1984), ktorý
dopomohol gymnastom ČSR k štvrtej prieč-
ke. Českej národnosti boli aj boxeri oblieka-
júci dres ŠK Slávia Bratislava Rudolf Bezděk
a František Doležal, no obaja vypadli už v
prvom kole. Igor Machajdík 

(Pokračovanie nabudúce)

V čase korunovácie prenajímali okná
Vedenie mesta si už v druhej polovi-
ci 18. storočia uvedomovalo, že v prí-
pade napadnutia nepriateľom by
staré stredoveké gotické hradby
mesto veľmi nechránili. Preto sa
radní páni obrátili na kráľovnú
Máriu Teréziu s prosbou, aby dovo-
lila staré hradby zbúrať. Povolenie
dostali v roku 1774 a ako náhradu za
staré opevnenie sa zaviazali postaviť
okolo rozšíreného mesta nové šanco-
vé ohradenie. 
V roku 1775 zbúrali tri mestské brány
(Laurinskú, Rybársku a Viedenskú
inak Vydrickú) a veľké úseky stredove-
kého opevenenia na južnej a na
východnej strane mesta. 
Pred Vydrickou bránou už vtedy stál
zájazdný hostinec Zlaté slnko, ktorého
dvor sa nachádzal v mestskej priekope.
Po zbúraní brány ostali stáť medzi jej
bývalým telesom a chrámom svätého
Martina dva múry z vonkajšieho a vnú-
torného opevnenia. Priestor medzi
nimi bol pôvodne uličkou - parkánom -
v ktorom sa pohybovali obrancovia
mesta. Po roku 1775 vstavali medzi
tieto dva múry úzke obytné domy, kto-
rých okná sa pozerali do starého cinto-
rína okolo chrámu a do bývalej mest-
skej priekopy. Po roku 1780 zrušili
podľa nariadenia kráľa Jozefa II. aj cin-
torín. Zbúrali malé domčeky, ktoré
predtým stáli pri Dlhej (teraz Panskej)
ulici oproti palácu grófa Csákyho.
Šikmú plochu bývalého cintorína upra-
vili na námestie stúpajúce smerom k
Dómu. Toto námestie bolo potom až do
roku 1830 svedkom príchodu panovní-
kov do chrámu na korunovanie.
Domy okolo námestia poskytovali
svojim obyvateľom neobvyklú výho-
du. V čase kráľovských korunovácií
mohli zarobiť na prenájme okien, z
ktorých sa dal sledovať slávnostný prí-
chod kráľa či kráľovnej a pozvaných

hostí do chrámu. Divadlo síce trvalo
len krátko, ale tomu, kto okno prena-
jal, mohlo priniesť sumu, z ktorej sa
dalo žiť aj niekoľko mesiacov. Po
poslednej korunovácii atraktívnosť
domov okolo námestia zanikla. Úzke
domy, postavené medzi múrmi starého
opevenia, neposkytovali mimoriadny
komfort, preto ich obývali chudobnej-
ší ľudia. Keď ich stavali, boli už múry
opevnenia 500 rokov staré. Domy
medzi nimi stavali ako dočasné stavby
a nikto vtedy nepredpokladal, že by
mali vydržať ďalších najmenej 200
rokov. 
Pred prvou svetovou vojnou upravili
Dómske (teraz Rudnayovo) námestie
vybudovaním terasy a otvoreného
schodiska, ktoré projektoval tunajší
architekt Franz Wimmer. Námestie
dostalo veľkomestský charakter, dolný
z domov zmenil svoju fasádu. Svah
pred ním odkopali, takže z bývalého
suterénu sa stalo prízemie. Vstupné
dvere sa ocitli príliš vysoko, preto
museli pred nimi vybudovať malé

schodište. Horšie však bolo, že z terasy
začalo do domu veľmi zatekať. 
O viac ako pol storočia neskôr, pred
výstavbou Nového mosta, museli zbú-
rať synagógu neológov na Rybnom
námestí, ako aj kus pôvodnej stavby
zájazdného hostinca Zlaté slnko, ktorý
ešte za synagógou stál. Dom na Rud-
nayovom námestí sa odhalil aj zo
západnej strany, ktorá predtým nikdy
nebola viditeľná. 
Bol vo veľmi zlom technickom stave, a
jeho rekonštrukcia trvala dve desaťro-
čia. Dnes je zachránený a bude ozdo-
bou mesta. Škoda len, že jeho fasáda je
natretá absolútne nevhodnou krikľavou
žltou farbou. Možno to má byť na roz-
líšenie od nepravidelne ohraničeného
sokla stavby, ktorý je v skutočnosti
pôvodným vonkajším múrom mestské-
ho opevnenia. Táto strana stavby však
nikdy žltá nemohla byť, lebo až do
polovice 19. storočia sa trvanlivá žltá
fasádna farba vôbec nedala vyrobiť.
Historický objekt by pôsobil oveľa lep-
šie, keby bol biely alebo sivý, ako býva-
lo kamenné mestské opevnenie. 

Štefan Holčík
FOTO - Oto Limpus
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FC Artmedia

Petržalka má 

druhý titul
FUTBAL
Rozhodnuté! Bratislava má ďalší
tohtoročný majstrovský pohár!
Patrí futbalistom petržalskej Artme-
die, ktorí po sobotňajšom víťazstve
nad Banskou Bystricou vyhrali aj v
utorok v Senci a druhý raz vo svojej
histórii sa stali slovenskými majstra-
mi. Prvý raz vyhrali Corgoň ligu v
roku 2005 a titul oslavovali po zápa-
se v Ružomberku.
Pred začiatkom jarnej časti sa zdalo, že
súboj o prvé miesto bude napínavý až
do posledného kola. Slabšia žilinská
forma  a istý petržalský krok však spô-
sobili, že posledné dve kolá budú iba
formalitou a príležitosťou na slávnost-
né prevzatie majstrovského titulu,
ktorý by mala Artmedia dostať po
domácom dueli s Trnavou.
Zápas v Senci potvrdil dobrú formu
zverencov Vladimíra Weissa, tí spolu
so svojím súperom zohrali v prírodnom
„bazéne“ divácky atraktívnu partiu s
množstvom šancí a gólov na oboch
stranách. „Škoda, že prišlo málo ľudí.
To je asi jediné, čo ma dnes mrzí. Bol
to výborný zápas s množstvom gólov,“
poznamenal Vladimír Weiss a krátko
zhodnotil celú sezónu: „Od začiatku
bola ťažká, náročná, stále sme cítili
tlak, museli sme dokazovať svoje kva-
lity. Veľmi sme túžili byť prví a verili
sme si, že to dokážeme. Chcem sa
poďakovať hráčom, spolupracovní-
kom, majiteľovi klubu Ivanovi Kmotrí-
kovi. Spolu so Žilinou sme boli najlep-
ší a práve víťazný duel u nášho súpera
zrejme všetko zlomil.“ Petržalský kor-
midelník porovnal aj obidva tituly:
„Prvý zostane prvý, ten bude najkrajší.
Tento však bol vybojovaný ťažšie.
Mali sme ale iné mužstvo, ťažko
porovnávať.“
Po skončení sezóny už budú Petržalča-
nia netrpezlivo čakať na úvodný žreb
predkola Ligy majstrov. Jej fanúšiko-
via sa totiž v kútiku duše určite tešia na
pokračovanie slávnej pohárovej jesene
spred troch rokov, kedy meno sloven-
ského majstra strašilo aj také mužstvá,
ako Celtic, Partizan Belehrad, Porto,
Rangers, či milánsky Inter...
Samotný petržalský tréner zatiaľ
nechcel hovoriť o budúcností: „Dnes
oslavujeme, uvidíme, čo bude ne-
skôr...“ Naznačil však, čo čaká Petržal-
ku v najbližších dňoch a týždňoch: „Ak
zostanem, určite budem chcieť, aby
prišli niektorí noví hráči. Úspech priná-
ša aj zmeny. Súčasné mužstvo by sa iba
ťažko presadzovalo v ťažkej konkuren-
cii. Bude nutné ho posilniť, osobitne v
stredovej formácii.” (mm)

Slov-matic má titul, chce aj pohár,

ale tréner Milan Kollár sa aj tak lúči

Dukátová pôjde do Pekingu ako diváčka

FUTSAL
Tretí titul po sebe zavŕšil skvelú ligo-
vú sezónu futsalistov Slov-maticu
Bratislava. Pohárová bodka však na
nich ešte len čaká, v piatok 23. mája
2008 o 20.00 h sa stretnú vo finále Slo-
venského pohára s Tupperware Sven-
tex Nové Zámky.
Hrá sa v Športovej hale na Pasienkoch
a futsalovú šou spestrí aj prestížny duel
futbalových výberov „starých pánov“
Bratislavy a Košíc. Tento duel bude
rozlúčkovým pre trénera Milana KOL-
LÁRA, ktorý po ňom končí na lavičke
Slov-maticu.

~     ~     ~
Rozhodovali ste sa dlho?
- Dosť dlhý čas, definitívne rozhodnutie
padlo pred troma mesiacmi, keď som to
oznámil majiteľovi klubu.
Aké ste mali dôvody?
- Chcem si oddýchnuť, potrebujem troš-
ku pokoja, navyše sa chcem sústrediť
viac na podnikanie.
Znamená to definitívnu rozlúčku od
futsalu?
- Dúfam, že nie. Ak ma poveria, rád by
som zostal vo funkcii reprezentačného
trénera. V Slov-maticu však určite kon-
čím, mám štyri tituly a verím, že v pia-
tok pridám na rozlúčku aj pohár.
V akom stave nechávate mužstvo?
- Myslím, že vo výbornom. Tím je do-
bre pripravený na ďalšie roky. Vďaka
majiteľovi a funkcionárom sú v ňom
skvelé podmienky. Mužstvo je polopro-
fesionálne, našou výhodou bolo, že
všetci hrávajú iba futsal.
V koľkých ligových kluboch ste vlast-
ne trénovali?
- Iba v dvoch. Začínal som v Ekonóme,
s ktorým som prešiel od 3. ligy cez 2. a
1. ligu až do Extraligy, potom som mal
krátku pauzu a odišiel som do Slov-
maticu, kde som získal spomínané štyri
tituly. Mimochodom, počas posledných

piatich rokoch sme tam vymenili tak-
mer 30 hráčov...
Spomínate tituly, ako dlho ste oslavo-
vali posledný?
- Dlho, až do rána (smiech). Ale už
môžem rozprávať...
Bola to ťažká sezóna?
- Ťažká, dlhá a náročná. Veľa hráčov
tvorilo jadro reprezentácie, hrali sa kva-
lifikačné stretnutia, Liga majstrov, prí-
pravné duely, liga, domáci pohár...
Po základnej časti ste boli druhí,
nestrašilo vás to pred play-off?
- Dubnica si prvé miesto zaslúžila. My
sme dvakrát zakopli, určite aj preto, že
sme nechceli žiadne výhody po medzi-
štátnych zápasoch. Hrali sme napríklad
aj dva dni po takýchto stretnutiach, keď
dostali šancu mladí. Tým však naozaj
nechcem znižovať úspech Dubnice.
Nebáli ste sa toho, že v prípade piate-
ho duelu by mal výhodu domáceho
prostredia váš finálový súper?
- Nie, ani trošku. Aj keď dávam pred
Dubničanmi klobúk dole, vedel som, že
môžeme prehrať iba jeden zápas.
Prečo?
- Tento systém play-off na tri víťazné
stretnutia nám vyhovuje. Bol som pre-

svedčený, že jeden z dvoch úvodných
zápasov na Považí vyhráme. Vlani sme
skončili po základnej časti prví a mali
sme už skúseností, že v prvom stretnutí
podá domáci tím heroický výkon, ktorý
sa mu málokedy podarí zopakovať aj v
druhom. Vedel som, že na jedno víťaz-
stvo máme dva pokusy a jeden určite
premeníme. Poznám hráčov, viem, na
čo majú. Aj keď je pravdou, že to boli
vyrovnané stretnutia, niečo na spôsob
anglického futbalu, kde aj tímy z 3. ligy
vedia zohrať vyrovnanú partiu s muž-
stvami Premier League.
Aký ste mali po poslednom dueli pro-
gram?
- Jeden deň oddychu, potom sme si
vybehli na hodinový tréning, kde si
chlapci zahrali florbal a minulý víkend
dostali zase voľno. Od pondelka však
trénujeme znovu naplno. Najskôr
doma, tesne pred finále si vyskúšame
samotné Pasienky.
Nemáte trošku obavy, že chlapci finá-
le trošku podcenia?
- Nesmú ho podceniť, aj preto sme mali
napríklad mentálny tréning. Pre Slov-
matic je každý duel dôležitý. Nové
Zámky navyše nebudú ľahkým súpe-
rom. Zdolali Senicu, Dubnicu, určite to
je iný tím než ten, ktorý sme minulý rok
porazili 10:0. Odvtedy spravili veľký
pokrok, majú šikovného trénera aj hrá-
čov. Finále teda zoberieme úplne vážne,
nič nenecháme na náhodu.
Pri kormidle už síce nebudete, ale
predsa len, ako vidíte najbližší ročník
Ligy majstrov?
- Kvalifikácia sa hrá rovnako ako napo-
sledy, v štvorčlenných skupinách. Pre
nás je dôležité, že sme sa posunuli do 1.
koša. Slov-matic je už v Európe
pojmom, verím, že žreb nám bude priať
a že znovu potvrdíme svoje kvality.

Zhováral sa Michal Minďaš
FOTO - Vladimír Škorec

VODNÝ SLALOM
Súboj vodných slalomárok Jany
Dukátovej a Eleny Kaliskej bol určite
najvzrušujúcejšou slovenskou kvali-
fikáciou o účasť na olympiáde v
Pekingu. Na augustový športový
vrchol mohla len jedna pretekárka,
žiaľ, pre Bratislavčanku Janu Duká-
tovú sa trojdielna vyraďovačka skon-
čila smutne. Do Pekingu nepocestuje,
a ak áno, tak iba ako diváčka.
Trojdielnu kvalifikáciu pritom dvadsať-
štyriročná Dukátová začala výborne. V
holandskom meste Zoetermeer vyhrala
a z nasledujúcich dvoch pretekov v
Čunove a v Liptovskom Mikuláši jej

stačilo jediné víťazstvo. Domáci kanál
v Čunove ju však zradil a v Liptove
využila Kaliská výhodu „domáceho
prostredia“.
Jana Dukátová okamžite pochopila,
kde sa stala chyba: „Kvalifikáciu som
mala rozhodnúť už v Čunove,“ prizna-
la a pokračovala: „Cítila som, že mám
na to, aby som Elenu zdolala, aby som
s ňou dokázala rovnocenne súperiť, no
dnes vyťažila zo svojich skúseností.
Strašne ma to mrzí, viem, že sú tu aj
ďalšie olympiády, ale tá najbližšia bude
až o štyri roky, a to je veľmi ďaleko.“
Bratislavská vodná slalomárka vedela,
ktorá chybička ju možno stála Peking:

„Tá na štrnástej bránke v prvej jazde.
Nič sa však nedá robiť, je to šport,“
vzdychla a na otázku, čo bude robiť v
čase olympiády, sa len pousmiala:
„Ešte neviem, možno kosiť trávu...“
Aj vzhľadom na to, že obe slovenské
vodné slalomárky by v prípade účasti
mali šancu v Pekingu bojovať o zlato,
Slovenský olympijský výbor prisľúbil
mladej Bratislavčanke, majsterke
sveta medzi dospelými a majsterke
Európy do 23 rokov, miesto v olympij-
skej výprave. „Pre Janku to bude len
dobré, môže získať skúseností, ktoré
sa jej raz určite zídu,“ zareagovala
Elena Kaliská. (mm)

Račania

skončili tretí,

Račianky piate
POZ. HOKEJ
Obe račianske družstvá v pozem-
nom hokeji bojovali o postupy, ale
ani jednému sa nepodarilo dostať o
ďalší stupienok vyššie.
Račianky sa predstavili v turnaji C-
divízie Európskeho pohára majstrov vo
Viedni, kde medzi siedmimi tímami
skončili piate a postup do vyššej kate-
górie zostal iba želaním.
Pozemní hokejisti KPH Rača zase
usporiadali turnaj D-divízie (Challenge
III) európskeho majstra a napriek
tomu, že obsadili tretiu priečku, zostali
pred bránami vyššej kategórie. (mm)

Hoviho dvojkou 

v HC Slovan 

bude Konrád
HOKEJ
Dva roky robil dvojku za slovanistic-
kou brankárskou jednotkou Fínom
Hovim Ján Chovan, od novej sezóny
si na jeho flek zasadne brankár Bra-
nislav Konrád. 
Rozhodli sa tak funkcionári Slovana,
ktorý Konráda stiahli z bieloruského
Metallurg Žlobín a naopak, Chovanovi
dali šancu na zmenu dresu. Chovan bol
v belasom drese tri sezóny (prvú robil
dvojku za Rybárom), ale za celý čas sa
do bránky postavil len v 22 stretnutiach.
Dvadsaťjedenročný Konrád je sloven-
ským brankárskym talentom, bývalý
Nitran má teraz šancu ukázať, čo v
ňom drieme aj na slovenských klzi-
skách. (mm)

Fitnesové

zlato brali aj 

Bratislavčanky
FITNES
Hala Istropolisu tlieskala najlepším
slovenským pretekárkam v rámci
16. ročníka majstrovstiev Slovenska
vo fitnes a body fitnes.
Šampionát zorganizovaný v rámci tra-
dičného podujatia Fitneska Slovenska
2008 priniesol niekoľko medailových
radostí aj Bratislave.
V kategórii fitnes nad 164 cm zvíťazila
Barbora Bunčáková (PenGym), v body
fitnes boli najlepšie Alena Jurášková
(Vassal Gym) do 168 cm a Alexandra
Devečková (Eurobuild) nad 168 cm.
Okrem toho získala Lenka Porubská
(FC Fiat) striebro v body fitnes do 158
cm. (mm)
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Posledný

Slovenský

triptych Lúčnice
TANEC
Posledné tri uvedenia mimoriadne
úspešného programu Slovenský trip-
tych uvedie umelecký súbor Lúčnica
6.,7. a 8. júna o 19.00 h v Istropolise
na Trnavskom mýte.
Program sa inšpiruje tradičnou kultúrou
našich ľudí v troch základných život-
ných sférach minulosti: pastierstve,
remeselníctve, roľníctve. Kým pastier-
stvo so svojím špecifickým spôsobom
života sa viaže viac na vrchárske oblas-
ti, roľníctvo sa prirodzene udomácnilo
na úrodných rovinách. Remeselníctvo,
ktoré charakterizovalo strednú vrstvu,
sa šírilo z miest celého Slovenska. Tieto
osobitosti i spoločné znaky kultúrnych
prejavov prezentuje aj program Sloven-
ský triptych v choreografii Jána Blaha a
Vladimíra Urbana. Účinkujú: Tanečný
súbor a sólisti Lúčnice, Orchester Zlaté
husle, Spevácka skupina Lúčnice. 
V týchto dňoch sa už Lúčnica pripravu-
je na vrchol sezóny - 60. výročie vzniku,
ktoré bude v druhej polovici novembra.
K tomuto jubileu bude zostavený špe-
ciálny výpravný program z najlepších
čísel Lúčnice počas jej doterajšieho
trvania. (dš)

Wagner gala

v Opere SND
OPERA
Opera SND uvedie 28. mája o 19.00
zaujímavý prierez hudobno-drama-
tickou tvorbou velikána svetovej ope-
ry Richarda Wagnera. Na večere s
názvom Wagner gala sa predstavia
vynikajúci, medzinárodne renomova-
ní vokálni sólisti.
Na programe budú najznámejšie hudob-
né čísla a scény z opier Majstri speváci
norimberskí, Tannhäuser, Lohengrin,
Blúdiaci Holanďan a v druhej polovici
koncertu zaznie kompletné prvé dejstvo
majstrovej hudobnej drámy Valkýra.
Ako ústredná ženská predstaviteľka v
Tannhäuserovi, Lohengrinovi i Valkýre
sa predstaví popredná maďarská sopra-
nistka Eszter Sümegi, v úlohe Lohengri-
na a Siegmunda svetoznámy austrálsky
wagnerovský tenorista Stuart Skelton a
part Holanďana a Hundinga v mýtickej
Valkýre zaznie v podaní slovenského
basistu Petra Mikuláša.
Spoluúčinkovať bude orchester Opery
SND, v ktorého interpretácii zaznejú i
orchestrálne časti Wagnerových opier:
predohra k opere Majstri speváci norim-
berskí a slávna Jazda Valkýr. Za diri-
gentským pultom bude stáť riaditeľ
Opery SND Oliver Dohnányi. (dš) 

V centre mesta

bude festival

Bluegrass Stage
HUDBA
V nedeľu 25. mája sa v čase od 14.00
do 22.00 h. v centre Bratislavy pred-
staví bluegrassová hudba. Na otvore-
nom pódiu na Hviezdoslavovom
námestí sa uskutoční 1. ročník súťaž-
nej prehliadky bluegrassových sku-
pín Bluegrass Stage 2008.
Na podujatí sa predstaví 12 hudobných
skupín bluegrassovej - pôvodom ame-
rickej hudby. Súťažiť budú kapely Des-
sert, Bluegrass Comeback z Českej
Republiky, z Maďarska to bude kapela
Eastern Station a sólový gitarista Tamas
Szőke, mixom sú maďarsko-slovenskí
Blue S.P.A.M. a americko-slovenskí
Stressed Hedgehog, ďalej Union City-
grass, Candy Floss, Krok, Tieň, Fair-
way, a skupina Grunt.
Vo večernom programe ako hostia
vystúpia Meantime a inštrumentálne
trio Stana Palúcha. Vstup na súťažnú
prehliadku aj záverečný koncert hostí
je voľný. (dš)

Dychová hudba

Spojár oslávi

70. narodeniny
DYCHOVÁ HUDBA
Spolok dychová hudba Spojár oslávi
31. mája významné jubileum - uply-
nie sedemdesiat rokov od jeho vzni-
ku. Pri tejto príležitosti odohrajú
hudobníci slávnostný koncert 31.
mája o 15.00 h pred Starou tržnicou
na Námestí SNP.
Spolok Dychová hudba Spojár vznikol
v roku 1938 z bývalých pracovníkov
pôšt a telegrafov. V roku 1949 bol
kolektív hudobníkov začlenený do Do-
mu poštárov. Od roku 1963 patrí pod
vedenie Slovenskej pošty. 
Pri dirigentskom pulte sa od jeho vzniku
vystriedalo dvanásť dirigentov, medzi
inými aj páni Ort, Jankovič, Holoubek,
Kowalski, Valentík, Molnár, Thur, Ku-
báček. Nestorom orchestra bol dlhoroč-
ný predseda, bastrubkár Ján Balucha.
Od 1. septembra 1996 stojí za dirigent-
ským pultom Anton Málik.
Členmi orchestra sú študenti, robotníci,
technici, inžinieri, učitelia, úradníci,
strážnici, ale aj dôchodcovia, ktorých
spája láska k dychovej hudbe. Program
koncertov ponúka divákom pestrú pale-
tu rôznych hudobných žánrov, ako sú
evergreeny, ľudové piesne, fašiangové
piesne, vianočné piesne a koledy, fol-
klórne fantázie, tanečné, populárne a
inštrumentálne skladby a transkripcie
klasických skladieb. (dš)

Balet SND vzdal poctu Jiřímu Kyliánovi

Medzinárodné bienále dizajnérskej tvorby

BALET
V emocionálne hrejivom a technicky
dokonalom súzvuku hudby a tanca
vzdal Balet Slovenského národného
divadla poctu svetoznámemu české-
mu choreografovi Jiřímu Kyliánovi.
Súbor premiérovo uviedol päť cho-
reografií pod názvom KY-TIME.
Pompézne hudobné diela velikánov, ako
sú W. A. Mozart, M. Ravel, J. S. Bach,
ale aj G. A. Santaolalla, umocnené tan-
com tak dostali ešte silnejšie a hlbšie
vyznenie. Spolu so zborom a sólistami
Baletu SND tlmočili divákom neutícha-
júce pravdy o zložitosti a rozmanitosti
ľudských väzieb a citov, prepojení jed-
notlivých osudov s politickými udalos-
ťami národa či o večnej inšpirácii ženou
v dielach svetových majstrov.

To je len úzky výrez motívov, ktoré inš-
pirovali tvorcov k jednoliatemu dielu, i
keď zloženému z rôznych častí. Päť
choreografii pochádza z tvorby samot-
ného majstra Jiřího Kyliána (UN Ballo,
Šesť tancov) a dvoch bývalých taneční-
kov Nederlands Dans Theater a dnes
renomovaných choreografov - Mária
Radačovského (Inšpirácia, 68) a Lukáša
Timuláka (Real Time).
„KY-TIME vnímame ako čas pre Jiřího
Kyliána. Čas ako katalyzátor, ktorý pre-
verí to, čo je v živote i v umení trvácne
a je zároveň zjednocujúcou témou celé-
ho večera. Svetoznámy choreograf oslá-
vil minulý rok 60 rokov a premiéra KY-
TIME je našou poctou umelcovi a jeho
práci,” povedala šéfdramaturgička Ba-
letu SND Miroslava Kovářová.

Sám majster baletného umenia Jiří
Kylián opisuje svoju choreografiu ako
„tanec na hudbu, nič viac“. Podľa neho
zámerom choreografa nie je nútiť divá-
ka hľadať hlboké či skryté významy. 
Touto slobodou umožňuje tvorca ľu-
ďom v hľadisku opustiť prízemný svet a
vnoriť sa do tepla a pohody uchvacujú-
cej hudby spojenej s tancom, vniknúť
do sveta umenia a upustiť od reality. Čo
viac si môže umelec želať ako to, že
jeho divák odchádza z predstavenia
objatý nošou zmysluplného umelecké-
ho zážitku a nadľahčovaný vnímaním
tvorby nadaných a Bohom obdarených
umelcov. Touto premiérou sa baletný
súbor SND zaradil medzi svetové tele-
sá, ktoré majú Kyliánove diela vo svo-
jom repertoári. Dáša Šebanová

VÝSTAVA
V Národnom osvetovom centre na
Námestí SNP otvorili nielen pre
priaznivcov dizajnu pútavú výstavu,
ktorá k nám prišla z Prahy. Ojedine-
lý projekt - medzinárodné bienále di-
zajnu Design Match 2008, začal svoju
umeleckú výstavnú cestu práve v
pražskom Veletržnom paláci.
Dizajn nás obklopuje celý život. Čistí-
me si zuby zubnou kefkou, ktorú niekto
navrhol a priemyselne vyrába. Pijeme z
pohárov, ktoré sú z malej série a ako
darčeky kupujeme napríklad originálny
porcelán. Výstava nepredstavuje dizajn
ako umenie, ale predovšetkým ako prie-
myselnú disciplínu. Dobrý dizajn a
dobrá výroba pomáha posunúť firmy na
svetovú špičku. Ľudia vnímajú dizajn

viac v galérii ako v obchode, kde je
automaticky posudzovaný len ako spo-
trebný tovar. Výstava reaguje na naše
estetické vnímanie, ale odkrýva aj
osobu dizajnéra, ktorý vystupuje z ano-
nymity. V dobe prebytku tovaru a eko-
logických problémov by ľudia mali
nájsť stratený vzťah k bežným veciam.
Nájsť rovnováhu medzi kvalitou a
kvantitou. 
Mottom 2. ročníka Design Match je
integrácia európskych krajín v spoloč-
nom priestore, integrácia v dizajne,
ktorá nadväzuje a ďalej rozvíja historic-
kú tradíciu bývalej Rakúsko-uhorskej
monarchie, preto predstavuje práce z
Českej republiky, Maďarska, Rakúska a
zo Slovenska. Ide o dizajnérsky zápas
alebo skôr priateľskú konfrontáciu

súčasnej dizajnérskej tvorby štyroch
krajín, ktorá vychádza práve z výrobnej
tradície doby Rakúska-Uhorska. Ako
správny zápas aj tento má dva polčasy,
ktoré sa venujú dvom najatraktívnejším
témam v dizajnérskej tvorbe - domovu a
voľnému času.
Na výstave sú zastúpené aktuálne práce
120 dizajnérov a ich tímov. Návštevník
môže porovnávať prístupy k tvarovaniu,
myšlienky, materiály, alebo sledovať,
aká je produkcia v týchto krajinách.
Vystavené diela predstavujú okolo 40
slovenských tvorcov, a to nielen pro-
duktových, ale aj fashion a grafických
dizajnérov, profesionálov či študentov.
Po uvedení v Bratislave, kde si ju môže-
te pozrieť do 13. júna, výstava poputuje
do Maďarska a do Rakúska. (dš)

Michal Pažitný: Carbon Stool Ladislava Repková: Lampa
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SOBOTA 24. máj
� 10.00 - Predstavujú sa..., koncert žiakov
ZUŠ Hálková - 55. výročie založenia školy,
DK Ružinov, Ružinovská 28
� 17.00 - Čaj o piatej s HS EXE , tradič-
né tanečné podujatie pri dobrej hudbe 60. -
90. rokov, SK BNM, Vajnorská 21
� 19.00 - M. Gelardi: Zlomatka, Divadlo
Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - G. Spiró: Mydlová opera, drá-
ma zo súčasnosti o súčasnosti, premiéra,
Divadlo a.ha, Školská 14

NEDEĽA 25. máj
� 10.30 - Nedeľné matiné, Martin Krajčo,
gitara, Radka Krajčová, gitara, Katarína Čer-
ná Zajacová, violončelo, GMB, Mirbachov
palác, Františkánske námestie 11
� 10.30 - O červenej čiapočke, účinkuje
Bábkové divadlo Piraňa, DK Dúbravka, Sa-
ratovská 2/A
� 10.30 - Nedeľné rozprávkové dopolud-
nie, Princezná zaľúbená do strašidla, Záho-
rácke divadlo, DK Ružinov, Ružinovská 28
� 14.00 - Festival národnej piesne, pre-
hliadka ľudových piesní a tancov, Istrijská 6
- nádvorie, Devínska Nová Ves
� 16. 00 - Slncová panna, najnovšia hra z
cyklu Európske rozprávky, Bibiana, Panská 41
� 20.00 - Ruskí kozáci, vystúpenie Štátne-
ho tanečného súboru, NTC Sibamac Aréna 

� 20.00 - Matt Boroff & The Mirrors,
rockpesničkár z New Jersey s kapelou, Klub
Za Zrkadlom, Rovniankova 3
� 20.30 - Všade dobre alebo svet sa zmen-
šil, predstavuje Martin Nikodým, cestovateľ-
ské letné kino, Horáreň Horský park, Lesná 1

PONDELOK 26. máj
� 10.00 - Jonáš Záborský& comp.: Na
dva dni v Chujave, Divadlo Ludus, od 14
rokov, Malá sála PKO
� 19.00 - G. Carbunariu: Stop the Tempo,
premiéra, Malá scéna VŠMU, Dostojevské-
ho rad 7
� 19.00 - S. Benchetrit: Mínus dvaja, Štú-
dio L+S, Námestie 1. mája 5
� 19.00 - G. Spiró: Mydlová opera, dráma
zo súčasnosti o súčasnosti, Divadlo a.ha,
Školská 14

� 19.00 - After Phurikane, starodávne
rómske piesne v novom spracovaní, Klub
za Zrkadlom, Rovniankova 3
� 19.00 - Koleják & Bošanský: Štyri
vraždy, Divadlo TRIeska v oku, Štúdio 12,
Jakubovo námestie 12
� 19.00 - High life, Teátro Wüstenrot,
Trnavské mýto 1
� 19.30 - V. Klimáček: Závisláci, Divadlo
GunaGU, Františkánske námestie 7
� 19.30 - Bluesový pondelok, Music Club,
Hlava XXII, Bazová 9
� 20.00 - N. Sadur: DÍ Aktuál, Divadlo
Borba, Prepoštská 4

UTOROK 27. máj
� 9.00 - N. E. Baehr - L. Peerce: Incident,
od 14 rokov, Divadlo Ludus, Malá sála PKO
� 10.00 - O psíčkovi a mačičke, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 14.00 - Majáles, zábavné popoludnie pre
deti, MKC, Gaštanová 19
� 14 00 - Slncová panna, najnovšia hra z
cyklu Európske rozprávky, Bibiana, Panská 41
� 19.00 - Opereta na cestách, Teátro Wüs-
tenrot, Trnavské mýto 1
� 19.00 - G. Carbunariu: Stop the Tempo,
premiéra, Malá scéna VŠMU, Dostojevské-
ho rad 7
� 19.00 - J. Griškovec: Zima, Divadlo
Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Liz Lochhead: Perfect days,
predpremiéra, účinkujú: A. Šišková, O. Bele-
šová, E. Krížiková, J. Gallovič, S. Popovič, P.
Plevčík, Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10

STREDA 28. máj
� 9.00 - N. E. Baehr - L. Peerce: Incident,
od 14 rokov, Divadlo Ludus, Malá sála PKO
� 10. 00 - Slncová panna, najnovšia hra z
cyklu Európske rozprávky, Bibiana, Panská 41
� 11.00 a 14.00 - A. Korenči ml., M. Ka-
prálik: Janko a Marienka alebo čokoládo-
vá chalúpka, najsladšia rozprávka pre deti
od 4 rokov, Divadlo a.ha, Školská 14
� 14.00 - Deň v pohybe, rytmické cviče-
nie, vstup voľný, MKC, Gaštanová 19
� 14.00 - Tajné spoločenstvo, tvorivé diel-
ne k výstave Zo života škriatkov, Bibiana,
Panská 41
� 15.00 - Opereta na cestách, dôchodco-
via, Teátro Wüstenrot, Trnavské mýto 1
� 18.00 - Absolventské vystúpenie žiakov
tanečného odboru ZUŠ J. Kresánka, DK
Dúbravka, Saratovská 2/A
� 19.00 - F. M. Dostojevskij, R. Polák:
Vražda sekerou v svätom Peterburgu,
Divadlo Astorka, Námestie SNP 33
�19.00 - Liz Lochhead: Perfect days, pre-
miéra, účinkujú: A. Šišková, O. Belešová, E.
Krížiková, J. Gallovič, S. Popovič, P. Plevčík,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10

� 19.00 - B. Kováč a kol.: UZAVRETÍ,
Mliečne zuby, Štúdio 12, Jakubovo námes-
tie 12
� 19.00 - Hra o láske, Radošinské naivné
divadlo, Škultétyho 5

ŠTVRTOK 29. máj
� 29.5. - 1.6. - XI. Medzinárodný festival
detských folklórnych súborov v Bratisla-
ve, SK BNM, Vajnorská 21
� 10.00 - V. Šuplata: Kráľovský detektív,
detektívka pre deti, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36
� 14 00 - Slncová panna, najnovšia hra z
cyklu Európske rozprávky, Bibiana, Panská 41
� 18.00 - Čarovné Mexiko, účinkujú:
reprezentatívny súbor ľudových tancov
TEC Monterrey, Mexiko, súbor mexických
tancov a hudby Magisterial, Slovensko, hu-
dobná skupina El Caminante, Slovensko,
DK Dúbravka, Saratovská 2/A
� 19.00 - W. Shakespeare: Othello,
Divadlo Astorka, Námestie SNP 33

� 19.00 - M. Gorkij, R. Polák: Play Gor-
kiy alebo Letní hostia, Divadlo Astorka,
Námestie SNP 33
� 19.00 - J. Hatcher: Picasso, Divadlo
Ungelt Praha, Štúdio L+S, Námestie 1. mája 5
� 19.00 - Liz Lochhead: Perfect days,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.00 - W. Saroyan: Tracyho tiger,
Divadlo Ívery, MKC, Školská 14
� 19.00 - Don Quijote podľa Sancha,
Teátro Wüstenrot, Trnavské mýto 1
� 19.00 - Hra o láske, Radošinské naivné
divadlo, Škultétyho 5
� 19.00 - Kamelot, 7. ročník Folk country
sála alebo koncerty na vaše želanie, SK
BNM, Vajnorská 21

PIATOK 30. máj
� 9.00-16.30 - Po stopách Johanna Nepo-
muka Hummela, medzinárodná hudobná
konferencia, Seminárna sála UK, Klariská 5
� 17.00 - Ružinovská tančiareň, zábavné
tanečné stretnutie staršej a strednej generá-
cie, DK Ružinov, Ružinovská 28
� 18.00 - Disco pre mládež, diskošou pri
príležitosti MDD, v pograme karaoke šou a
hostia, Veľká sála Istra centrum, Hradištná
43, Devínska Nová Ves, vstup voľný
� 19.00 - Randevú v Gullfosse, Jano

Baláž, Meky Žbirka, reštaurácia Gullfoss,
Čulenova 5
� 19.00 - I. Bukovčan: Slučka pre dvoch
alebo domáca šibenica, Divadlo a.ha,
Školská 14
� 19.00 - Večer autentického folklóru,
predstavujeme vám obec Hronské Kľačany,
účinkujú: folklórna skupina Hron, ĽH Eko-
nóm, DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 19. 00 - Music Club, Žalman Brother
Band, Red in Blues (Zvolen), rock-boogie-
blues, DK Lúky, Vigľašská 1
� 20.00 - M. Walczak: Prvýkrát, Divadlo
Borba, Prepoštská 4
� 20.00 - Salón u Liszta, Spoločnosť Ferdi-
nanda Martinenga, Lisztova záhrada (vchod z
Klariskej ul.), v prípade nepriaznivého počasia
Prednášková sála UK, Ventúrska 11

VÝSTAVY
� Francisco Coronel Gándara (Mexiko):
Na čo sa nesmie zabúdať, vernisáž 29.
mája o 17.00 h., DK Dúbravka, Saratovská
2/A, do 14. júna
� Andrea Bartošová: Bonjour 2008,
Apollo BC, reštaurácia Bonjour libre servi-
ce, Mlynské Nivy 45, do 30. júna
� Eugen Suchoň: Tvorca národnej
opery, Slovenské národné múzeum, Vajan-
ského nábrežie 2, do 31. októbra
� Aké je Maďarsko dnes?, fotografia, Galé-
ria Michalský dvor, Michalská 3, do 1. júna 
� Evžen Šimera, Kressling Gallery, Grö-
sslingová 37, potrvá do 19. júna
� Dušan Hanák: Záznamy a odkazy,
fotografie filmového režiséra, galéria Slo-
venskej sporiteľne, Zelená 2, do 1. júna
� Ján Náhlik ( 1922 - 1989), Nestor sloven-
skej amatérskej fotografie, Stredoeurópsky
dom fotografie, Prepoštská 4, do 29. 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
� Imro Weiner Kráľ: Medzi Parížom a
Bratislavou, výstava usporiadaná pri príle-
žitosti 40.výročia úmrtia popredného pred-
staviteľa slovenskej moderny, Galéria Z,
Zichyho palác, Ventúrska 9, do 14. júna
� Človek v čase a priestore, Slovenské
národné múzeum, Prírodovedné múzeum,
Vajanského nábr. 2, do 30. 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 opäť o týždeň
29. mája 2008


