
O začiatku rekonštrukcie Zimného
štadióna Ondreja Nepelu, o tom, na
čo všetko sa musia pripraviť obyva-
telia z blízkeho okolia, ale aj o tom,
koľko pracovníkov bude na štadióne
pracovať, či kedy by mala byť hoto-
vá hrubá stavba sme sa porozpráva-
li s Antonom BEZÁKOM, generál-
nym riaditeľom spoločnosti Ingsteel,
ktorá štadión rekonštruuje.
- Na zimnom štadióne sme začali
demontážou častí zariadení, ktoré sa
môžu využiť v Ružinove, prípadne
inde. Potrvá to asi mesiac, potom sa
začne kompletná demontáž. Tam nás
napríklad čaká odstránenie asi 800 ton
ocele, kde je veľa azbestu, musíme
vypustiť čpavok, vybúrať celú plochu,
keďže nová pôjde vyššie. Celý štadión
sa jednoducho kompletne odstrojí, 80
percent štadiónu rozoberieme, alebo
zbúrame. 

Koľko to potrvá?
- Približne štyri mesiace. Po nich
začneme stavať nové oceľové kon-
štrukcie.
S koľkými pracovníkmi rátate?
- Na začiatku ich bolo asi pätnásť, v
priebehu dvoch-troch týždňov by to
malo byť okolo stovky, pri maximál-
nom nasadení približne 250. 
Na čo sa musia pripraviť Bratislav-
čania bývajúci či pracujúci v okolí?
- Určite nastanú zmeny, ktoré sa ich
dotknú. Veľa vecí sa bude robiť v noci.
Trebárs v súvislostí s hĺbením jamy na
mieste súčasného tréningového ihriska,
kde musíme odstrániť vyše 60 000
kubíkov zeme, ktorá sa bude musieť
odviezť. Vynasnažíme sa však, aby
občania boli čo najmenej obmedzení. 

Bude sa robiť aj počas víkendov?
- Asi áno. 
Aké ťažké mechanizmy nasadíte?
- Určite žeriavy a množstvo náklad-
ných áut. S buldozérmi veľmi neráta-
me.
Stavbu ste zrejme rozdelili do etáp,
čo bude prvá, prípadne druhá?
Prvá sú súčasné prípravné práce. Tá sa
skončí v priebehu niekoľkých dní,
potom príde na rad spomínaná demon-
táž. Pri nej rátame, že ju skončíme do
štyroch mesiacov a začneme so stav-
bou novej konštrukcie.
Kedy by mohla stáť hrubá stavba?
- Minimálne do konca roka by sme ju
mali mať hotovú, alebo skoro hotovú,
aj keď si treba uvedomiť, že nás neča-
ká výstavba len jednej haly, ale v pod-
state dvoch objektov - okrem hlavnej
haly aj tréningových plôch.

Zhováral sa Dušan Blaško
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Poslanci budú

vyberať z troch

alternatív

riešenia PKO
BRATISLAVA
Po tom, ako primátor mesta odmietol
zvolať v súvislosti s búraním PKO
mimoriadne zasadnutie mestského
zastupiteľstva, mali poslanci roko-
vať o budúcnosti PKO na riadnom
zasadnutí vo štvrtok 30. apríla 2009.
Riaditeľka bratislavského magistrátu
Ing. Anna Pavlovičová navrhla poslan-
com tri alternatívne riešenia náhrady za
súčasný Park kultúry a oddychu.
Prvou je ponuka spoločnosti Henbury
Development, s.r.o., ktorá je vlastní-
kom pozemkov pod PKO na spätný
predaj pozemkov hlavnému mestu za
24,7 milióna €.
Druhou alternatívou je prenájom časti
budovy City Auditórium v komplexe
Eurovea od spoločnosti Ballymore
Danube, s.r.o., alebo odkúpenie budovy
City Auditorium za cenu 6 miliónov €
bez DPH.
Treťou alternatívou je ponuka spoloč-
nosti Popper Capital, s.r.o., ktorej hlav-
né mesto pred dvoma rokmi predalo 22
hektárov pozemkov na petržalskom
nábreží medzi Starým a Prístavným
mostom. Jej majiteľmi sú cyperské spo-
ločnosti Woodley Investments Limited
a Aidana Holdings Limited, ktoré sú tiež
vlastníkmi spoločnosti Henbury Deve-
lopment, s.r.o., za ktorou stoja finančná
skupina J&T a spoločnosť Cresco
Group, a.s. Obchodný podiel Woodley
Investments je pritom v oboch prípa-
doch založený v prospech J&T Banka,
a.s., Praha. Spoločnosť Popper Capital,
s.r.o., ako náhradu za PKO ponúka
výstavbu multifunkčnej haly Lido Park
Bratislava na pozemkoch medzi Starým
a Prístavným mostom a jej zámenu za
mestskú nehnuteľnosť na Zámočníckej
ulici 5 v Starom Meste.
Keďže cena za spätné odkúpenie po-
zemkov pod PKO je pre poslancov a
verejnosť neprijateľná a prenájom či
odkúpenie budovy City Auditórium je
pre mesto nevýhodné, najväčšie šance
získať podporu zastupiteľstva má tretia
alternatíva. Tu sa však vynára otázka, či
práve to nebolo v pozadí rozruchu
okolo teatrálneho búrania PKO, keďže
6. apríla 2009 sa začalo prerokovanie
návrhu zmien a doplnkov územného
plánu Celomestské centrum - časť Petr-
žalka, územie medzi Starým a Prístav-
ným mostom. Verejné prerokovanie
bolo 20. apríla 2009 a pripomienky k
návrhu na zmenu územného plánu je
možné podať do 7. mája 2009.
Keďže zodpovednosť za búranie PKO
nesie primátor hlavného mesta, je otáz-
ne, či mestskí poslanci prevezmú na
seba zodpovednosť za náhradu za bu-
dovy PKO, ktoré sú podľa všetkého
definitívne odsúdené na zánik. (pol)
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NOVÉ MESTO
Rekonštrukcia Zimného štadióna
Ondreja Nepelu by mala stáť 62 875
788 eur bez DPH, pričom štát by mal
na jeho opravu prispieť vyše 40 mi-
liónmi eur a hlavné mesto Bratislava
vyše 22 miliónmi.
Kvôli tomu, že niekto musí zaplatiť aj
daň z pridanej hodnoty (DPH), sa však
pomer vynaložených peňazí výrazne
zmení. DPH, ktorú zaplatí mesto a
firmy za celú stavbu, je takmer 12
miliónov eur, čo znamená, že rekon-
štrukcia vyjde na približne 75 miliónov
eur. Bratislava z toho zaplatí vyše 34
miliónov, štát síce zostane na 40 milió-
noch, ale vráti sa mu 19-percentná

DPH, čo znamená, že spomínaných 12
miliónov ešte ušetrí.
„V tomto roku sa časť DPH zaplatí z
vybraných investičných projektov a z
rozpočtu, na budúci rok sa budú zdroje
ešte hľadať,“ povedala Jarmila Tvrdá,
riaditeľka spoločnosti Generálny in-
vestor Bratislavy, ktorá je poverená
prestavbou štadióna a mala na starosti
verejné obstarávanie na zhotoviteľa
stavby.
Mimochodom, ešte v septembri minu-
lého roku sa hovorilo, že zo štyroch
variantov prestavby štadióna vyhral
ten, ktorý mal stáť 1 222 382 407 Sk,
teda vyše 40 miliónov eur bez DPH.
Dnes je jasné, že to bude približne 75

miliónov eur a po skúsenostiach s
podobnými stavbami (mostami, tunel-
mi, diaľnicami) možno predpokladať,
že ani to nie je konečná suma.
Navyše, jednou zo základných pod-
mienok poskytnutia dotácie štátom bol
záväzok mesta zaplatiť ďalšie vyvola-
né a nepredvídané náklady spojené s
rekonštrukciou štadióna zo svojho roz-
počtu. 
Bývalý slovenský hokejový reprezen-
tant a súčasný politik Peter Šťastný
nedávno upozornil, že rekonštrukcia
zimného štadióna sa môže predražiť
až na 4 miliardy korún, čo by zname-
nalo, že vyjde na približne 130 milió-
nov eur... (db)

Za štadión zaplatí mesto o tretinu viac
Jeden z posledných pohľadov do vnútra Zimného štadióna Ondreja Nepelu. FOTO - Robert Lattacher

Zbúrajú a rozoberú 80 percent štadióna

Ulica odbojárov

bude kvôli

rekonštrukcii

neprejazdná
NOVÉ MESTO
O deväť dní skôr, ako sa predpokla-
dalo, vo štvrtok 23. apríla 2009,
začalo hlavné mesto SR Bratislava a
spoločnosť Ingsteel rekonštrukciu
Zimného štadióna Ondreja Nepelu. 
Zimný štadión by mal byť hotový do
novembra 2010, celý objekt vrátane
dvoch vedľajších tréningových plôch
do 28. februára 2011. Oproti pôvod-
ným plánom sa zväčší parkovisko pod
halou, kde kvôli väčšiemu komfortu
pribudnú nové parkovacie miesta.
Rekonštrukcia sa nedotkne okolitých
objektov, najmä kúpaliska Tehelné
pole, naopak, na zrušenie čaká cyklis-
tický areál, kde vyrastie nový park. 
„Od 21. apríla odovzdávame stavenisko
a začneme s prekládkou trakčných
vedení na Trnavskej ceste, čo znamená,
že do 10. mája obmedzujeme pruh pre
hromadnú dopravu. Posunieme aj
zastávku smerom na Trnavské mýto. Od
11. mája štadión oplotíme a začnú sa
vnútorné búracie práce, ale aj prekládka
inžinierskych sietí na Ulici odbojárov,
čo si počas celej rekonštrukcie vyžiada
vylúčenie dopravy na tejto ulici,“ pre-
zradila Jarmila Tvrdá, riaditeľka Gene-
rálneho investora Bratislavy.
Ako ďalej prezradila, zmena čaká aj
parkovisko pred vedľajšou ekonomic-
kou školou. „Zaberáme priestor na pre-
kládku sietí, a ako rozptylovú plochu,
keď už bude štadión hotový. Bude to
asi tretina plochy parkoviska,“ dodala
Jarmila Tvrdá. (db)

Občania žiadajú

zverejniť zmluvu

o búraní PKO
BRATISLAVA
Bratislavskí občianski aktivisti žia-
dajú primátora hlavného mesta, aby
zverejnil všetky zmluvy a dohody,
ktoré uzatvorilo mesto so spoločnos-
ťou Henbury Development v súvi-
slosti s Parkom kultúry a oddychu. 
Podľa nich mal primátor dať po začatí
búrania PKO podnet na trestné stíhanie
na neznámeho páchateľa. Namiesto
toho požiadal o predĺženie búracieho
povolenia. Ďalšie prevádzkovanie
PKO si podľa občianskych aktivistov
vyžiada zlepšenie  stavebno-technické-
ho stavu a technologického vybavenia.
Odhady nákladov na obnovu PKO sú
podľa nich do 2 miliónov eur.
Zmluvu o spolupráci medzi mestom
Bratislava a Henbury Developments,
s.r.o, ktorá obsahuje aj ustanovenie o
odstránení stavieb PKO, prinášame na
11. strane tohto vydania novín. (brn)



V slovníku cudzích slov je výraz PRO-
MENÁDA vysvetlený ako hromadné
prechádzanie sa, miesto hromadných
vychádzok, prechádzková cesta či
korzo. Je to teda miesto hojne navšte-
vované kráčajúcimi ľuďmi. 
V bratislavskom Starom Meste možno
za promenádu označiť pešiu zónu alebo
dunajské nábrežie. Obe sú prioritne
vyhradené pre pešiakov, čo však nezna-
mená, že sa po nich pohybujú výlučne
ľudia. Nevyhnutne sem musia zájsť aj
policajné, zdravotnícke či hasičské
vozidlá. Do pešej zóny treba z logických
dôvodov pustiť aj zásobovacie autá.
Dostanú sa do nej cez dva vjazdy vyba-
vené dopravnými značkami a zábrana-
mi, pričom ich pohyb po pešej zóne sle-
dujú policajné kamery.
Podobná situácia je na dunajskom
nábreží. Jeho časť s názvom Dvořákovo

nábrežie - je oproti Rybárskemu cechu -
si vzali na mušku Bratislavské noviny
(16. apríla 2009, Úradníci sa rozhodli, že
z promenády urobia cestu pre motorové
vozidlá). Okrem prechádzajúcich sa ľudí
a cyklistov sem treba umožniť vjazd
vozidlám správcu, ktorého základnou
povinnosťou je čistenie chodníka, tráv-
nika, orezávanie stromov. Svoje úlohy tu
vykonáva aj správca toku, párkrát do
roka sa sem vyberú organizátori rôznych
spoločenských podujatí. Nie je preto
možné z dunajskej promenády absolútne
vylúčiť dopravu. To bol aj dôvod, prečo
sem musela mestská časť Bratislava -
Staré Mesto osadiť dopravnú značku
ZÁKAZ VJAZDU. Jej úlohou je zasta-
viť všetkých motoristov - s výnimkou
spomínaných. 
Osadenie dopravnej značky údajne „pre-
kvapilo aj poslancov staromestského

miestneho zastupiteľstva. Podľa jedného
z nich to musela byť iniciatíva niektoré-
ho z úradníkov“, uviedli Bratislavské
noviny. Pán poslanec sa nemýli. Naozaj
sem dali zamestnanci miestneho úradu
zabudovať spomínanú značku. Reago-
vali tak na podnet mestskej polície, ktorá
namontovaním značky získala mandát
na postihovanie nedisciplinovaných
vodičov. Tento krok odobril aj dopravný
inžinier z Policajného zboru. 
Nešlo teda o bezhlavý a nepremyslený
zásah „iniciatívneho úradníka“, ako sa
snažia naznačiť autori článku. Sú pre-
svedčení, že problém na Dvořákovom
nábreží by vyriešili pevné zábrany. Tie
však, ako vyplýva z predchádzajúcich
slov, na tomto mieste nie je možné osa-
diť. Vladimír Glasa,

vedúci referátu dopravy Miestneho
úradu Bratislava - Staré Mesto

STARÉ MESTO
Keď v roku 2003 mestské zastupiteľ-
stvo predávalo verejné parkovisko v
hornej časti Kollárovho námestia,
vtedajší primátor Andrej Ďurkovský
a mestskí poslanci ubezpečovali Bra-
tislavčanov, že o možnosť parkova-
nia v tejto lokalite neprídu. Opak je
dnes pravdou.
Keď sa v roku 2007 po dokončení
administratívnej budovy Park One Bra-
tislavské noviny zaujímali, ako je to s
prísľubom, že novopostavené podzem-
né garáže budú slúžiť aj verejnosti,
hovorkyňa pána primátora uviedla, že
na túto tému mesto s investorom nero-
kovalo. Ako dodala, stavebník je povin-
ný vyriešiť parkovanie dlhodobé a krát-
kodobé pre zamestnancov a návštevní-
kov. Z hľadiska statickej dopravy sta-
vebník nie je povinný zabezpečiť par-
kovanie pre dopravu, ktorá nesúvisí s
jeho prevádzkou.
Ako však vyzerá situácia v okolí Park
One dnes? Autá zamestnancov a
návštevníkov z celého Slovenska par-
kujú na chodníku v okolí budovy. Ako
to vyzerá v podzemných garážach, kde

má byť podľa projektu až 180 parkova-
cích miest, sme sa nedozvedeli. Vstup
do podzemia je totiž pre verejnosť uza-
vretý. A to aj napriek tomu, že príjazdo-
vá cesta do garáže je podľa výpisu z
katastra nehnuteľností vo vlastníctve
hlavného mesta Bratislava (parcela č.
8274/13).
Na chodníku v okolí budovy Park One,

ktorý je rovnako vo vlastníctve mesta
(parcela č. 21724/7), takmer celodenne
parkujú autá. Najvyšší čas, aby tu samo-
správa mesta urobila poriadok. Autá
parkujúce v troch radoch totiž nenechá-
vajú chodcom často ani poldruhametro-
vý priechod od fasády, ako stanovuje
nový cestný zákon. (pol)

FOTO - Oto Limpus
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Bratislavský

majáles bude 

už cez víkend
BRATISLAVA
Po víkende otvorených dverí samo-
správy hlavného mesta Bratislava
pre všetkých je už na tento víkend
pripravený ďalší atraktívny mestský
festival - Bratislavský majáles.
Po vlaňajšej premiére sa bude 2. ročník
majálesu konať 30. apríla 2009 a najmä
počas celého 1. mája. Vo štvrtok pod-
večer vystúpia na Hlavnom námestí v
špeciálnom programe Dámska jazda tri
vynikajúce speváčky, ktoré spája origi-
nálny hlas, skvele pesničky a tiež
výborná hra na gitaru - Zuzana Smata-
nová, Jana Kirschner a Lenka Filipová.
Predohru tohto výnimočného koncertu
obstará vystúpenie detského spevácke-
ho zboru Slovenského rozhlasu.
Počas celého piatku 1. mája budú v
centre mesta tvorivé dielne a programy
pre deti a celé rodiny na Námestí
deťom (Hlavné námestie). O čosi
neskôr na Hviezdoslavovom námestí,
premenovanom počas tohto dňa na
Promenádu zábavy, vystúpi celá plejá-
da atraktívnych hudobných skupín,
napríklad z Talianska, Maďarska, zo
Srbska, či zo Zimbabwe. Chýbať nebu-
dú rôzne performance, free style špor-
tové ukážky, ale ani bláznivý kabaret,
herecké improvizácie a divadlo pre
fajnšmekrov. Veľký šesťhodinový kon-
cert s bohatou občerstvovacou zónou v
Parku hudby a oddychu na Tyršovom
nábreží sa začne v piatok 1. mája okolo
16.00 h a okolo 22.00 h vyvrcholí
ohňostrojom nad Dunajom. Na všetky
podujatia v rámci Bratislavského majá-
lesu 2009 je vstup zdarma.
Bratislavský majáles okrem toho, že
je pripomenutím si piateho výročia
vstupu Slovenska do Európskej únie,
ponúkne predovšetkým to, čo tradič-
ne patrí k začiatku pre mnohých naj-
krajšieho obdobia v roku: Dobrú
zábavu a zaujímavé stretnutia s pria-
teľmi, so známymi, spoluobčanmi a s
návštevníkmi mesta, ktorí sú na majá-
lese vždy vítaní. (miv)

Na chodníku na Kollárovom námestí

parkujú autá, samospráva to toleruje

nábytok, hodiny, porcelán, staré
obrazy a od význ. slov. autorov.

Platím okamžite.
Tel.: 032/6528 492, 0905 409 972

Email: antik1@stonline.sk
Adr.: P.O.BOX 3, 913 11 Trenč. Stankovce

KÚPIM STAROŽITNOSTI

Hotely majú 

až o 40 percent

nižšie tržby
BRATISLAVA
Prepad vyťaženosti hotelov v Brati-
slave v priemere o 30 percent a zní-
ženie priemerných účtovaných cien
o približne 8 percent, hlási Brati-
slavská hotelová asociácia. Najviac
vraj trpia štvorhviezdičkové hotely.
Pokles tržieb a vyťaženosti hotelov v
hlavnom meste je počas prvých troch
mesiacov tohto roka podľa asociácie na
úrovni 40 percent. Hotely nižších kate-
górií zaznamenávajú negatívny trend
od februára a ich najväčší prepad sa
očakáva na jeseň. Niektoré bratislav-
ské hotely začali prepúšťať a v závi-
slosti od typu už opustilo hotelové uby-
tovacie zariadenia 10 až 20 percent
zamestnancov. Mnohé zariadenia uva-
žujú aj o sezónnom znížení pracovných
úväzkov. Asociácia tvrdí, že zamest-
nanci hotelov majú nižšie platy ako v
minulosti, ale práce majú viac.
Bratislavská hotelová asociácia sa pri-
pája k k návrhu na zníženie dane z pri-
danej hodnoty za ubytovacie, stravova-
cie a doplnkové služby na úroveň štá-
tov, ktoré sú pre slovenský cestovný
ruch najvýznamnejšou konkurenciou -
ide o Poľsko, Rakúsko a Českú repu-
bliku. Podporuje aj zavedenie rekreač-
ných poukážok, na ktorých financova-
ní by sa vo výške jednej tretiny nákla-
dov mohol podieľať aj štát. (rob)

V hlavnom

meste sa dá

zarobiť viac
BRATISLAVA
Mladí ľudia majú možnosť získať v
hlavnom meste až o tretinu vyššie
platy. Rozdiely medzi krajmi môžu u
mladých ľudí dosahovať v priemere
až 200 eur za mesiac. 
Vyplynulo to z údajov kontinuálneho
prieskumu platov Merces.sk, do ktoré-
ho zaradilo svoje platové údaje za
posledný rok viac ako 120 000 respon-
dentov. Ľudia od 17 do 24 rokov zará-
bajú podľa prieskumu v Bratislave
mesačne v priemere 686 eur. Priemer-
né platy ich rovesníkov v ostatných
krajoch Slovenska však nedosahujú ani
600 eur. 
„Mladí ľudia v Bratislavskom kraji
zarábajú až o 41 percent viac ako v
Prešovskom kraji, kde sú zárobky mla-
dých najnižšie. Za vyšším platom sa
teda oplatí odísť do hlavného mesta, no
vždy je potrebné brať do úvahy vyššie
výdavky na bývanie a život v Bratisla-
ve,“ komentoval výsledky prieskumu
projektový manažér prieskumu Mer-
ces.sk Miroslav Dravecký. (sita)

Prekvapenie poslancov miestneho

zastupiteľstva prekvapilo úradníkov

tel.: 02/ 65 31 65 04 | obchod@kolos.sk | www.kolos.sk

Prijmeme ľudí na doručovanie
materiálov v rámci Bratislavy.
Svoje žiadosti volajte na
tel. číslo 02/6531 6523 alebo
zasielajte mailom na praca@kolos.sk

Drzých vodičov zastavia len zábrany
STARÉ MESTO
Bratislavská verejnosť už pozná
meno úradníka, ktorý z dunajskej
promenády urobil cestu štvrtej trie-
dy. Je ním vedúci referátu dopravy
Miestneho úradu Staré Mesto Vladi-
mír Glasa.
Ten v reakcii na článok zo 16. apríla
(BN 14/2009) tvrdí, že z dunajskej pro-
menády nie je možné absolútne vylúčiť
dopravu. Podľa neho je tam potrebné
umožniť vjazd vozidlám správcu ko-
munikácie, lebo jeho základnou povin-
nosťou je čistenie chodníka, trávnika,
orezávanie stromov. To bol aj dôvod,
prečo sem musela mestská časť Brati-
slava - Staré Mesto osadiť dopravnú

značku ZÁKAZ VJAZDU, ktorá má
zastaviť všetkých motoristov - s výnim-
kou spomínaných.
Skúsenosti z bratislavských námestí,
priestranstiev a chodníkov však ukazu-
jú niečo iné. Nedisciplinovaných vodi-
čov žiadna značka nezastaví. Donedáv-
na sme sa o tom presviedčali na Námes-
tí M. Benku, pred Prezidentským palá-
com alebo pred Metropolkou. Všade
tam parkujúcich vodičov zastavili až
pevné zábrany v podobe liatinových
stĺpikov. Stĺpikov, ktoré sú nekompro-
misné, neúplatné, bdejúce 24 hodín
denne a navyše neporovnateľne lacnej-
šie ako mestskí policajti, ktorí môžu
energiu šetriť na dôležitejšie zásahy. 

Či sa to pánovi úradníkovi Glasovi páči
alebo nie, toto jediné platí na nesprat-
ných majiteľov áut. Je však smutné, že
namiesto toho, aby z moci úradnej,
ktorá mu bola zverená, chránil chodcov,
cyklistov a korčuliarov, ktorým je
dunajská promenáda určená, robí opat-
renia, ktorými ohrozuje ich bezpečnosť. 
Argumentovať čistením chodníka, či
orezávaním stromov je smiešne. Chod-
níky nečistia mechanizmy, ale zameta-
či, ktorí nestoja na kolesách. 
Vyhláška hovorí jasne. Chodník je ur-
čený výlučne chodcom a v civilizova-
ných krajinách sa aj práce, za ktoré zod-
povedá správca, dajú robiť tak, aby čo
najmenej obťažovali občanov. (mil)

čerstvé domáce zákusky
a ručne ťahané štrúdle



RUŽINOV
Ani po nepríjemnej nehode na želez-
ničnom priecestí na Ivanskej ceste,
pri ktorej zachytil idúci vlak prázd-
ny autobus mestskej hromadnej
dopravy, nemienia Železnice Sloven-
skej republiky osadiť na priecestie
závory.
Podľa hovorkyne ŽSR Martiny Pavlí-
kovej v prípade železničného priecestia
na Ivanskej ceste ide o komplikovanú
križovatku, do ktorej prichádzajú autá
z troch smerov. Vyžadovala by si vybu-
dovanie cestnej svetelnej signalizácie,
ktorá by mala byť kompatibilná so
železničnou signalizáciou. Pred prí-
chodom vlaku na priecestie a zapnutí
výstražného svetelného signalizačného
zariadenia by sa na semaforoch auto-
maticky prepla červená, čo by zabráni-
lo vjazdu áut na priecestie.
Dodala, že jedným z dôvodov, prečo
železnice nechcú osadiť závory, je ten,
že autá musia kvôli zápche často zastať
na koľajach. V prípade prichádzajúce-
ho vlaku a stiahnutých závorách by tak
bola situácia pre vodičov ešte kompli-
kovanejšia ako teraz. Druhým dôvo-
dom je, že závory by boli každú chvíľu
poškodené alebo zlomené - ako to vraj
bývalo v minulosti, keď tam boli.
Podľa M. Pavlíkovej v prípade nehody
z 24. apríla je možné hovoriť o veľkom
šťastí, pretože v trakčnom elektrickom

vedení, ktoré sa zvalilo aj na autobus,
je napätie 25-tisíc voltov. Kým sa prúd
automaticky vypne, trvá to aj niekoľko
sekúnd, takže prípadní cestujúci by
boli ohrození.
Podľa informácií z magistrátu, ktorý
komunikácie na križovatke spravuje,
riešením je inštalácia semaforov.
Vyžiadalo by si to rozšírenie Trnav-
skej ulice, „pretože bez tohto rozšíre-
nia nie je možné zabezpečiť radenie
vozidiel a ich čakanie na semafory,“
uvádza v stanovisku mesto. Ide však o
nákladné riešenie, na ktoré nemá
mesto peniaze v rozpočte. Kvôli zvý-
šeniu bezpečnosti na tejto križovatke

prvý námestník primátora Milan Cílek
(Občiansky klub) predloží na júno-
vom alebo júlovom mestskom zastu-
piteľstve návrh na zmenu rozpočtu.
Návrh má smerovať k vyčleneniu
potrebných financií na zmenu charak-
teru križovatky. 
„V dlhodobom horizonte je totiž naplá-
nované prepojenie Vrakunskej a Gal-
vaniho ulice mimoúrovňovým prepoje-
ním, ponad železničnú trať, ktorá v
mieste budúceho mimoúrovňového
prepojenia pokračuje už ako jednoko-
ľajová trať,“ uvádza sa v stanovisku
magistrátu. (rob) 

FOTO - ŽSR

Bratislavčania

cez víkend

zaplnili mesto
BRATISLAVA
Dlhé rady, príjemné počasie, ale aj
sklamania z nekonečného čakania
na niektoré lahôdky. Aj tak vyzeral
posledný aprílový víkend, počas kto-
rého Bratislavčania a návštevníci
mesta mohli absolvovať podujatie
Bratislava pre všetkých.
Magistrát hlavného mesta a ďalší part-
neri pripravili množstvo podujatí, takže
v Bratislave sa začalo veľké sťahova-
nie národov, zvedavci sa presúvali z
jedného kraja na druhý, pričom väčši-
nou končili v centre, kde sa rozptýlili
do múzeí, kostolov, výstavných siení a
mnohí sa vybrali aj na návštevu do Pri-
maciálneho paláca. 
Obrovský záujem bol o Kaplnku sv.
Jakuba na Námestí SNP, kde sa kľuka-
tý had končil až pod Manderlákom,
ešte väčší nával zažili pri historickej
električke, vláčiku Prešporáčiku či lodi
Martin. Čakanie sa tu niekedy predĺži-
lo až k hodine, takže mnohé rodiny sa
dohadovali, či tento čas nevyužiť na
návštevy iných zariadení, medzi ktorý-
mi dominovali múzeá a galérie. Deti
zase najviac ťahali rodičov do zoolo-
gickej záhrady, plno bolo aj na Želez-
nej studienke. 
„Odhadujeme, že celková návštevnosť
sa vyšplhala na hranicu 127 000
návštevníkov,“ prezradil vedúci oddele-
nia marketingu a cestovného ruchu bra-
tislavského magistrátu Milan Vajda.
Podľa jeho slov, najväčší záujem bol o
návštevu Zoologickej záhrady, kde
registrovali takmer 40 000 záujemcov,
múzeum a jeho osem expozícii chcelo
vidieť približne 25 000 ľudí, mestská
knižnica a jej sprievodné podujatia
registrovali 7 800 návštevníkov. Jazdu
Prešporáčikom, historickou električkou,
koncerty, tvorivé dielne, Námestie detí
navštívilo odhadom asi 16 000 ľudí.
„Do priestorov pracovne primátora a
námestníkov primátora prišlo v sobo-
tu približne 3 800 hostí,“ dodal Milan
Vajda. Kto nestihol tohtoročný termín,
môže si do kalendára zapísať 24. a 25
apríl 2010, keď sa bude konať ďalší
ročník. Už dnes je jasné, že v jeho
rámci otvoria novú expozíciu Paviló-
nu opíc v Zoologickej záhrade, prí-
padne niektoré ďalšie investičné akcie
mesta, ktoré sú momentálne rozpraco-
vané. (mm, miv)
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Linka číslo 67

nebude jazdiť

cez priecestie
RUŽINOV
Kvôli zrážke vlaku s autobusom
Dopravného podniku Bratislava, ku
ktorej došlo v piatok 24. apríla, vylú-
čil dopravca premávku linky číslo 67
z úseku, v ktorom prechádza po
železničnom priecestí na Ivanskej
ceste.
Železničný rušeň narazil do autobusu
MHD po tom, ako jeho vodič zostal
stáť na priecestí s vypnutým motorom.
Na priecestie mal vojsť v čase, keď mu
to predpisy dovoľovali. 
Podľa predsedu predstavenstva Do-
pravného podniku Branislava Zahrad-
níka, išlo o služobnú jazdu bez cestujú-
cich a vodič stačil pred nárazom vozid-
lo opustiť. Na zdemolovanom autobu-
se vznikla škoda 300 000 eur a zostal
prakticky nepoužiteľný. Vozidlo prešlo
pred dvoma rokmi generálnou opra-
vou, bolo vyrobené v roku 1992 a jaz-
dilo na plynový pohon CNG. Podľa B.
Zahradníka, v prípade vodiča nešlo o
nováčika, ale o skúseného päťdesia-
tročného zamestnanca. 
Ďalšiu linku, č. 61, ponechal doprav-
ca v nezmenenom režime, keďže ide
po hlavnej ulici a nemusí dávať niko-
mu prednosť. Ďalším zákazom je pre-
mávka autobusov dopravného podni-
ku po železničnom priecestí, v prípa-
de služobných jázd a tzv. dojazdo-
vých jázd z vozovne a do nej. Neho-
du vlaku a autobusu vyšetrujú. Analý-
za ukáže, či išlo o zlyhanie techniky
alebo vodiča. 
Na železničnom priecestí v centre
mesta nechránenom závorami by mali
vlaky znížiť rýchlosť na najnižšiu
možnú mieru. Napriek vysokej frek-
vencii vozidiel nebolo na priecestí v
minulosti zaznamenaných veľa do-
pravných nehôd. Úpravu vedúcu k vyš-
šej bezpečnosti však v každom prípade
potrebuje. Problémový je v tomto
úseku aj prechod chodcov, ktorí nema-
jú kadiaľ bezpečne prejsť z Vrakunskej
ulice na Ivanskú. (rob)

Železnice napriek nehode neuvažujú

o inštalácii závor na Ivanskej ceste

Novú dlažbu v pešej zóne už položili,

autá sa na ňu dostanú až po 10. máji

Spotreba v kombinovanom cykle: 4,2 – 5,3 l/100 km, emisie CO
2
: 112 – 125 g/km.

Nový FordKa Feel the difference

Sústreď sa, nájdeš viac!
Nájdi všetkých 5 Ka v obrázku!

FordCentrum Zlaté piesky Summit Motors Bratislava, spol. s r. o.  |  Tuhovská 9, 831 07 Bratislava  |  Tel.: 02/ 33 52 62 55  |  Web: fordcentrum.ford.sk

FordKa_WL_252x100_BAnov.indd 1 20.4.2009 11:51:38

STARÉ MESTO
Definitívne ukončenie výmeny dlaž-
by na Strakovej ulici a na Rybárskej
bráne, respektíve ich sprístupnenie
aj pre motorové vozidlá, bude až po
10. máji 2009. Investor stavby trvá
na tom, aby spevňovací materiál
medzi dlaždicami tvrdol dva týždne.
Pôvodne mala byť dlažba v historic-
kom jadre na týchto uliciach odovzda-
ná už koncom apríla, ale kvôli značné-
mu zaťaženiu Strakovej ulice, ale aj
Rybárskej brány, investor trval na tom,
aby nová dlažba dostala plné dva týžd-
ne navyše, kým bude môcť byť plne
zaťažená. 
Znamená to, že komunikácie budú
úplne prístupné až po 10. máji s tým, že

peší obyvatelia mesta a jeho návštevní-
ci budú môcť po novej dlažbe chodiť
zrejme aj skôr. Autám však až do spo-
mínaného dátumu zostane vjazd zaká-
zaný.
Staromestská miestna samospráva
začala vymieňať dlažbu v piatok 2.
apríla 2009. Práve Strakova ulica patrí
k najzaťaženejším úsekom pešej zóny.
Aj preto sa tu samospráva rozhodla
doterajšiu dlažbu nahradiť pevnejšou.
Dlaždice s hrúbkou šesť centimetrov
sú nahradené na Strakovej ulici dlaž-
bou hrubou desať centimetrov. Tá by
mala zniesť vyššiu záťaž. 
Zásobovanie a vjazd do historického
jadra je počas rekonštrukcie možný iba
cez Františkánsku ulicu. Oprava sa

týka aj Rybárskej brány od Hviezdosla-
vovho námestia po Laurinskú ulicu,
kde zničené dlaždice nahradia tými zo
Strakovej ulice. Chodníky po oboch
stranách sa nerozoberajú. Na jednej
strane slúžia ako manipulačný priestor
pre dláždičov, na druhej strane zostali
pre chodcov. Dlažbu rekonštruujú
Technické služby, rovnako ako ju robi-
li vlani na Ventúrskej a Panskej ulici. 
Samospráva Starého Mesta vyčlenila
na generálnu opravu zničenej dlažby v
pešej zóne 300 000 eur. Rozhodli o tom
miestni poslanci na zasadnutí 10.
marca. Opraviť by sa mala aj dlažba na
Sedlárskej ulici a na úseku Laurinskej
ulice od Rybárskej brány po Radničnú
ulicu. (rob)
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Ťažba dreva 

asi poškodzuje

lesopark
LIST ČITATEĽA
Nedávno som si prečítal rozhovor s
riaditeľom Mestských lesov o ťažbe
dreva v lesoparku. Musím konštato-
vať, že informácie v tomto článku
(BN 12/2009) ma neuspokojili.
Do lesoparku chodievam už vyše 40
rokov často a rád. V posledných dvoch
rokoch mám však z prechádzok zmie-
šané pocity. Vo východnej časti - v
území ohraničenom na západe
modrým značkovaným turistickým
chodníkom z Krasňan do Mariánky, a
na východe žltým chodníkom z Biele-
ho kríža do Stupavy - sa ťaží drevo
intenzívne a k prostrediu necitlivo.
Dlhé úseky značkovaných aj neznač-
kovaných lesných chodníkov sa zme-
nili na široké cesty, v daždivom počasí
ťažko priechodné pre hlboké blato a
kaluže. Po bývalých turistických chod-
níkoch nejazdia len traktory sťahujúce
kmene stromov, ale aj nákladné autá,
ktoré zvážajú uložené kmene. 
Po výberovom spôsobe ťažby sú v
mnohých lokalitách jednotlivé stromy
vzdialené od seba na desať až dvadsať
metrov a zdá sa mi, že keby sa vyrúbal
ktorýkoľvek ďalší z ponechaných stro-
mov, vznikli by holiny, na ktorých by
bolo treba dosadiť stromy. Takto sa to
asi ponechá na zalesnenie náletovými
drevinami. 
Neviem sa tiež zmieriť s údajom, že
ťažba je potrebná z bezpečnostných
dôvodov, aby návštevníci lesoparku
neboli ohrození prestarnutými stroma-
mi. Napríklad stromy na okraji Dolné-
ho červeného kríža zostali takmer
nedotknuté, vyrúbali sa stromy vzdia-
lené od lúky aj chodníkov. Na viace-
rých miestach som si prezrel drevo pri-
pravené na odvoz. Nenašiel som tam
bútľavé alebo ináč poškodené drevo. 
To, či sa v posledných rokoch ťaží
menej, než je to stanovené plánom,
neviem. Nie som odborník, neviem
tiež, či sa do plánovaného objemu
vyťaženého dreva rátajú len vyvezené
kmene stromov, alebo celé stromy. Zdá
sa mi však, že asi tretina dreva - koná-
re a na plánované účely nepoužiteľné
časti kmeňov - ostáva v lese. V článku
uvádzané množstvo dreva sa pravde-
podobne týka celého lesoparku, ťažba
v posledných dvoch rokoch je však
najmä, alebo len, v jeho východnej
časti a skutočne sa zdá intenzívna a
poškodzujúca toto prostredie. 
Nechcem len kritizovať a nie som
odporcom akejkoľvek ťažby dreva v
lesoparku, ale nemôžem súhlasiť s via-
cerými údajmi v spomínanom článku. 

Eduard Kolibáš, Bratislava

Miestny politik

by sa mal 

starať o mesto
LIST ČITATEĽA
Už niekoľko rokov bojujem (a nielen
ja) proti stavbe na Námestí Biely
kríž a nevzdávam sa ani teraz, hoci
je jasné, že arogancia stavebných
úradov v Bratislave vyhrala. 
Nebudem útočiť na rozhodnutie miest-
nej samosprávy v Novom Meste, lebo
sťažovateľov, občianske združenie
Biely kríž či petičných aktivistov úrady
periodicky uisťujú o konaní v súlade so
zákonmi. Či je to výstavba na Kolibe,
na Bielom kríži alebo šokujúca výstav-
ba na Železnej studienke, všetko je v
rámci platných zákonov. Veľa ľudí už
nemá silu bojovať s touto mašinériou,
preto nám developeri s radosťou pripo-
mínajú, že sme niekoľkí nespokojní
(príp. neprispôsobiví) občania. 
Pozriem sa na to z iného uhla. Nie je
nič ľahšie pre samosprávy ako podpí-
sať, hoci aj nezmyselné rozhodnutie,
keď je v súlade so zákonom. Napriek
tomu, že si neraz uvedomujú ich
nezmyselnosť. Pýtam sa, či nie je v ich
kompetencii naprávať platné stavebné
zákony, resp. iniciovať ich zmenu. Nie
som poslanec, ale volím namiesto seba
kompetentných ľudí, ktorí by sa mali
venovať aj takejto činnosti. 
Bratislavčania v súvislosti s tým, čo sa
deje (čierne stavby, stavebné pozemky
na zelených plochách, reklamné pane-
ly na každom voľnom mieste) sa poze-
rajú na rozhodnutia mestských poslan-
cov aj zo subjektívnejšieho hľadiska.
Nedá sa im to zazlievať, stavebné roz-
hodnutia sa ich priamo dotýkajú a
zákony neberú do úvahy aj tieto fakto-
ry (alebo sa dajú obísť, ak ich obsahu-
jú). Isto, vyhlášky a normy predpisujú
limity stavebníkom, ale čo ak sú vzaté
globálne, bez prihliadnutia na obyvate-
ľov susediacich so stavbou či s charak-
terom územia. 
V prípade Bieleho kríža je to skládka
hliny a skál, ktorá vzniká priamo za
okresným súdom, neustále prerážanie
spodnej vody na stavebnom pozemku,
hluk a zápach nafty, ktorý znepríjem-
ňuje životne prostredie najmä dôchod-
com a ženám na materskej dovolenke
(pre výpary z nákladiakov si nemôže-
me otvoriť okná), porušenie pouličné-
ho osvetlenia (doteraz neodstránené),
blato na cestách stekajúce v čase daž-
ďov, ničenie zelene nielen na súkrom-
nom pozemku stavby, ale aj v okolí
stavby a pod. Obyvatelia pri parčíku na
Belopotockého alebo milovníci Želez-
nej studienky majú zase iné problémy. 
My väčšinou nie sme legislatívni
odborníci, preto berieme stavebné roz-
hodnutia inak ako mocní. Sledujeme
zástavbu Bratislavy ľudsky, ale často aj
z odborného hľadiska (nie v zmysle
výkladu ťažkých a často rozporupl-
ných paragrafov). Obyvatelia hlavného
mesta chcú žiť v peknom a estetickom
meste a svojimi protestmi upozorňujú
na to, že niečo nie je v rozhodnutiach,
ktoré sa riadia zákonmi, v poriadku.
Prácou miestneho poslanca by nemala
byť veľká a globálna politika, ale poli-
tika individuálneho prístupu spojená so
životným prostredím v Bratislave,
ktoré sa z roka na rok devastuje. Ak sa
tak bude diať naďalej, dopadnú všetci
ako ja: Nie som hrdý na to, že som
obyvateľ mestskej časti Bratislava -
Nové Mesto, že som Bratislavčan.

Ján Papuga, Nové Mesto

Kuchyni El Campo chýba profesionalita
Takmer uprostred Vysokej ulice,
kedysi vychýrenej malebnými vie-
chami, sa nachádza nenápadná reš-
taurácia s cudzokrajným názvom El
Campo. V preklade zo španielčiny to
znamená vidiek.
El Campo je malý podnik, asi so sied-
mimi stolmi. Je zariadený vo vidiec-
kom štýle, čo je vzhľadom na jeho
pomenovanie celkom logické. Oranžo-
vé steny sú vyzdobené rôznymi arte-
faktmi pripomínajúcimi vidiecke pro-
stredie. Drevené metly, slamené klobú-
ky, zarámované krajinky, lampášiky,
zväzky cibule, cesnaku a papriky, faloš-
né okná, ale aj vypchatá divá kačka na
trstinovej strieške, to všetko má navo-
diť atmosféru vidieka. Mobiliár je,
samozrejme, drevený, dlážka je z časti
pokrytá keramickým obkladom, na
malom vyvýšenom pódiu drevenou
palubovkou. V strede reštaurácie je pol-
kruhový barový pult obložený imitá-
ciou kameňa a za ním sú dvere do
neveľkej kuchyne.
Tá bude asi skutočne miniatúrna, preto-
že kuchárka sedáva pri bare a do kuchy-
ne si odskočí len počas prípravy jedla.
Aby sme jej nekrivdili, netvrdíme, že je
to pravidlo, tak to však bolo počas našej
návštevy. Na druhej strane treba pove-
dať, že v tom čase sme boli jedinými
hosťami. Zákazník v reštaurácii by sa
mal s kuchárom stretnúť len, keď sa
sám príde opýtať, ako hosťovi chutí, v
tom horšom prípade pri reklamácii
jedla. El Campo sa však nehrá na žiad-
ny nóbl podnik, takže aj tá kuchárka za
barom je vlastne prirodzená. Napokon,

oveľa dôležitejšie je, aký výkon podáva
v kuchyni. Žiaľ v tomto prípade pod-
priemerný. Aj keď sme sa povzniesli
nad to barové posedávanie, niektoré z
gastronomických prešľapov jej odpus-
tiť nemôžeme. 
Jedálny lístok v El Campo je koncipo-
vaný netradične, začína sa malými jed-
lami a chuťovkami, ktoré pod jednou
hlavičkou ukrývajú predjedlá aj poliev-
ky. Teda polievku, je totiž jediná v
ponuka, ak nerátame polievku z denné-
ho menu. Z tejto kolónky sme ochutna-
li pikantné Zemiakové kolieska s čili
papričkami a s eidamom (1,99 €). Boli
to len polotovarové zemiakové placky
posypané strúhaným eidamom a malou
papričkou, na náš vkus dosť premaste-
né. Poriadne mastný bol aj El Campo
Toast s grilovanou bravčovou panen-
kou so zeleninou a zapečený s eida-
mom (2,29 €). Z malých jedál nám naj-
viac chutila výdatná Fazuľová polievka
„Jokai“ s údeným mäsom a klobásou (2
€), servírovaná v malom smaltovanom
kotlíku, zospodu ohrievaným plame-
ňom čajovej sviečky. Bolo jej dosť na
to, aby s pár krajcami chleba dokázala
zasýtiť menej hladného „jedlíka“. A to
za cenu takmer rovnakú ako dve minia-
túrne zemiakové placky.
Medzi hlavnými chodmi nás najviac
zaujali Jedlá v panvici podávané, ako
už názov napovedá, v panvici. Z toho
všetkého nám najviac pripomínali vi-
diecku stravu, ktorá by mala vo vidiec-

kej reštaurácii s vidieckym názvom
dominovať. Ochutnali sme teda Panvi-
cu El Campo, v ktorej bola bravčová
panenka na oravskej slanine s dubákmi
a zemiakmi, dochutená rozmarínom
(5,60 €) a Katalánsku panvicu, opäť s
bravčovou panenkou opekanou so sla-
ninou a klobáskou na cesnaku, cibuľke
a paradajkách, podávanú so špagetami,
dochutenú kari korením, a to všetko
posypané syrom (5,60 €). V oboch bolo
opäť výrazne cítiť a aj vidieť príliš veľa
masti, ktorú pri varení pustila slanina a
kolieska klobásy. V Katalánskej panvi-
ci sme našli zlepené a tvrdé kúsky špa-
giet, čo by sa nemalo stať ani začiatoč-
níkovi - amatérovi, ktorý skúša uvariť
svoje prvé cestoviny v živote. Aj pome-
novanie tohto jedla je zvláštne, Kata-
lánsko ako španielska provincia a špa-
gety ako typicky talianska cestovina
toho veľa spoločného nemajú. Teda
vlastne nič. Napriek tomu kombinácia
by to nemusela byť zlá, keby bola pri-
pravená profesionálne.
To je to výstižné slovko, profesionalita,
tá kuchyni v reštaurácii El Campo
chýba. A jej absenciu nenahradí ani
extra porcia šľahačky na dezerte.
Mimochodom, piškótový múčnik s
čokoládovou polevou a šľahačkou
Somloi halušky (2 €) patril k tomu lep-
šiemu, čo sme tu jedli. A to je žalostne
málo. 
Naše hodnotenie: ��

Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve vo-
pred informovaná. Útratu za konzumá-
ciu si redakcia platila sama.

Máme nárok na samostatnú kúpu príloh
Aj keď väčšina zákazníkov si v reš-
tauráciách kupuje hlavné jedlá s prí-
lohami, alebo aj bez nich, na samo-
statnú kúpu príloh, pokiaľ sú v jedál-
nom lístku, máme nárok. 
Dňa 26. novembra 2008 boli inšpektori
Slovenskej obchodnej inšpekcie v súvi-
slosti s prešetrovaním podnetu spotrebi-
teľa na kontrole v prevádzke Bastion
Pub na Šancovej ulici. Zistili viazanie
predaja výrobkov na predaj ďalšieho
tým, že inšpektorom SOI v pozícii spot-
rebiteľa bola odmietnutá v kontrolnom
nákupe objednávku jedla 180 g hranol-
čeky a 50 g kečup, ktoré boli v predlože-
nom jedálnom lístku uvedené pod ozna-
čením prílohy s uvedením hmotnosti a
ich ceny (hranolčeky 180g ŕ 1,26 € a 50g
kečup ŕ 0,53 €). Obsluha odôvodnila od-
mietnutie tým, že prílohy sú predávané
spotrebiteľom len s objednávkou hlav-
ného jedla s mäsovou zložkou.
Za zistené protiprávne konanie a za pre-
ukázané porušenie zákona zodpovedá v
plnom rozsahu prevádzkovateľ zariade-
nia. Na základe toho bolo súkromnej

spoločnosti oznámené začatie správne-
ho konania o uložení postihu. Zásielka
sa vrátila správnemu orgánu ako nedo-
ručiteľná z dôvodu neznámeho adresáta.
Následne bolo oznámenie o začatí
správneho konania doručené štatutárne-
mu zástupcovi súkromnej spoločnosti,
ktorá pub prevádzkuje, náhradným
doručením uložením na pošte. K ozná-
meniu o začatí správneho konania o ulo-
žení pokuty sa nevyjadril, protiprávne
konanie žiadnym relevantným spôso-
bom nespochybnil. 
Správny orgán SOI pri určovaní výšky
pokuty prihliadol tiež na následky ziste-
ného protiprávneho konania spočívajú-
ce v tom, že viazaním predaja výrobkov
na predaj iného výrobku dochádza k
poškodzovaniu majetku spotrebiteľa,
ktorého predávajúci núti kúpiť si aj vý-
robok, o ktorý nemá záujem. Tým do-
chádza k mareniu účelu zákona o ochra-
ne spotrebiteľa, kde jedným z chráne-

ných práv spotrebiteľa je práve ochrana
jeho ekonomických záujmov. Z hľadis-
ka posudzovania miery zavinenia za zis-
tené protiprávne konanie prihliadol
správny orgán pri určovaní výšky poku-
ty na skutočnosť, že prevádzkovateľ
zariadenia je ako predávajúci povinný
dodržiavať všetky zákonom stanovené
povinnosti pri predaji výrobkov, za
dodržiavanie ktorých zodpovedá objek-
tívne, tzn. bez ohľadu na okolnosti,
ktoré spôsobili ich porušenie. Správny
orgán udelil pokutu 400 eur.
Dňa 4. decembra boli inšpektori SOI na
kontrole vo Veľkosklade posteľnej bie-
lizne na ulici Stará Vajnorská. Zistili, že
pri jednom druhu textilného výrobku -
deka zn. HARPIA (200 x 150cm) v
hodnote 238,99 eura boli písomné údaje
o spôsobe jeho údržby, resp. ošetrovania
uvedené len v cudzojazyčnej mutácii - v
anglickom jazyku, čím došlo k poruše-
niu zákona o ochrane spotrebiteľa.
Pokuta bola 200 eur. Marián Taller
(Spracované z právoplatných rozhodnu-

tí Slovenskej obchodnej inšpekcie)
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Nové Mesto kúpi

budovu konskej

železnice
NOVÉ MESTO
Budova Prvej konskej železnice na
Krížnej ulici pri Trnavskom mýte
bude znovu patriť Novému Mestu.
Samospráva tejto mestskej časti ho
chce odkúpiť od spoločnosti Woodi-
mex, s.r.o.
Cena 1 150 000 eur okrem budovy
zahŕňa aj pozemok pod známou histo-
rickou a kultúrnou pamiatkou. O kúpe
rozhodli poslanci mestského zastupi-
teľstva, pričom je v pláne, aby sa budo-
va využívala na reprezentačné a kultúr-
ne účely, sobáše, výstavy, ale aj rôzne
rokovania. Podľa niektorých poslan-
cov bude kúpa dôležitá aj preto, lebo
budova je v erbe mestskej časti.
Súčasná kríza by sa nemala odraziť na
nedostatku financií, podľa starostu Ri-
charda Frimmela budú peniaze na
schválené priority a zámery aj v prípa-
de jej ďalšieho pokračovania.
Budova konskej železnice patrí od
roku 2005 spoločnosti Woodimex,
ktorá vo verejnom ponukovom konaní
za ňu dala 687 114 eur. Mestská časť,
ktorá už vtedy chcela budovu kúpiť,
ponúkla iba 398 327 eur. 
„Pri predaji budovy Prvej konskej
železnice pred štyrmi rokmi išlo o spe-
ňaženie majetkovej podstaty v rámci
konkurzného konania. Na jej predaj
bolo vypísané verejné ponukové kona-
nie, na ktoré zareagovala aj mestská
časť Bratislava-Nové Mesto. Jej ceno-
vú ponuku muselo schváliť miestne
zastupiteľstvo, čím sa schválená cena
stala známou aj verejnosti. Táto sku-
točnosť postavila ponuku mestskej
časti do nevýhodnej pozície, lebo ďalší
záujemcovia mohli ponúknuť viac, čo
sa aj stalo,“ vysvetlila vtedajšie okol-
nosti predaja tlačová tajomníčka sta-
rostu mestskej časti Bratislava Nové
Mesto Alžbeta Klesnilová.
O štyri roky neskôr teda Richard Frim-
mel požiadal Woodimex o predaj
budovy, s čím spoločnosť súhlasila.
Budovu mohol kúpiť aj štát, ale minis-
terstvo kultúry o ňu neprejavilo
záujem.
„Pokiaľ ide o kúpu budovy Prvej kon-
skej železnice za cenu, ktorú schválilo
miestne zastupiteľstvo na svojom
rokovaní 22. apríla 2009, cena je urče-
ná znaleckým posudkom a súčasný
vlastník s ňou súhlasí,“ dodala Alžbeta
Klesnilová.
Otázne však je, či sa 1 150 000 eur
nedalo využiť aj na užitočnejšie pro-
jekty (napríklad detské ihriská) a či
bude budova v správe Nového Mesta
skutočne tak vyťažená, aby sa investí-
cia vrátila (v prípade sobášnej siene
hrozia napríklad v blízkom okolí pro-
blémy s parkovaním). (db)

Na Rosničke

pribudne nová

šmykľavka
BRATISLAVA
Nová sezóna kúpalísk, ktoré sú v
správe mestskej organizácie STaRZ,
prinesie novinky najmä v Dúbravke a
v Rači. Letná sezóna sa oficiálne začne
1. júna 2009, STaRZ nevylučuje otvo-
renie kúpalísk aj o týždeň skôr.
Novinky sa týkajú kúpaliska Rosnička
v Dúbravke, kde pribudne nová troj-
dráhová šmykľavka so samostatným
tzv. dojazdovým bazénom. Šmykľavka
by mala byť hotová a sprístupnená 1.
júna, náklady na jej výstavbu boli viac
ako 400-tisíc eur. Druhou novinkou je
pripravované odovzdanie vynovených
bazénov v Rači. Ide o kúpaliská v
Knižkovej doline a v Krasňanoch.
Staré betónové bazény tam dostanú
nový dizajn a tzv. „brodítka“, v prvom
prípade pribudne aj detský bazén.
Náklady v Knižkovej doline sú asi
133-tisíc eur a v Krasňanoch približne
100-tisíc eur. Na kúpalisku v Lamači
dokončuje STaRZ celoročné občer-
stvovacie zariadenie. Počas sezóny
bude z vnútornej strany slúžiť pre náv-
števníkov kúpaliska, po dokončení bu-
de prevádzka prístupná pre širokú
verejnosť počas celého roku. Na celo-
ročne otvorených Zlatých pieskoch
budú od 15. mája k dispozícii občer-
stvovacie stánky.
Správa telovýchovných a rekreačných
zariadení by chcela spustiť letnú sezónu
posledný májový víkend. V polovici
mája by už mala mať organizácia
potrebné povolenia od hygienika na
prevádzku kúpalísk. Ceny za vstupné
na kúpaliská by sa nemali meniť.
Výnimkou bude Rosnička a kúpaliská
v Rači. Podľa mestskej organizácie
však pôjde len o mierne zvýšenie cien.
Kúpaliská poskytnú rovnako ako po iné
roky zľavy pre deti od 3 do 15 rokov,
rovnako pre študentov od 15 do 25
rokov. STaRZ spravuje šesť letných
kúpalísk a areál Zlaté piesky. (rob) 

Cake of Luck

vyhral v novom

rekorde
DOSTIHY

Víťazom prvých dostihov nedeľného
programu na závodisku v petržal-
skom Starom háji - o Cenu Bratislav-
ských novín - sa stal Cake of Luck
(IRE) s jazdcom Františkom Droz-
dom zo stajne MN Racing v novom
traťovom rekorde 1:09,34 min.
Na druhom mieste skončil Peacemaker
s jazdcom Michal Križovič (stajňa
Euroframe Skalica), tretí Garnia (IRE)
s jazdcom Mark-Anthony Gilesom
(stajňa Autoopravovňa Strnisko). Víťa-
zom Ceny primátora Bratislavy - Ceny
trojročných žrebcov (rovina, I. kat.,
1700 m, dotácia 6000 eur), hlavných
dostihov 4. mítingu sa stal český kôň s
poľským pôvodom Age of Jape s fran-
cúzskym džokejom Jeanom-Pierrom
Lopezom. (brn)

BRATISLAVA
Mestská organizácia STaRZ pripra-
vuje v tomto roku dokončenie troch
nových cyklistických chodníkov.
Jedného na Antolskej ulici v Petržal-
ke pri nemocnici, druhého na Devín-
skej ceste a tretieho na Viedenskej
ceste.
Podľa riaditeľa STaRZ-u Jozefa Chy-
noranského, v prípade Antolskej ulice
ide asi o kilometrový úsek, medzi
Devínom a Karlovou Vsou pribudne
300-metrový úsek, ktorý bude „prile-
pený“ na protipovodňovom múre.
Samospráva Devína v tejto súvislosti
nedávno upozornila na možnosť budo-

vania cyklotrasy cez ostrov Sihoť,
ktorá by bola omnoho bezpečnejšia
ako trasa v okolí frekventovanej De-
vínskej cesty. 
Riaditeľ STaRZ-u k tomu uviedol, že
ostrov Sihoť je záplavovým územím 1.
stupňa a s trasou nesúhlasia ani ochra-
nári kvôli vzácnym biotopom, pretože
by sa nedalo zaručiť, aby cyklista ne-
vybočil z trasy. Oplotenie neprichádza
do úvahy kvôli potrebnému prístupu k
vodným zdrojom bez obmedzení - ale
aj preto, lebo ide o záplavovú zónu. 
Tretím cyklistickým chodníkom, kto-
rý chce mestská organizácia do-
končiť, je trasa na Viedenskej ceste.

Mestská organizácia tam chce získať
peniaze z európskych štrukturálnych
fondov. Na výstavbu prvých dvoch
chodníkov na Antolskej ulici a na De-
vínskej ceste sa už uskutočnil výber
na dodávateľa a do dvoch-troch týž-
dňov by sa malo začať s ich budova-
ním. STaRZ chce sprístupniť nové
cyklotrasy v septembri. 
V súvislosti s výstavbou cyklistického
chodníka popri ochrannej protipovod-
ňovej hrádzi, ktorý sa končí pod Prí-
stavným mostom, Jozef Chynoranský
informoval, že cyklotrasa sa nenapája
na ďalšie chodníky kvôli zatiaľ neus-
poriadaným pozemkom. (rob)

V tomto roku majú v meste pribudnúť

ďalšie metre cyklistických chodníkov

BRIGÁDNICI
Potrebujete brigádnikov na manuálnu

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

rýchlo a bez zdĺhavej administratívy.
5464 3232 0903 263 639 0905 576 888

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

0905 234 615 � 4363 8184
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Navrhovateľ Hlavné mesto SR Bratislava, 
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, 

predložil zámer 
Sieť zberných dvorov pre

Hlavné mesto SR Bratislava,
Zberný dvor Bratislava Rača,

Pri Šajbách
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od
21. 4. do 11. 5. 2009 na prízemí budovy Ma-
gistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám.
1, v priestoroch Služieb občanom/FRONT
OFFICE. (V elektronickej podobe bude zámer k
nahliadnutiu na www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Infor-
mačný systém podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.)
Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doru-
čiť Obvodnému úradu životného prostredia v
Bratislave, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4 do
11. 5. 2009.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
1461/1 v lokalite Pri Šajbách, k. ú. a MČ Bratislava -
Rača, územný obvod Bratislava III.
V blízkosti SZ hranice dotknutého územia prechádza
železničná trať. Pozdĺž JZ hranice prechádza komuniká-
cia Pri Šajbách.
Účelom navrhovaného zámeru je zriadiť zberný dvor
odpadov, zabezpečiť bezplatný zber od pôvodcov -
občanov. Zberný dvor bude slúžiť pre zhromažďovanie
vyseparovaných zložiek odpadov. Do priestoru zberné-
ho dvora budú dovážané odpady, ktoré budú triedené
a do ich odvozu uložené vo veľkokapacitných kontajne-
roch. V areáli zberného dvora budú separované odpa-
dy kategórie „O“ a „N“ - pôjde však len o bežný elek-
troodpad vyradený z domácností. Predkladaný zámer je
riešený variantne. Variantnosť spočíva v rozdielnom
dopravnom napojení navrhovaného zberného dvora
na existujúcu cestnú sieť - variant č. 1 má vjazd/výjazd
do areálu umiestnený na SZ hranici územia a variant č.
2 na JV hranici územia.
Predpokladaný termín začatia činnosti: 3Q/2009
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: 4Q/2010

Navrhovateľ Hlavné mesto SR Bratislava, 
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, 

predložil zámer 
Sieť zberných dvorov pre

Hlavné mesto SR Bratislava,
Zberný dvor Bratislava 
Petržalka, Janíkov dvor 

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od
21.4. do 11. 5. 2009 na prízemí budovy Magi-
strátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1,
v priestoroch Služieb občanom/FRONT OFFICE.
(V elektronickej podobe bude zámer k nahliadnutiu na
www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Informačný systém podľa
zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.) Verejnosť môže
svoje písomné stanovisko doručiť Obvodnému
úradu životného prostredia v Bratislave, Karloves-
ká 2, 842 33 Bratislava 4 do 11. 5. 2009.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
3021/4 a 3016/1 v lokalite Janíkov dvor, k. ú. a MČ
Bratislava - Petržalka, územný obvod Bratislava V.
Lokalita je ohraničená z JZ strany nezastavaným územím
areálu autobusového depa, zo S a V strany nezastava-
ným územím s obslužnou komunikáciou vedúcou od
Dolnozemskej cesty smerom do areálu ČOV Petržalka.
Účelom navrhovaného zámeru je zriadiť zberný dvor
odpadov, zabezpečiť bezplatný zber od pôvodcov -
občanov. Zberný dvor bude slúžiť pre zhromažďovanie
vyseparovaných zložiek odpadov. Do priestoru zberné-
ho dvora budú dovážané odpady, ktoré budú triedené
a do ich odvozu uložené vo veľkokapacitných kontajne-
roch. V areáli zberného dvora budú separované odpa-
dy kategórie „O“ a „N“ - pôjde však len o bežný elek-
troodpad vyradený z domácností. Prevádzkovaním
zberného dvora dôjde k vytvoreniu nových priaznivej-
ších podmienok pre nakladanie s odpadom. Predkla-
daný zámer je riešený variantne - variant č. 1 a variant
č. 2. Variantnosť spočíva v celkovej výmere novej zele-
ne v rámci areálu navrhovanej činnosti.
Predpokladaný termín začatia činnosti: 3Q/2009
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: 4Q/2010

Navrhovateľ Hlavné mesto SR Bratislava, 
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, 

predložil zámer 
Sieť zberných dvorov pre

Hlavné mesto SR Bratislava,
Zberný dvor Bratislava Staré

Mesto, Lovinského
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 21.
4. do 11. 5. 2009 na prízemí budovy Magistrá-
tu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v
priestoroch Služieb občanom/FRONT OFFICE.
(V elektronickej podobe bude zámer k nahliadnutiu na
www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Informačný systém podľa
zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.) Verejnosť môže
svoje písomné stanovisko doručiť Obvodnému
úradu životného prostredia v Bratislave, Karloves-
ká 2, 842 33 Bratislava 4 do 11. 5. 2009.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
4757/27,49 a 4755/2 v lokalite na Lovinského ulici, k.
ú. a MČ Bratislava - Staré Mesto, územný obvod Brati-
slava I. Územie je ohraničené z južnej strany Lovinského
ulicou, zo severnej, východnej a západnej strany územie
susedí s existujúcimi záhradami rodinných domov.
Účelom navrhovaného zámeru je zriadiť zberný dvor odpa-
dov, zabezpečiť bezplatný zber od pôvodcov - občanov.
Zberný dvor bude slúžiť pre zhromažďovanie vyseparova-
ných zložiek odpadov. Do priestoru zberného dvora budú
dovážané odpady, ktoré budú triedené a do ich odvozu
uložené vo veľkokapacitných kontajneroch. V areáli zber-
ného dvora budú separované odpady kategórie „O“ a
„N“ - pôjde však len o bežný elektroodpad vyradený z
domácností (napr. chladničky, televízory atď.) V prevádzke
nebude manipulované s rizikovými látkami a nebezpečný-
mi odpadmi, ktoré by mohli mať negatívne dopady na
životné prostredie. Prevádzkovaním zberného dvora dôjde
k vytvoreniu nových priaznivejších podmienok pre naklada-
nie s odpadom. Predkladaný zámer je riešený variantne -
variant č. 1 a variant č. 2. Variantnosť spočíva v celkovej
výmere novej zelene v rámci areálu navrhovanej činnosti.
Predpokladaný termín začatia činnosti: 3Q/2009
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: 4Q/2010

Posledné byty 

v III Vežiach 

postavia do leta 
NOVÉ MESTO
Rezidenčný komplex III Veže na
Bajkalskej ulici má za sebou kolau-
dáciu prvých dvoch veží a 400 bytov.
Do leta to čaká aj posledných 211
bytov v tretej veži.
Objekt, ktorého výstavba trvala tri
roky, je jedným z prvých ukončených
bratislavských mrakodrapov a obyva-
teľom neponúka len bývanie, ale aj
množstvo služieb. V podnoži budú
napríklad dve banky, potraviny, čistia-
reň, kvetinárstvo, lekáreň, tri kaviarne,
pizzeria, ale aj Steak House, DVD
požičovňa, predajňa obuvi, PNS a
dvaja mobilní operátori. 
Každý majiteľ nového bytu je súčasne
spoluvlastníkom fitness centra (v kaž-
dej veži sa nachádza jedno) a tiež prie-
storu na rodinné oslavy (family room).
„Z celkového počtu 633 bytov na 24
nadzemných podlažiach je predaných
už vyše 523. O veľkom záujme možno
hovoriť aj v prípade obchodných častí
v komplexe III Veže, kde je prenaja-
tých 90 percent priestorov,“ prezradila
Petra Veselá, marketingová riaditeľka
spoločnosti Cresco Group. (brn)

Račania majú

cez prvý májový

víkend hody
RAČA
Počas prvých troch májových dní sa
Račania môžu tešiť na Račianske
hody 2009.
Začnú sa stavaním mája ešte v posled-
ný aprílový deň, keď okrem toho
vystúpia aj folklórny súbor Lipa a
dychová hudba Grinavanka. (od 18.00
h v Parku J. M. Hurbana).
V piatok 1. mája v amfiteátri Knižkova
dolina si návštevníci môžu najskôr
pozrieť bábkové predstavenie Teátra
Neline a Autoškolu Impulz (10.00 h),
od 11.00 h prídu postupne na rad taneč-
né choreografie Centra voľného času,
dychovka Šarfianka, pesničky z Repe-
te zaspievajú Gizka Oňová, Oľga Sza-
bová, Dušan Grúň, vystúpia Junior and
The Cellmates, Ska2tonic a o 20.00 h
sa začne prvomájová veselica so skupi-
nou Skrat.
V sobotu 2. mája sa predstavia fol-
klórny súbor Kobylka, Račianska
dychová hudba, o 15.00 h bude sláv-
nostné privítanie účastníkov hodov
vrátane ponuky hodových koláčov.
Deň uzavrú Ľudová hudba Banda
Sama Smetanu, Team Revoval a Tuky
Band country hodová veselica. V
nedeľu 3. mája prídu do amfiteátra so
svojím programom Račianske deti a
seniori, okrem nich vystúpia Country
Korzo, Jadranka, Laco Lučenič &
Satisfactory, večer uzavrie oldies
diskotéka DJ Ivana.
Račianske hody by nemohli byť bez
ochutnávky vína, od 14.00 do 18.00 h
bude na Námestí Andreja Hlinku
verejná degustácia vín Račianskeho
vinohradníckeho spolku, V Družstev-
nom dome Račan na Detvianskej 3
verejná degustácia vín Villa Víno.
Deti sa zase môžu povoziť vyhliadko-
vým vláčikom, ktorý od 14.00 do
19.00 h pôjde trasou Kubačova, Det-
vianska, Jurkovičova, Amfiteáter
Knižkova dolina. (mm)

V Petržalke 

hľadajú 

osobnosti roka
PETRŽALKA
Niekoľko týždňov pred tradičnými
Dňami Petržalky hľadajú obyvatelia
tejto mestskej časti osobnosti Petr-
žalky 2009.
„Každý Petržalčan, neziskové organi-
zácie, spolky, ale i verejné, štátne inšti-
túcie môžu zasielať návrhy na osob-
nosti, ktoré si zaslúžia verejné ocene-
nie, výnimočné uznanie za ich celoži-
votnú prácu, humánny čin či inú bez-
prostrednú aktivitu smerujúcu k rozvo-
ju mestskej časti,“ informoval tlačový
tajomník mestskej časti Ľubomír
Andrassy.
Návrhy prijíma miestny úrad, oddele-
nie školstva, kultúry a športu do 9.
mája. „V návrhu treba uviesť základné
údaje o jeho predkladateľovi i navrho-
vanej osobnosti - meno, trvalé bydlisko,
telefónny či mailový kontakt. Navrho-
vateľ je tiež povinný pripojiť krátku
charakteristiku osoby a dôvodu, v čom
vidí jej osobitný prínos na zlepšenie ka-
ždodenného života v petržalskej samo-
správe,“ dodal Ľ. Andrassy. Hľadanie
osobnosti Petržalky bude súčasťou 12.
ročníka Dni Petržalky. (mm)

V Starom Meste

liečia pagaštany

konské
STARÉ MESTO
Larvy ploskáčika pagaštanového
ohrozujú pagaštany konské. Ploská-
čik sa prvý raz objavil v Macedón-
sku, na Slovensko sa dostal v roku
1994. Je to drobný motýlik, škody
spôsobujú jeho larválne štádiá. 
Larvy poškodzujú listy vyžieraním
parenchymatického pletiva, čo spôso-
buje ich škvrnitosť, hnednutie, odu-
mieranie a predčasné opadanie. Stromy
spotrebovávajú nadmerné množstvo
zásobných látok, silné a pravidelné
napadnutie ich oslabuje. Ak sa poško-
denie ploskáčikom rok čo rok opakuje,
strom môže odumrieť. 
„Mestská časť bojuje s ploskáčikom
pagaštanovým pomocou mikroinjektá-
že. Pri tejto forme sa do kmeňa pagaš-
tana konského navŕtajú malé otvory,
vložia sa ampulky s účinnou látkou,
ktorá začne prúdiť do vodivých pletív
stromu. Do listov sa dostáva už po pol-
hodine. Jedno takéto ošetrenie chráni
stromy v priebehu celej vegetácie.
Takto budú v tomto roku ošetrené stro-
my v Medickej a v Grassalkovichovej
záhrade, na Továrenskej, Múzejnej,
Prešernovej a na Čajkovského ulici,“
informovala hovorkyňa mestskej časti
Alena Kopřivová.
Po injekciách však ostávajú na strome
rany - veľké hnedé škvrny, ktoré sa
potierajú balzamom, aby sa neprejavila
infekcia. Po prvý raz pristúpi Staré
Mesto k ošetreniu pagaštanov kon-
ských Sallerovou terapiou. „Najprv sa
do koreňového priestoru stromu apli-
kuje zmes vody, vzduchu a špeciálnej
zmesi. V druhej fáze sa listy stromov
striekajú špeciálnym roztokom,“ doda-
la Alena Kopřivová. 
Touto formou ošetria napríklad niekto-
ré stromy na Hviezdoslavovom námes-
tí, Vajanského nábreží, v Slubekovej
záhrade, na Majakovského a na Mede-
nej ulici. (mm)

ČUNOVO
Mestská časť Čunovo by sa podľa
územného plánu mala zmeniť nielen
na oddychovú zónu, ale aj na miesto,
kde vyrastú nové byty. V nich by si
podľa želania predstaviteľov samo-
správy mali nájsť ubytovanie najmä
mladí ľudia. 
Projekt Mladé Čunovo ponúka kombi-
náciu vidieckeho bývania spojeného s
výhodami neďalekého veľkomesta. „Aj
keď je Čunovo oficiálne mestskou čas-
ťou Bratislavy, zachovalo si všetky pod-
statné črty tradičnej vidieckej kultúry,“
hovorí starostka mestskej časti Gabriela
Ferenčáková a dodáva: „Tento charakter
pokojnej a príjemnej obce chceme roz-
hodne pre Čunovo zachovať.“
V súčasnosti sa sceľujú pozemky a
pokračujú inžinierske prípravy na ponu-
ku na developerský rozvoj územia.
Územný plán ráta s výstavbou nových
obytných zón a v blízkej budúcnosti sa
chystá úprava napojenia na diaľničný
bratislavský obchvat. 
Čunovo chce v najbližších rokoch ťažiť
zo svojej polohy a otvoreného prístupu

k rozvoju územia. „Výstavba športovo-
relaxačného centra v katastri obce a
nové možnosti na výstavbu rodinných
domov sú impulzmi, ktoré omladia tvár
Čunova,“ dodáva starostka mestskej
časti G. Ferenčáková. Projekt Mladé
Čunovo ráta skôr s výstavbou menších
rodinných domov určených práve pre
mladšie rodiny, ktoré chcú opustiť síd-
liská a žiť v prostredí s vidieckym rá-
zom a súčasne blízko centra.
Výstavba v Čunove však nemá len prí-
vržencov. Niektorí obyvatelia poukazujú
aj na stratu charakteru tejto mestskej
časti. „Nové štvrte pribúdajú ako huby
po daždi, každý voľný kúsok je zastava-
ný či už presklenými alebo menej pre-
sklenými budovami. V meste i na perifé-
rii. Všetky moderné architektonické
„skvosty“ sú čisto funkcionalistické, naj-
viac zrejme pre predajcu. Chudák človek
kupujúci a bývajúci v okolí! Kde sú
parky? Kde sú dopredu plánované
námestia? Kde sú priestory pre drobné
obchodíky? Kam sa majú chodiť deti
hrávať? A kde je infraštruktúra? Všade
sa propaguje vynikajúce spojenia perifé-

rie s mestom. Developeri však akosi
„zabudli“, že pri takej masívnej výstavbe
ľudia budú putovať do práce a zábavou
ako karavány. Pravda, všetci chápeme,
že finančne je to pre nich nezaujímavé,“
tvrdí naša čitateľka Zuzana Bilická.
Podľa názoru tejto obyvateľky mestskej
časti, hrozí strata starého Čunova:
„Čudujem sa mestu, mestským častiam,
že pri predaji pozemkov nedajú pod-
mienky práve charakteru so zameraním
na „život“, nielen prežívanie! Už dávno
sa malo naplánovať lepšie zabezpečenie
hromadnej dopravy, integrovaná vlako-
vá doprava, rýchle električky, o metre
len snívame. Už malé deti sa hrajú s plá-
novaním, dospelí na to akosi zabúdajú.
Radšej sa každý oplotí vysokým betó-
novým múrom a je spokojný sám so
sebou, izolovaný od sveta, ktorý však
neostáva izolovaný od neho. A milovní-
kom života ostáva len smutný pohľad
na strácajúcu sa zeleň, voľne žijúce
zvieratá, pokojné bývanie a relax od
každodenného pracovného zhonu. Zbo-
hom staré krásne Čunovo!“ (mm)

VIZUALIZÁCIA - SNOWBALL

V Čunove chcú kombinovať vidiecke 

bývanie spojené s veľkomestom
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STARÉ MESTO
NA POŠTOVEJ ULICI sa v predajni
športových potrieb 24-ročný muž
pokúsil ukradnúť značkovú vetrovku.
Vďaka pozornosti personálu sa mu to
nepodarilo, policajti muža predviedli
na oddelenie, kde ho vypočuli a obvini-
li z trestného činu krádeže.

RUŽINOV
NA GALVANIHO ULICI úradovala
falošná bankovka. V pobočke jednej z
bánk chcel 35-ročný muž zaplatiť fak-
túru bankovkou v hodnote 200 eur.
Pracovníčka banky však zistila, že ban-
kovka je falošná a muža preto pred-
viedli na oddelenie, kde musel vysvet-
ľovať, ako sa k nej dostal. Dvesto eur
skončilo na expertíze, muža po vypo-
čutí prepustili.
NA TRÁVNIKOCH zadržali špeciál-
ne policajné jednotky medzinárodne
hľadaného zločinca - tridsaťsedemroč-
ného Lászlóa V., ktorý bol v Maďarsku
jedným z najhľadanejších zločincov.
Od roku 2006 naňho vydali niekoľko
zatykačov, najmä za lúpežné prepadnu-
tia. Od roku 2006 bol na úteku a jednou
z verzií bolo, že sa skrýva aj na Slo-
vensku, kde mu malo pomáhať tunajšie
podsvetie. Na jeho chytení spolupraco-
vali aj tzv. „lovci ľudí“ z Maďarska a
zo Slovenska.

DEVÍN
NA DEVÍNSKEJ CESTE sa 20-
ročný mladík počas policajnej kontroly
priamo priznal, že má pri sebe vrecúš-
ko s marihuanou. On putoval na odde-
lenie, látka, o ktorej vravel, že je mari-
huana, pre istotu na expertízu.

NOVÉ MESTO
PRI STAREJ PRACHÁRNI mal 22-
ročný muž pri sebe dva kusy igelito-
vých vreciek s obsahom zelenej suše-
nej látky, pravdepodobne marihuany, a
jeden kus vrecka s hnedou pevnou
hmotou, podľa jeho slov išlo o hašiš.
Mladík skončil na oddelení, látky na
expertíze.

PETRŽALKA
NA JASOVSKÉHO ULICI policajti
kontrolovali v predpoludňajších hodi-
nách 28-ročného muža. Ten im dobro-
voľne vydal jednu papierovú skladač-
ku s obsahom bielej kryštalickej látky,
o ktorej tvrdil, že je to pervitín. Muž
skončil na policajnom oddelení, látka
na expertíze.
NA MÁNESOVOM NÁMESTÍ sa
17-ročný mladík počas policajnej kon-
troly snažil zbaviť igelitového vrecúš-
ka so zelenou sušenou rastlinou. Poli-
cajti ho predviedli na oddelenie a látku
poslali na expertízu. (mm)

Vďaka otcovi

bola plná miska

sviečkovej
- Čo to nesieš, Gabi? - spýtala sa ma
raz teta Macuška, ktorej sme nesme-
li vravieť Macuška, tak jej vraj
mohol vravieť náš tatko, ale my sme
mohli len teta Milka, vedúca v
Srdiečku.
Maminka nestihla navariť, tak ma
poslala kúpiť dve porcie sviečkovej a
ešte dve porcie knedlí navyše.
- Ukáž,- vyzvala ma milým hlasom.
Odokryl som misku. Mala štvorcový
formát, oblé rohy, steny trochu pretla-
čené a na tenkom porceláne boli nepra-
videlne rozhodené drobné modré
kvietky, nezábudky. Bola dopoly plná
omáčky s dvoma kusmi mäsa. V druhej
ruke som držal zabalených šestnásť
okružtekov kysnutej knedle.
- Toto, že sú dve porcie? - zvolala
vedúca a už som mal strach o našu
večeru, ale vzápätí ma ten strach pre-
šiel, lebo mi láskavo položila ruku
okolo ramien. Mala teplú dlaň a ňou
ma postrčila smerom k lietacím dve-
rám z jedálne: - Choď naspäť, Gabi, a
počkaj pri pokladnici v kuchyni, dali ti
málo, pošlem tam za tebou vrchného.
Zavolala si pána Franza a o čomsi sa s
ním chvíľu rozprávala.
Zmenárke v kuchyni, ktorá napichova-
la objednávky od čašníkov na dosku, z
ktorej trčali klince, som povedal, prečo
som zase dnu a čakal som. Pán Franz
prišiel a predniesol najkratší prejav,
aký som kedy od tohto profesionálneho
kelnera začul:
- Pani prevádzkarka povedala, že nie
je najkrajšie, keď takému malému
chlapcovi nedáme dve celé porcie,
keď tie dve celé porcie zaplatil a ešte
nám aj nechal tringelt (to bola pravda,
sviečková stála vtedy šesť osemdesiat,
porcia knedlí navyše dve dvadsať a ja
som podľa príkazu mamy nechal čaš-
níkovi dve celé desaťkorunáčky).
Kuchárka mu má doliať omáčku po
okraj misky a pomocník sa nemá
zdržovať krájaním knedlí, keď je to
cez ulicu, ale dať chlapcovi rovno
celú šišku, to sú štyri porcie. Odteraz,
keď chlapec príde, tak to vždy bude a
pani prevádzkarka na to osobne
dohliadne.
Kráčal som chodbičkou a cez jedáleň
opatrnejšie ako Židia s Archou zmluvy.
Knedľu v celofáne som mal zastrčenú
pod pazuchou, uprostred sa beznádejne
deformovala a kráčal som ulicou tých
sto krokov k nášmu domu a potom
sedemnásť schodov hore, aby som si
bradou zazvonil. Otvorila mi mama a
keď videla, čím som obťažkaný, zalo-
mila rukami:
- To si kde nabral, to ti dali zvyšky zo
stolov?
- Nie, mami, Mucuš... prepáč, teta
Milka sa ma spýtala, čo nesiem... - roz-
povedal som jej celú príhodu.
- Tá mrcha! Tá nikdy nezabudne.
Aspoň že sa k jeho dietkam správa
slušne.
A išla zohrievať večeru.
- Na koho nezabudne? - zavolal som na
ňu.
- Na nikoho... teda na Pána Boha. Jeho
spravodlivosť. Gustav Bartovic

z knihy Na viac hriechov
sa už nepamätám... (2002)
(Pokračovanie nabudúce)

Joseph Haydn hral aj u Grassalkovicha
V tomto roku si svet pripomína dve
významné osobnosti európskej hud-
by 18. storočia. Iba nedávno, presne
14. apríla uplynulo 250 rokov od
smrti Georga Fridricha Händla, vý-
znamného nemeckého skladateľa. 
Len pár kilometrov západne od Prešpor-
ku, terajšej Bratislavy, v dedinke
Rohrau, vtedy na uhorsko-rakúskom
pohraničí sa v roku 1732 narodil rakú-
sky hudobný skladateľ Joseph Haydn.
Syn dedinského richtára a kuchárky v
grófskom paláci sa stal jedným z naj-
slávnejších Rakúšanov. Ako nadaný
hudobník sa dostal do služieb kniežaťa
Mikuláša Esterházyho, ktorý pochádzal
z Galanty. Hlavné sídlo si vybudoval pri
dedinke Fertöd na brehu Neziderského
jazera. Svojej rezidencii dal meno Ester-
háza, podľa pôvodného sídla svojich
predkov. Ako jeden z najvýznamnejších
uhorských magnátov si vydržiaval dvor
skoro na kráľovskej úrovni. K tomu
patrilo aj divadlo s hereckou spoločnos-
ťou a vlastná dvorná kapela. 
Knieža často volali povinnosti do hlav-
ného mesta kráľovstva, do Prešporku.
A s kniežaťom-pánom prichádzali jeho
početní dvorania, či hudobná kapela.
Prichádzal sem aj Haydn. Zaznamena-
né sú jeho viaceré pobyty v meste.
Knieža Esterházy mal rozľahlý mest-
ský palác na Kapitulskej ulici (teraz
ruina), kde bola dnes už nejestvujúca
veľká koncertná sála. Tam účinkoval
kniežací orchester pod taktovkou Jo-
sepha Haydna, ktorý zo svojich vlast-
ných skladieb zostavoval repertoár do-
mácich koncertov. 
Dá sa predpokladať, že Joseph Haydn
dirigoval esterházyovskú kapelu aj v
niektorých kostoloch a v palácoch iných
príslušníkov vysokej šľachty, kde sa
knieža Esterházy iste rád pochválil pro-
dukciou svojich hudobníkov. Zaručene
hrali v paláci grófa Grassalkovicha 16.
novembra 1772, keď tam domáci pán
usporiadal slávnosť na počesť narode-
nín arcikňažnej Márie Kristíny. Gróf
Anton Grassalkovich síce nepochádzal
zo starej uhorskej šľachty, ale vypraco-
val sa do pozície, v ktorej si mohol
dovoliť komunikovať s kniežaťom
Esterházym ako so seberovným. Neskôr
sa jediný syn grófa Grassalkovicha,
Anton II., oženil s jednou z dcér knieža-
ťa Esterházyho a aj sám bol povýšený
do stavu ríšskych kniežat. Joseph
Haydn účinkoval v paláci Grassalkovi-
chovcov aj neskôr. V zimnej sezóne

1773/74 bol dokonca šéfom prešporské-
ho meštianskeho divadla. 
Bádatelia sa v minulosti snažili určiť v
paláci miestnosť, kde Haydnov koncert
odznel. Zdalo sa, že to bolo v hudob-
nom salóne na prvom poschodí, západ-
ne od hlavnej sály. Miestnosť sa teraz
používa ako audienčná sieň prezidenta
republiky. Počas rekonštrukcie paláca
v 90. rokoch sa však jasne ukázalo, že
miestnosť vo svojej terajšej podobe a
rozsahu v roku 1772 ešte nejestvovala.
Boli tam dve menšie izby, ktoré spojili
vybúraním priečky až v roku 1779.
Hlavná sála bola na usporiadanie kon-
certu nevhodná. 
Na plánoch mesta z konca 18. a z prie-
behu 19. storočia vidieť, že terajší
palác je len torzom pôvodne oveľa roz-
siahlejšieho objektu. Po obidvoch stra-
nách čestného nádvoria pred palácom
stáli ešte na začiatku 20. storočia úzke
prízemné budovy, ktoré obsahovali
strážnice a byty personálu. Pozdĺž
terajšej Banskobystrickej ulice stáli na
území parku ďalšie budovy, obsahujú-
ce kuchyňu, práčovne, drevárne, staj-
ne, sklady sena pre kone, priestory na
parkovanie kočov, byty kočišov, slu-
hov, záhradníkov a iného personálu.
Určite tam bol aj priestor na prezimo-
vanie vzácnejších rastlín, ktoré bývali
v lete rozmiestnené po parku. Na plá-
noch vidno, že tam bola väčšia pomer-

ne dlhá budova, kolmá na os parku a
približne kolmá na priľahlú ulicu, asi
oproti domu číslo 6 na Banskobystric-
kej ulici. Podľa analogických stavieb
pri iných panovníckych a šľachtických
sídlach možno zaniknutú budovu iden-
tifikovať ako koncertnú a divadelnú
sálu. 
O jej existencii svedčí správa o sláv-
nosti v parku v auguste 1775, na ktorej
sa zúčastnila aj uhorská kráľovná
Mária Terézia spolu so svojou dcérou
arcikňažnou Máriou Kristínou a svo-
jím zaťom Albertom, kniežaťom sas-
kým a tešínskym. Ešte dôležitejšia je
správa z roku 1786, keď Jozef II. zaká-
zal divadelné predstavenia v pôstnom
období. Knieža Anton Grassalkovich
vtedy poskytol svoje domáce divadlo,
aby sa tam hrali pre širšiu verejnosť až
do nedele pred Veľkou nocou divadel-
né predstavenia a koncerty. 
Budova Grassalkovichovho divadla v
Bratislave sa nezachovala. Zbúrali ju
pravdepodobne na začiatku 20. storo-
čia. Predstavu o nej si možno urobiť pri
návšteve inej Grassalkovichovej rezi-
dencie v Gödöllö neďaleko Budapešti. 
Na mieste prešporského Grassalkovi-
chovho divadla dnes rastie tráva. Mal
by tam, na mieste, kde Haydn pôsobil
ako dirigent, stáť jeho pomník. Busta
od vynikajúceho slovenského sochára
je už pripravená. Joseph Haydn zomrel
pred dvesto rokmi, 31. mája 1809, vo
Viedni. Štefan Holčík

FOTO - archív

Exkluzívna 
ponuka bytov
Zadunajská ulica - Petržalka

• Typy bytov: 2 až 3 - izbové
• Výmera: od 52,0 do 79,9 m2

• Každý byt má terasu
• Dom skolaudovaný
• Nadštandardné vybavenie bytov 

+ pozemok v cene
• K bytu možnosť dokúpenia garáže, 

alebo garážového státia

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

www.bytcorp.sk



FUTBAL
Futbalisti bratislavského Slovana
nadviazali na výkon proti Dunajskej
Strede a v 26. kole Corgoň ligy neda-
li šancu ani domácim Zlatým Mo-
ravciam. Menej sa darilo Petržalča-
nom. Tí síce predĺžili jedenásťzápa-
sovú sériu bez prehry, ale s oslabe-
nou Trnavou mali vyhrať.
Na Pasienkoch sa len spomínalo na
derby spred desiatich rokov, keď Spar-
tak dokázal prilákať osemtisícové
návštevy. Teraz je všetko iné, Inter hrá
druhú ligu a doma je tu Petržalka, takže
v sobotu prišlo iba niečo vyše tisícky
najvernejších a aj tí sa viac opaľovali,
ako zabávali. Najmä po Gueyeho vylú-
čení už v 28. minúte sa začala na tráv-
niku odohrávať obrovská nuda, ktorú
nevykúpili ojedinelé záblesky futbalu.
Hosťujúci tréner Karol Pecze síce
hovoril niečo o nevhodnosti termínu,
ale zrejme zabudol, že napríklad v Pre-
mier League sa hráva aj o 13.45 či o
14.30 a nikto neplače, že ľudia necho-
dia. Problém bude asi v tom, čo robia
naši tréneri a ich zverenci, keď si hráči
nevedia prihrať na päť metrov, keď
nevedia trafiť bránku z ôsmich metrov,
keď v 70. minúte musí hlavný rozhod-
ca odpískať povinné občerstvenie, aby

sa dobre trénovaní chlapci od únavy,
nedajbože, nezrútili... „Sme sklamaní,
chceli sme a mali sme vyhrať. Vývoj
ovplyvnilo vylúčenie, po ktorom sa
hostia stiahli na svoju polovicu a my
sme sa len ťažko presadzovali. Prevaha
nám nič nepriniesla,“ skonštatoval
domáci kormidelník Michal Hipp. 
Slovanisti boli v Zlatých Moravciach
jasným favoritom a svoju úlohu splni-
li. Napriek tomu však boli blízko
bodovej strate. Postarali sa o to fanúši-

kovia, ktorí zahádzali ihrisko dy-
movnicami a keď tam začali padať aj
delobuchy a iné petardy, rozhodca
pohrozil prerušením či ukončením
stretnutia. „Hrali sme podľa našich
predstáv. Rýchlo sme sa dostali do
vedenia a potom sme už kontrovali
priebeh duelu,“ zhodnotil tréner Ladi-
slav Pecko. Bratislavu čaká v sobotu 2.
mája derby. O 14.00 h privíta Slovan
na Tehelnom poli Petržalku. (db)  

FOTO - SITA

NTC chce ešte 

v tomto roku

jastrabie oko
TENIS
Tzv. jastrabie oko, elektronické
zariadenie na kontrolu dosahu lop-
tičky, by mohlo mať svoju bratislavs-
kú premiéru v Národnom tenisovom
centre už v septembri 2009.
V praxi by sa tak museli potvrdiť pred-
poklady, že slovenskí tenisoví repre-
zentanti v druhej polovici septembra
nastúpia v Bratislave proti Macedón-
sku. Keďže sa môže stať aj to, že muži
budú hrať v Bielorusku, premiéra ja-
strabieho oka sa presunie na október a
medzinárodné majstrovstvá Slovenska
žien a turnaj ITF Ritro Slovak Open.
Jastrabie oko sa v dohľadnom čase ur-
čite stane povinnou súčasťou Pohára
federácie aj Davisovho pohára, takže
jeho inštalácia v bratislavskom Národ-
nom tenisovom centre by malo byť
otázkou najbližšej budúcností. (mm)

Artmedia siaha

po finále, 

belasí zaváhali
FUTBAL
Tri dni po vysokej výhre nad
Dunajskou Stredou zažili futbalisti
bratislavského Slovana strelecké
suchoty. V prvom semifinále Sloven-
ského pohára prehrali s Košicami
0:1 a pred odvetou majú k finále
ďalej ako súper.
Belasí začali pohárový duel bez dvoji-
ce Kozák - Slovák a hoci obaja po pre-
stávke nastúpili, želaný obrat to nepri-
nieslo. Hostia hrali bez stresu, do Bra-
tislavy prišli v pohode a v ešte väčšej aj
odchádzali. „Škoda, že sme si zbytočne
skomplikovali cestu do finále. Boli
sme nervózni, hrali sme rozhárane, s
čím sa v poslednom čase stretávame
dosť často. Chýbalo aj lepšie zakonče-
nie, viac pokoja,“ priznal tréner Ladi-
slav Pecko a dodal: „V momentálnej
situácii sú Košice bližšie k postupu, ale
stále to bolo iba prvé stretnutie a v
Košiciach urobíme všetko pre to, aby
sme sa prebojovali do finále.“
Čo nevyšlo belasým, to sa podarilo
Petržalčanom. V Ružomberku zvíťazi-
li 3:1 a pred odvetou už majú pootvo-
rené dvere do záverečného boja o
pohár. Rušný duel zvládli podľa žela-
nia trénera Michala Hippa, ktorý spo-
kojne skonštatoval: „Podarilo sa nám
eliminovať domáci úvodný tlak a
neskôr aj úspešne zakončiť naše šance.
Víťazstvo sme si zaslúžili.“ Odvety sú
na programe 5. mája. (mm)
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Doprastav je

majstrom, prvý

raz v histórii
VOLEJBAL
V ére samostatného Slovenska je
bratislavský Doprastav ďalším klu-
bom, ktorý sa v ženskej extralige
volejbalistiek tešil z titulu.
Podarilo sa mu to až nečakane hladko,
keď finálovú sériu so susednou Sláviou
UK zvládol 3:0 na zápasy. Záverečnú
bodku dalo posledné stretnutie v PKO,
ktoré doprastaváčky zvládli v už maj-
strovskej forme a súperkám nepustili
ani set. „Dievčatám ďakujem za pred-
vedené výkony. Splnili sme cieľ, ktorý
sme si pred sezónou dali. Od začiatku
vedeli, že naším cieľom je len titul a
boli presvedčené, že naň majú. Už
počas dlhodobej súťaže sme sa vyhli
zakolísaniam, ktoré by nás mohli pri-
brzdiť,“ vyhlásil tréner Marek Rojko.
Pre celý Doprastav je titul veľkým
zadosťučinením za vlaňajšie semifiná-
lové vypadnutie s Nitrou. „Dievčatá
ukázali, že majú oveľa viac skúseností,
všetci sme boli tento rok pokojnejší,“
dodal kouč Doprastavu. 
Slávistky ani vo finále nedokázali nad
svojimi súperkami zvíťaziť a ich séria
prehratých duelov s Doprastavom sa
blíži k desiatke. „Súpera sme určite
chceli viac potrápiť. V kľúčových
momentoch sme však zaváhali, robili
chyby a Doprastav, ktorý má svoju
kvalitu, to využil," skonštatovala tré-
nerka slávistiek Zuzana Tlstovičová. 
V Bratislave sa tešil ešte jeden ženský
volejbalový tím. Dievčatá Spojov sa
vrátili medzi elitu, keď v treťom stret-
nutí prelínacej časti o postup do extra-
ligy vyhrali nad Sláviou TU Košice 3:1
a v celej sérii 3:0 na zápasy. (mm)

VKP stačí 

na titul vyhrať

jeden zápas
VOLEJBAL
Volejbalisti bratislavského VKP majú
blízko k majstrovskému titulu. Po šty-
roch zápasoch vedú nad Humenným
3:1 a na víťazstvo v celej súťaži potre-
bujú už len jednu výhru.
Policajti si vytvorili dobrú pozíciu už
na východe, kde v jednom z dvoch
úvodných stretnutí vyhrali, a keď k
tomu pridali dve domáce víťazstvá,
siahajú po titule. Obe bratislavské
stretnutia však priniesli zaujímavé
priebehy, hostia najmä v druhom uká-
zali, že o titul ešte určite zabojujú. „Vo
štvrtom sete za stavu 16:10 pre Hu-
menné som už prestával veriť, že to
otočíme. Našťastie sme zabrali a chlap-
ci sa vďaka bojovnosti presadili,“ pre-
zradil tréner VKP Ivan Husár. 
Piaty duel je na programe vo štvrtok v
Humennom. Ak sa nerozhodne, séria
sa znovu vráti do Bratislavy. (mm)

Petržalský štadión prežil monarchiu,

vojny, ale asi neprežije developerov
FUTBAL
Pokriky ako Vráťte nám štadión,
alebo My sme všade vonku už dlhší
čas prevládajú medzi pozostatkami
fanúšikov petržalského futbalu. 
Teda medzi tými jedincami, ktorí z
nepochopiteľného dôvodu stále chodia
na slovenský futbal a čo je úplne nepo-
chopiteľné, chodia aj na FC Artmedia
Petržalka. Na klub, ktorý zobral fanúši-
kom všetky logické dôvody, aby vôbec
ešte niekedy išli na futbal. 
No prečo? Veď Petržalka hrá teraz
pekný futbal a má výborné výsledky!
Áno, to je typický pohľad ľudí, ktorí
robia na Slovensku futbal a, bohužiaľ,
aj väčšiny našich novinárov. Stačí jeden
dobrý výsledok a všetko je v poriadku -
viď reprezentácia. A preto je v poriad-
ku, že Petržalka hráva na nefutbalových
Pasienkoch a jej štadión za Starým
mostom sa ide likvidovať. Veď pre tých
pár stoviek divákov, čo teraz chodí na
futbal sa vlastne ani neoplatí mať štadi-
ón. No kde je tých zvyšných približne

3000 ľudí, čo chodilo pravidelne na fut-
bal za Starý most? Každý sa len poza-
stavuje nad mizernou návštevnosťou na
Pasienkoch, ale nikto nehľadá príčiny.
A tých je veľa. 
Je zbytočné súdiť našich mestských a
miestnych politikov, ktorí predali
verejný pozemok pod štadiónom za
smiešnu sumu, v tom čase funkčne via-
zanom na šport, a následne ho preklasi-
fikovali v prospech developera, majite-
ľa a exmajiteľa v jednej osobe. Čo sa
dá však čakať od ľudí, ktorí likvidujú
mestské parky či historické budovy a
namiesto nich stavajú hypermarkety v
centre mesta, mrakodrapy, alebo do-
konca skládky komunálneho odpadu.
Nad tým, že sa likvidujú ihriská, sa
nikto už ani nepozastaví. Len pre infor-
máciu, iba v Petržalke sa zlikvidovalo
15 futbalových hracích plôch! 
Štadión za Starým mostom poctivo
slúžil nielen Petržalčanom, ale všet-
kým Bratislavčanom viac ako 108 ro-
kov, prežil monarchiu, dve svetové

vojny, komunistov, no nakoniec zrejme
neprežije dobu „developerskú". 
Apelujeme na vás kompetentných -
primátor, starosta, poslanci - pokiaľ sa
dá, zachráňte štadión za Starým mos-
tom, pokúste sa o to. Ponúknite maji-
teľovi štadióna náhradné pozemky,
finančnú náhradu alebo hocičo, čo by
pomohlo zachrániť tento štadión, a
tým aj futbal v Petržalke. Nezbavujte
sa politickej zodpovednosti vyhláse-
niami typu - vtedy som nebol ja primá-
tor, starosta, poslanec... Neničme si aj
to málo, čo sa dokázalo v Petržalke za-
chovať. Veď futbal sa za Starým mos-
tom hrá tak dlho, že by sme tento šta-
dión pokojne mohli vyhlásiť za kultúr-
nu pamiatku. So štadiónom sa totiž
nezlikvidujú len tribúny a trávnik, ale
aj kus našej histórie a nezabudnuteľné
športové a kultúrne zážitky. To nám
určite nevráti ďalší sklobetónový
odporný mrakodrap.

Z vyhlásenia Občianskeho
združenia Engeraufans (krátené)

Slovan a Petržalka síce nedostali gól, ale

Artmedia stratila s Trnavou dva body

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na

www.banoviny.sk

KOMPLETNÉ
SŤAHOVANIE
(aj menšie prepravy)

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

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

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

Zabuchli ste si auto?
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Každý týždeň 
prvé v cieli

Najčítanejšie noviny v meste
vychádzajú každý týždeň v náklade 200 900 kusov

www.banoviny.sk
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M. R. Štefánik 

v evanjelickom

kostole
HUDBA, PREDNES
Vo Veľkom evanjelickom kostole na
Panenskej ulici si v nedeľu 3. mája
2009 uctia pamiatku Milana Rasti-
slava Štefánika. 
Slávnostnými službami Božími o 9.30 h
sa začne spomienkové podujatie k 90.
výročiu smrti významného slovenské-
ho politika a diplomata. Oslavy budú
pokračovať o 18.00 h, keď v programe
s názvom Zažal dušou zore nad horami
vystúpia Božidara Turzonovová, Ladi-
slav Chudík, František Kovár, Alfréd
Swan. Na organe zahrá Anna Pred-
merská, so spevom sa predstavia Mar-
tin Mikuš a Chrámový zbor apoštola
Pavla z Brezna s dirigentom Jánom
Zacharom. 
K dispozícii bude mimoriadne číslo
časopisu Evanjelická Bratislava, veno-
vané 90. výročiu smrti generála Milana
Rastislava Štefánika, v ktorom budú
zverejnené eseje venované Štefánikovi
od F. X. Šaldu, Laca Novomeského,
Alexandra Matušku a Júliusa Vanoviča.
Milan Rastislav Štefánik zahynul 4.
mája 1919 pri havárii lietadla pri Ivan-
ke, neďaleko Bratislavy. Vstup na
podujatie je voľný, finančný príspevok
vítaný. (dš)

V Kultúrnom

inštitúte výstava

K. Matuštíkovej
VÝSTAVA
Pod názvom Hommage a Radnóti
Miklós otvorili v budove Kultúrneho
inštitútu Maďarskej republiky na
Palisádach 54 výstavu výtvarníčky
Kyry Matuštíkovej.
Výstava je venovaná maďarskému bás-
nikovi Miklósovi Radnótimu, ktorého
výročie narodenia si pripomíname a
ktorý bol zavraždený mašinériou fašis-
tickej totality. 
V Maďarskom kultúrnom inštitúte
môžete vidieť triptych veľkorozmer-
ných obrazov Kyry Matuštíkovej aj
multimediálny projekt venovaný básni-
kovi. Autorka sa venuje knižnej ilustrá-
cii, maľbe a grafike, zúčastnila sa na
sérii výstav doma i v zahraničí. Výstava
potrvá do 22. mája. (dš)

V Charliese

budú Budhovia 

aj Longital
FESTIVAL
Druhý májový týždeň bude v brati-
slavskom kine Charlies patriť festi-
valu prednášok, filmov i koncertov
Budhovia v Charliese. 
Od 4. mája sa až do 8. mája 2009 každý
deň predstaví niektorý z budhistických
cestujúcich učiteľov s krátkou prednáš-
kou o 19.00 h., po ktorej bude nasledo-
vať tematicky zladený film. V piatok
čaká na návštevníkov bohatý celodenný
program, ktorý vyvrcholí koncertom
hudobnej formácie Longital. 
„Festival je určený každému, kto by sa
chcel dozvedieť niečo o budhizme, ale
dlhé prednášky považuje za stratu
času,” hovorí organizátorka festivalu
Zuzana Užíková. (dš)

Počítačová 

grafika v Art

Gallery Devín
VÝSTAVA
V Art Gallery Devín na Brigádnic-
kej 27 otvorili výstavu grafík Edu-
arda Ovčáčka Počítačová grafika. 
Eduard Ovčáček sa už od roku 1963 vo
svojej tvorbe koncentruje na vzťah
písma a obrazu. Písmo a znak sa obja-
vuje vo všetkých médiách: v grafike,
koláži, maľbe, plastike, ale aj v inštalá-
ciách a v akciách. K jednotlivým pro-
blémom a motívom sa cyklicky vracia
a ďalej ich rozvíja v nových technolo-
gických podmienkach. Počítačovej
grafike sa venuje od roku 2002. 
Eduard Ovčáček sa narodil v roku
1933, študoval na VŠVU v Bratislave,
v súčasnosti žije tvorí v Ostrave.
Výstava v Art Gallery Devín potrvá do
17. mája 2009, otvorené je od piatka do
nedele od 14.00 do 19.00 h. (dš)

Príbuzných z

Česka privítajú

V DK Dúbravka
DIVADLO
V Dome kultúry Dúbravka privítajú
4. mája 2009 o 19.00 h opäť českých
hostí. Na scéne uvedú hru súčasného
francúzskeho autora Erica Assousa
Príbuzných si nevyberáme.
Eric Assous, filmový a divadelný reži-
sér, scenárista, rozhlasový autor a dra-
matik, sa narodil v roku 1956 v Tunise.
Dej hry Príbuzných si nevyberáme
situuje autor na rodinnú oslavu pri prí-
ležitosti kolaudácie novej vily. Domáci
pán si pozve všetkých príbuzných, a
tak sa „na jednom pľaci“ stretnú traja
bratia so svojimi manželkami a tie sa,
ako to už v podobných prípadoch často
býva, nemajú veľmi v láske. Všetko
skomplikuje a zamotá príchod vyzýva-
vej krásky, sekretárky, ktorá začne
určovať priebeh celého večera. 
Na scéne kultúrneho domu sa predsta-
via S. Skopal, M. Zahálka, V. Vydra, J.
Čenský, L. Skopalová, J. Boušková, E.
Janoušková a ďalší. (dš)

VÝSTAVA
V Galérii Open na Baštovej ulici 5
otvorili výstavu najlepších novinár-
skych fotografií a karikatúr s
názvom No comment.
Do konca mája si návštevníci môžu
bezplatne pozrieť vyše sto najlepších
prác prihlásených do celoslovenskej
súťaže Novinárska cena. No comment
prezentuje fotografie a výtvarné práce
uverejnené v slovenských periodikách.
Výber ponúka ucelený pohľad na novi-
nársku fotografiu a karikatúru, ako aj
na tlačové médiá a dôležité udalosti, o
ktorých uplynulý rok informovali.
Návštevníci sa môžu oboznámiť s
víťazmi Novinárskej ceny za rok 2008

v kategóriách najlepšia novinárska
fotografia a najlepší kreslený vtip,
komiks, karikatúra. 
„Lepšie je raz vidieť, ako sto ráz čítať.
Kým novinár potrebuje veľa slov na
vyjadrenie myšlienky, autor karikatúry
ju dokáže rovnako zrozumiteľne vyja-
driť jednou výstižnou kresbou. Sme
radi, že napriek kríze okolo nás autori
nestrácajú zmysel pre humor a tvoria
karikatúry, ktoré sú oživením médií,“
zhodli sa porotcovia pre kategóriu naj-
lepší kreslený vtip, komiks, karikatúra
po prezretí 196 prihlásených prác a po
náročnom rozhodovaní o víťazovi.
Porota zasadla v zložení spisovateľ
Tomáš Janovic, výtvarník Radko

Mačuha a Štěpán Mareš z časopisu
Reflex. 
„Máme veľmi veľa kvalitných fotogra-
fov, na ktorých môžeme byť pyšní.
Fotografie odrážajú atmosféru celej
spoločnosti. Mnohé poukazujú na nási-
lie u nás a v zahraničí. Menej z nich sa
venuje každodennému životu,“ uviedol
člen poroty kategórie novinárska foto-
grafia Tibor Huszár. Najlepšie fotogra-
fie spomedzi 336 prihlásených prác
vyberal spolu s agentúrnymi fotograf-
mi Samuelom Kubánim (AFP) a Davi-
dom W. Černým (Reuters).Výstava je
verejnosti prístupná každý deň od
12.00 h do 20.00 h v Open Gallery na
Baštovej 5. (dš)

No comment otvorili v Open Gallery 

DIVADLO
Divadlo GunaGU, ktoré sídli na
Františkánskom námestí 7, opäť
vytiahlo na svetlo aktuálne témy,
súčasné tendencie a pichľavé ostne
svojho trefného humoru. Divadelní-
ci premiérovo uviedli hru Karola
Vosátku a kol. Sex, mobil a roken-
rol.
A v hre skutočne ide najmä o mobil,
potom o sex a nakoniec aj o rokenrol.
Smutné oči mladej ženy, úradníčky v
banke, zalejú slzy, keď zistí, že jej
zdanlivo idylický vzťah je v závoze.
Jej milenec, s ktorým zdieľa spoločný
obytný priestor už sedem rokov, pošle
omylom SMS správu namiesto milen-
ke svojej partnerke. Preč sú krásne
časy, keď boli jeden pre druhého
„zajkami“ a chrúmali spoločnú mrk-
vičku. 
No príroda nezabúda na naše túžby a

potreby. Vo chvíli, keď mladá žena
zapíja svoj žiaľ, objaví sa pri nej  váš-
nivý, pohľadný golfový hráč, ktorý ju
aj s čašníkom obsluhujúcim v kaviarni,
pozve do Mexika.
A v Mexiku sa odohrávajú nielen váš-
nivé noci na striedačku v náručí raz
mladšieho, inokedy staršieho muža, ale
aj vzťahové roviny, boj o dominantné
postavenie, egoistické chúťky prezen-
tované ako túžba po láske či alkoholo-
vé seansy počas bezsenných nocí. 
Hra sa nesústreďuje len na živočíšne
pudy protagonistov, ukazuje aj mož-
nosti súčasných technických vymože-
ností, ktoré nás môžu raz formovať,
inokedy deformovať. Dosah mobilov
je nekonečný, a tak tento malý strojček
ukončí aj romanticko-realistický pobyt
našej trojice pri blankytnom mori.
Karol Vosátko sa v texte hry pozerá aj
ženám pod sukne, v sexistickom aj v

psychologickom zmysle. Približuje
súčasné vzťahy, ich zamotané a často
neriešiteľné peripetie s humorom, ale
aj spôsobom, keď neviete, či sa máte
smiať, alebo radšej zaplakať. Keďže
ide o muzikálové predstavenie, hudba
Petra Ďuďa Dudáka a skupiny Hex
zostáva v hre rozhodujúca, podobne
ako výkony hlavných protagonistov. 
V postave smutnej mladej ženy, ktorá
prelieva slzy na Mexickom pobreží,
uvidíte Slávku Halčákovú, jej staršieho
milenca hrá Peter Sklár, ďalej uvidíte
Janku Gavačovú, Petra Makranského a
Luciu Molnárovú. 
Okrem dobrej zábavy a príjemne strá-
veného večera vám hra nepochybne
pred dovolenkovou sezónou položí
základnú otázku - či si máte k moru do
Chorvátska vziať so sebou aj mobil,
alebo vám bude stačiť sex a rokenrol.

Dáša Šebanová

Sex, dobrá muzika a mobil - premiéra

Vosátkovej hry v divadle GUnaGU

Jedna z fotografií, ktoré na výstave zaujmú, je od mladej fotografky Petry Áčovej. FOTO - Petra Áčová

Viac o bratislavskej
kultúre sa dozviete na

www.banoviny.sk

•Nájom od dvoch týždňov
•Cena od 9,6 €/289,-Sk

•Prístup 24 hodín denne
•Osobný alarm

www.selfstorage.sk
tel. 0800 500 951

PRENAJMITE SI SKLAD

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
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SOBOTA 2. mája
� 2. a 3. máj - Račianske hody, sláv-
nostná svätá omša, nedeľný budíček,
vystúpenia umelcov v Amfiteátri Kniž-
kova dolina, koncert Laca Lučeniča &
Satisfactory, výstava obrazov Zuzany
Bobovskej, Klubu paličkovanej čipky,
detskej tvorivosti a fantázie... Rača 
� 18.00 - Májová veselica, tanečná
zábava pri dychovej hudbe Záhorienka
zo Stupavy, Veľká sála IstraCentra,
Hradištná 43, Devínska Nová Ves, 
� 18.00 - Návraty, účinkujú: M. Jaku-
bec, D. Grúň, L. Volejníčková, O. Sza-
bová, hovorené slovo: A. Klímová, DK
Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 19.00 - P. Pőrtner: Šialené nožnič-
ky, kriminálna komédia, Divadlo Nová
scéna, Kollárovo námestie

� 19.30 - Viliam Klimáček: In da
house (Žúrka v Londýne), Divadlo
GunaGU, Františkánske námestie 7
� 20.00 - Steve Clarke trio, koncert,
Hlava XXII, Bazová 9

NEDEĽA 3. mája
� 10.30 - Nedeľné matiné - komorný
koncert spojený s prezentáciou knihy
A. Albrecht: Túžby a spomienky, E.
Šušková, soprán, D. Cibuľová, klavír, I.
Buffa, GMB, Mirbachov palác, Franti-
škánske námestie 11 
� 10.30 - O Kukulíkovi, Bábkové di-
vadlo spod Spišského hradu, DK Dú-
bravka, Saratovská 2/A
� 15.00 - N. Erdman: Mrázik, hudob-
no-tanečná rozprávka, Divadlo Nová
scéna, Kollárovo námestie 
� 15.00 - Nedeľný čaj o tretej, hrá
Roland Live, DK Lúky, Vigľašská 1
� 20.00 - Jam session with the Trio,
koncert, Hlava XXII., Bazová 9

PONDELOK 4. mája
� 19.00 - Per Olov Enquist: Noc les-
bičiek, komédia, nevhodné pre mládež
do 18 rokov, Divadlo a.ha, Školská 14
� 19.00 - K. Žiška: VelipsespileV,
poézia reality, realita poézie - divadelná
asambláž. predpremiéra, od 13 rokov,
Divadlo Ludus, Malá sála PKO

� 19.00 - E. Assous: Príbuzných si
nevyberáme, hrajú: S. Skopal, M.
Zahálka, V. Vydra / J. Čenský, L. Sko-
palová / J. Boušková, E. Janoušková,
DK Dúbravka, Saratovská 2/A
� 19.00 - Voices live 4, krátke filmy,
koncerty, rozhovory, A4 Nultý priestor,
Námestie SNP 12
� 19.00 - E. Albbe: Koza alebo Kto je
Silvia, čierna komédia, Divadlo Aréna,
Viedenská cesta 10
� 19.09 - Až sa raz budú básne
čítať... a v ľuďoch ľudí spoznáš
zas..., autorský večer, V. Komorovská
& P. Gregor, hudobný vstup: T. Ebam,
P. Bzdúch, J. Turanský, R. Maduna,
Kafé Scherz, Partizánska 2, Palisády 
� 19.30 - Karol Vosátko a kol.: Sex,
mobil, rock´n´roll, réžia: K. Vosátko,
GunaGU, Františkánske námestie 7
� 20.00 - Sitra Achra, koncert, Hlava
XXII., Bazová 9

UTOROK 5. mája
� 17.00 - Mamka moja, mamka zlatá
... zábavný program ku Dňu matiek,
DK Dúbravka, Saratovská 2/A
� 19.00 - I. Holub: Anjel alebo Prav-
da o nás?, Divadlo a.ha, Školská 14
� 19.00 - K. Žiška: VelipsespileV,
poézia reality, realita poézie - divadelná
asambláž. predpremiéra, od 13 rokov,
Divadlo Ludus, Malá sála PKO
� 19.00 - Hafirovica, výučba ľudové-
ho tanca, tance z Kostelca, hrá: Ľudová
hudba Maroša Mikuša, DK Zrkadlový
háj, Rovniankova 3
� 19.00 - R. Cooney, T. Hilton: Ešte je-
den do partie, bláznivá komédia, Divad-
lo Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - L. Lochhead: Perfect days,
romantická komédia, Divadlo Aréna,
Viedenská cesta 10
� 19.15 - Moyzesovo kvarteto, R.
Mešina, fagot, program: A. Dvořák, L.
Kupkovič, J. B. E. Dupuy, Slovenská
národná galéria, Vodné kasárne
� 19.30 - K. Vosátko a kol.: Sex, mo-
bil, rock´n´roll, réžia: K. Vosátko,
GunaGU, Františkánske námestie 7
� 20.00 - Andy Middleton, koncert,
Hlava XXII, Bazová 9

STREDA 6. mája
� 11.00 a 19.00 - P. Pavlac: Červená
princezná, Zita Furková majstrovsky
zobrazuje príbeh Galiny Brežnevovej,
dcéry prezidenta komunistickej veľmo-
ci, verejná generálka, Divadlo Astorka,
Námestie SNP 33 
� 14.00 - Ako žije strom, výtvarné
dielne, CDLaV, Gaštanová 19

� 17.00 - Osemdesiate - sprievodný
program, kurátorský výklad na výstave
- B. Jablonská, SNG, Esterházyho
palác, Námestie Ľ. Štúra 4, vstup voľný
� 17.00 - Pittsburská dohoda a jej
význam v slovenských dejinách, z
prednáškového cyklu Slovenské dejiny
v 20. storočí, prednáša R. Letz, Seminár-
na sála UK, Klariská 5
� 18.00 - M. R. Štefánik - diplomat,
prezentácia o velikánovi slovenskej di-
plomacie pri príležitosti 90. výročia
jeho tragickej smrti, z cyklu Veľkí
diplomati Slovenska, M. Musil, Di-
plomatické múzeum, Prednášková sála
UK, Ventúrska 11
� 18.00 - Mosty, módna prehliadka
Ateliéru Donát, predvedené modely
budú vystavené do 15. mája, Zichyho
palác, Ventúrska 9
� 18.00 - Jubilejný koncert Detského
speváckeho zboru SRo, 5. výročie
znovu založenia detského speváckeho
zboru v SRo, program: Händel, Kaba-
levkij, Bázlik, Suchoň a iní, účinkujú:
Detský spevácky zbor Dúha, Miešaný
spevácky zbor Ad una corda, Detský
spevácky zbor SRo, Veľké koncertné
štúdio SRo, Mýtna 1
� 18.00 - Vo víre tanca, absolventské
predstavenie ZUŠ Jozefa Kresánka,
DK Dúbravka, Saratovská 2/A
� 19.00 - J. Robbins, A. Laurents, L.
Bernstein, S. Sondhein: West Side
Story, muzikál, Divadlo Nová scéna,
Kollárovo námestie

� 19.00 - Ria Kotibal: Žena cez palu-
bu, humorný pohľad na veľkú dámsku
jazdu, Štúdio 12, Jakubovo námestie 12
� 19.00 - E. M. Remarque: Traja ka-
maráti, divadelné spracovanie sveto-
známeho románu, Divadlo Aréna, Vie-
denská cesta 10
� 19.00 - Pressburger Hummel Trio,
Komorné dni J. N. Hummela, Róbert
Mareček, husle, Ján Slávik, violončelo,
Marcel Štefko, klavír, J. N. Hummel:
Klavírne trio Es dur op. 12, F. M. Bart-
holdy: Klavírne trio d mol op. 49 (pri
príležitosti 200. výročia narodenia), J.
Brahms: Klavírne trio H dur op. 8,
Koncertná sála Dvorana, HTF-VŠMU,
Zochova ul. 

� 20.00 - Azucar Cubana, koncert,
Hlava XXII., Bazová 9
� 20.00 - Mŕtve duše, Divadlo SkRAT,
A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12

ŠTVRTOK 7. mája
� 19.00 - P. Pavlac: Červená princez-
ná, premiéra, Divadlo Astorka, Námes-
tie SNP 33 
19.00 - E. Ionesco: Holohlavá speváč-
ka, Divadlo Ívery, Školská 14
� 19.00 - Y. Reza: Boh masakra,
komédia najhranejšej súčasnej autorky,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.00 - R. Cooney, T. Hilton: Ešte
jeden do partie, komédia, Divadlo Nová
scéna, Kollárovo námestie
� 19.30 - Karol Vosátko a kol.: Sex,
mobil, rock´n´roll, réžia: Karol Vosát-
ko, GunaGU, Františkánske námestie 7
� 20.00 - Mŕtve duše, Divadlo SkRAT,
A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12
� 20.00 - Pohoda, premiéra filmu o
festivale Bažant Pohoda 2008, film ČR,
r. Marcel Nevín
� 20.00 - Gabo Jonáš Quartet, kon-
cert, Hlava XXII, Bazová 9

PIATOK 8. mája
� Deň víťazstva nad fašizmom
� 11.00 - Rock, populárna hudba,
Harley Bar & Restaurant, Rebarborová
ulica 1/a
� 18.00 - Aligátor rock night, popu-
lárna hudba, Aligátor Rock Pub, Lau-
rinská ulica 7

VÝSTAVY
� Život a dielo generála Milana Ras-
tislava Štefánika, Barokové nádvorie
UK, Ventúrska 11, potrvá do 15. mája
� Osemdesiate, Postmoderna v slo-
venskom výtvarnom umení 1985 -
1992, SNG, Esterházyho palác, Námes-
tie Ľ. Štúra 4, potrvá do 30. augusta
� Katarína Janečková: Exhibícia,
maľba, Galéria M++ (loď), Tyršovo
nábrežie, potrvá do17. mája
� Vladimír Morávek: Sochy, Galéria
ÚĽUV, Obchodná 64, potrvá do 16.
mája
� Milan Dobeš, čiernobiele diela zo
60. rokov, Galéria Komart, Zámočníc-
ka 8
� Bratislavský hrad, výber zo zbierok
Galérie mesta Bratislavy, GMB, Mirba-
chov palác, Františkánske námestie 11,
potrvá do 14. júna 

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

vyjdú opäť o týždeň
7. mája 2009


