
O projekte Bratislavskej mestskej
karty, ktorý schválili mestskí poslan-
ci, a o tom, aké výhody prinesie, sme
sa pozhovárali s vedúcim oddelenia
marketingu a cestovného ruchu bra-
tislavského magistrátu Milanom
VAJDOM. 
- Projekt je schválený a môže sa začať
realizovať. Znamená to uzavrieť zmlu-
vy o spolupráci s rozhodujúcimi part-
nermi, najmä s bankami a medzinárod-
nými kartovými spoločnosťami. Ďalej
treba pripraviť základnú marketingovú
stratégiu na využívanie karty v mest-
ských organizáciách, predovšetkým v
kultúre, športe, v oblasti voľného času,
a doriešiť karty v súvislosti s jej použí-
vaniu ako cestovného lístka v MHD.
Prvé karty by sme mohli distribuovať v
prvom štvrťroku 2010.
Aké výhody má mať karta pre obča-
na a bude len pre Bratislavčanov?

- V prvej fáze bude pre občanov s trva-
lým bydliskom v Bratislave, v ďalších
fázach rátame aj s kartou pre ľudí v
Bratislave zamestnaných, a, samozrej-
me, s turistickou obdobou karty pre
návštevníkov mesta. Bude to multi-
funkčná karta spájajúca výhody platob-
nej karty, cestovného dokladu, možnos-
tí mikroplatieb namiesto manipulácie s
množstvom mincí v peňaženke. Po-
stupne sa k nej pridá aj rozsiahly systém
zliav a vernostných programov v mest-
ských organizáciách, mestských čas-
tiach a zvýhodnené služby od partnerov
karty, napríklad v čistiarňach, lekár-
ňach, optikách či pri iných službách.
Kto bude znášať náklady na kartu a
na akom princípe predpokladáte jej
fungovanie?

- Karty nebude vydávať mesto, ale
finančné inštitúcie, ktoré na to majú
oprávnenie aj príslušnú technologickú
základňu. Prvú kartu vydajú každému
záujemcovi bezplatne na tri roky.
Postupne sa do projektu zapojí väčšina
bánk. Držiteľ karty sa sám rozhodne,
ktorú z jej funkcií chce využívať - pla-
tobnú, mikroplatby, dopravnú apliká-
ciu, platby na internete, atď.
Čo by malo používanie karty ešte
podporiť?
- Návrh mestskej karty pripravujeme
tak, aby rozvíjala služby mestských
organizácií. Určite podporí marketing a
propagáciu mestských služieb a aktivít,
zvýši návštevnosť podujatí, zefektívni
platobný styk a v konečnom dôsledku
aj umožní mestu získať informácie pre
rozhodovanie o službách a produktoch
pre občanov a návštevníkov Bratislavy.

Zhováral sa Robert Lattacher
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Primátor sa

chystá prenajať

Starú tržnicu 

až na 12 rokov
STARÉ MESTO
Stará tržnica je už niekoľko týždňov
prázdna a stále nie je jasné, aký
bude jej ďalší osud. Stále platí, že
primátor Andrej Ďurkovský ju chce
prenajať spoločnosti Devel Gallery,
s.r.o., ktorá je dcérskou firmou
Devel, a.s. Tá vlastní a prevádzkuje
susednú Central Passage a má
záujem oba objekty prepojiť.
Spôsob, akým  sa primátor mesta roz-
hodol naložiť s touto národnou kultúr-
nou pamiatkou, vzbudzuje nedôveru.
Pôvodne totiž spoločnosť Devel Galle-
ry žiadala mesto o prenájom Starej
tržnice na 52 rokov za 14,5 milióna
korún ročne (481 311 €). Do rekon-
štrukcie objektu, ktorá mala trvať 2
roky,  plánovala investovať 250 milió-
nov korún (8 298 479 €).
Vlani na októbrovom zasadnutí mest-
ského zastupiteľstva však tento návrh
nemal podporu poslancov a primátor ho
stiahol z rokovania. Keďže schváleniu
mestským zastupiteľstvom podlieha
prenájom nehnuteľného majetku na
dobu dlhšiu ako 10 rokov, primátor sa
rozhodol prenajať Starú tržnicu bez
súhlasu mestských poslancov - iba na
10 rokov.
Podrobnosti nájomnej zmluvy so spo-
ločnosťou Devel Gallery vedenie
mesta tají, podľa hovorkyne magistrátu
ich zverejní až po podpise zmluvy.
Podľa našich informácií by však zmlu-
vy mali byť podpísané dve - jedna na 2
roky, ktoré si vyžiada rekonštrukcia
objektu, a druhá na 10 rokov. Pokiaľ by
sa prenájom riešil iba jednou zmluvou,
na samotnú prevádzku Starej tržnice by
totiž nájomcovi zostalo iba 8 rokov.
Nový nájomca by tak mal získať celý
objekt do prenájmu až na 12 rokov. Do
rekonštrukcie objektu by potom už
nemal investovať zhruba 8,3 milióna,
ale údajne iba 1,5 milióna €.
Proti prenájmu Starej tržnice sa v
týchto dňoch vyslovili aj bratislavskí
občianski aktivisti. Obávajú sa, že
výsledkom dlhodobého prenájmu bude
prebudovanie vnútorných priestorov a
ich adaptácia na komerčné účely. Žia-
dajú preto zabrániť premene Starej
tržnice na ďalší umŕtvený, chladný, ko-
merčný, snobský priestor v strede mes-
ta ako je to napríklad v prípade sused-
nej Central Passage.
Na mieste je otázka, prečo pán primá-
tor a súčasné vedenie mesta vôbec
neuvažujú o prevádzkovaní Starej
tržnice v réžii magistrátu. Vianočné,
veľkonočné či letné trhy na Hlavom
námestí organizuje samospráva mesta
bez problémov, prečo by teda nezvlád-
la prevádzkovať Starú tržnicu? Doteraz
sa totiž o to ani nepokúsila. (pol)
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BRATISLAVA
Ak sa o nedávnom podujatí Bratisla-
va pre všetkých hovorilo ako o akcii
pre rodiny, o týždeň neskôr počas
Bratislavského majálesu sa hlavné
mesto zmenilo viac na niekoľko
hudobných a umeleckých festivalov.
Najmä v piatok 1. mája boli ulice
mesta znovu plné.
Výhodou majálesu bola jeho rozmani-
tosť. Na svoje si prišli deti, mládež, ale
aj starší. Kto chcel, mohol sa prispôso-
biť organizovanému programu, kto
nechcel, ten sa vydal po vlastných
chodníčkoch. Plno bolo v centre mesta,
kde sa najskôr uskutočnili akcie pre
deti, neskôr prišli herci a umelci a na

záver si hlavné námestie vychutnalo
hudobné koncerty. Cigánski diabli,
Katka Knechtová, ale najmä Hex,
moravská skupina Čechomor a IMT
Smile už mali pred sebou rozospievané
a roztancované publikum. 
Rodiny s deťmi dali prednosť Partizán-
skej lúke a Železnej studienke, kde sa
konali akcie pre najmenších. Záver
majálesu bol už klasicky - ohňostroj
nad Dunajom. Ten uzavrel 2. ročník
podujatia, ktoré na rozdiel od Bratisla-
vy pre všetkých patrí skôr samotným
obyvateľom mesta, než jeho návštevní-
kom. Podľa organizátorov zaznamena-
li niekoľko desiatok tisíc divákov.
„Najviac ich bolo na koncerte na Tyr-

šovom nábreží a na záverečnom ohňo-
stroji,“ informoval vedúci oddelenia
marketingu a cestovného ruchu brati-
slavského magistrátu Milan Vajda.
Už dnes je jasný termín budúceho
majálesu - piatok a sobota 30. apríla a 1.
mája 2010. „Dramaturgia sa osvedčila,
priestor bude mať program pre deti a
cele rodiny, divadelné pouličné vystú-
penia, hudobné skupiny. V prípade
priaznivej finančnej situácie sa pokúsi-
me o zahraničného headlinera na nábre-
ží a rozmýšľame o ďalších interaktív-
nych typoch programu a jednorazových
atrakciách, ktoré by sa hodili do centra
a ešte viac spestrili festival,“ dodal
Milan Vajda. (db, miv)

Mestský majáles vyšiel aj na druhý pokus
Centrum Bratislavy počas prvého májového víkendu oživili aj vystúpenia pouličných umelcov. FOTO - SITA

Mestská karta má byť už na jar 2010

Tehelné pole

ani Pasienky

nezodpovedajú

kritériám UEFA
NOVÉ MESTO
Futbaloví funkcionári bratislavské-
ho Slovana v týchto dňoch vypĺňajú
dotazník od európskej futbalovej
federácie UEFA. Týka sa štadióna,
na ktorom by mohli od jesene hrať
európske poháre.
„Momentálna situácia je taká, že
Tehelné pole ani Pasienky nezodpove-
dajú prísnym kritériám,“ priznal gene-
rálny riaditeľ Slovana Dušan Tittel.
Podľa jeho slov je klub pripravený na
všetky možnosti. Ak by však Slovan
chcel zostať na Tehelnom poli aj na
jeseň, štadión by musel prejsť náklad-
nou úpravou, čo je ale nezmyslom
vzhľadom na to, že jeho životnosť sa
ráta už len na mesiace a týždne.
Projekt budúceho Národného futbalo-
vé štadióna už má pritom svoju Správu
o hodnotení. Ide o areál súčasného šta-
dióna Slovana na Tehelnom poli, kde
by mal vyrásť nový areál so športovým
a polyfunkčným zázemím a s kapaci-
tou štadióna vyše 20 000 divákov.
Nekryté športové priestory majú mať
viac ako 5000 metrov štvorcových,
kryté priestory pre šport vyše 2000
metrov štvorcových. Jeho súčasťou
bude hotel s kapacitou 140 izieb pre
280 hostí a administratívne priestory
Národného futbalového štadióna. Ne-
budú v ňom bytové priestory, s ktorými
sa však podľa Maroša Sýkoru, hovorcu
J&T, investora budúcej stavby, nerátalo
od samotného začiatku. 
Stavba Národného futbalového štadió-
na mešká už niekoľko rokov. Prvý raz
sa o ňom začalo hlasnejšie rozprávať
pred štyrmi rokmi. Najvážnejšie vyze-
rala situácia na jeseň minulého roku,
keď si už nedočkaví fanúšikovia odná-
šali domov suveníry z hľadiska...
Hospodárska kríza však výstavbu
oddialila a dnes nie je isté, či štadión
budú búrať v lete, alebo či dokonca
prežije aj celý rok 2009. Podľa našich
informácií sú dva varianty týkajúce sa
najmä reprezentácie. Prvou je, že šta-
dión zostane, aby sa na ňom odohrali
jesenné kvalifikačné zápasy o postup
na MS 2010. Keďže futbalový zväz
nemôže rátať s inými štadiónmi, Tehel-
né pole, aj keď v dezolátnom stave,
ešte padne celkom vhod. Druhým
variantom je, že ho začnú búrať a pri
výstavbe, prípadne neskoršom splácaní
úverov, použijú peniaze, ktoré by fut-
balový zväz dostal v prípade postupu
na svetový šampionát.
„Začiatok výstavby a termín búracích
prác nechcem komentovať,“ vraví Ma-
roš Sýkora. Dušan Tittel však optimis-
ticky dodáva: „Možnosti, že aj na jeseň
zostaneme na Tehelnom poli dávam
iba päť percent.“ (db)



BRATISLAVA
Väčšina prítomných poslancov mest-
ského zastupiteľstva 30. apríla 2009
požiadala uznesením primátora
Andreja Ďurkovského (KDH), aby
dal na stavebný úrad podnet na zru-
šenie búracieho povolenia na PKO.
Uznesenie iniciovali poslanci Valentín
Mikuš (Občiansky klub) a Ján Budaj
(DÚ), ktorí aj na zasadnutí zastupiteľ-
stva najviac obhajovali zachovanie
budov PKO. 
Poslanci napokon prijali uznesenie, v
ktorom žiadajú primátora, aby urobil
„všetky potrebné právne kroky na
vypovedanie zmluvy o spolupráci me-
dzi hlavným mestom SR Bratislavou a
spoločnosťou Henbury Development,
zo dňa 2. 6. 2006 pre porušenie jej usta-
novení o súčinnosti obidvoch zmluv-
ných strán, z dôvodu neohláseného
začiatku búracích prác zo strany kupu-
júceho a následného nezabezpečenia
plnenia ustanovení bodu 2.1.4 zmluvy.“ 
V tomto bode zmluvy sa okrem iného

píše o tom, že mesto sa zaväzuje
„zabezpečiť úplné odpojenie dodávky
energií do stavieb na čas demolačných
prác na stavbách a zároveň pripojenie
na energie z iného zdroja nevyhnutné
na vykonanie demolačných prác. “
V diskusii o PKO vystúpilo množstvo
poslancov, ale aj občianski aktivisti.
Ľubica Trubíniová z iniciatívy Bratisla-
va otvorene kritizovala skutočnosť, že
občanov sa na osud PKO nikto nepýtal
a nebola k tomu verejná diskusia. Nikto
podľa nej nedal spracovať územný plán
zóny a mesto neprijalo žiadne právne
kroky voči investorovi, ktorý začal
búrať mestský majetok. 
Ján Budaj pripomenul, že PKO patrí
pod vedením súčasného riaditeľa Vla-
dimíra Greža k objektom, ktoré zarába-
jú a nie sú stratové. Poslanec a starosta
Starého Mesta Andrej Petrek (Občian-
sky klub) pripomenul, že urbanistická
štúdia z roku 2003 predpokladala zbú-
ranie PKO. Podľa vlastných slov pred
rokmi, keď sa o PKO rozhodovalo,

nezaznamenal žiadny protest občanov.
„Ak je vôľa na zachovanie PKO,
pokiaľ je to vôľa Bratislavčanov, je tu
cesta referenda,“ uviedol A. Petrek.
Spolu s primátorom A. Ďurkovským
pripomenuli, že návrh na zrušenie búra-
cieho povolenia nemá odkladný účinok
a investor by mohol po tomto kroku
začať okamžite búrať. Podľa primátora
bol po predĺžení búracieho povolenia
vytvorený priestor na rokovanie oboch
strán. 
Ihneď po prijatí uznesenia sa v krát-
kom stanovisku vyjadrila aj spoločnosť
Henbury Development. „Podľa Hen-
bury Development bolo rozhodnutie
viac emotívne ako racionálne. Poslanci
si veľmi draho kupujú popularitu. V
súčasnosti robí Henbury analýzu a
vyčísľuje škody, ktoré by takýmto kro-
kom vznikli, pretože zmluva je právo-
platná. V každom prípade už dnes
môžeme hovoriť o desiatkach milió-
nov eur,“ uvádza sa v stanovisku spo-
ločnosti. (rob)

STARÉ MESTO
Námestie pred novostavbou SND, na
ktorom bola 4. mája 2009 slávnostne
odhalená socha M. R. Štefánika,
dokončí súkromná spoločnosť Bally-
more Properties v rámci komplexu
Eurovea do roku 2010 a potom ho
odovzdá  hlavnému mestu.
Podľa hovorkyne developera Patrície
Hradilovej, námestie pred novým
divadlom buduje spoločnosť spolu s
parkom s celkovou plochou dvoch
hektárov. Námestie má slúžiť na zhro-
maždenia ľudí kvôli rôznym účelom.
Na celej ploche od novostavby SND až
po Dunaj bude dlažba a pribudne tam
aj osvetlenie. Podľa hovorkyne develo-
pera bude strede námestia fontána,
ktorá má fungovať počas celého roka.
Obložia ju kamenným obkladom, na
ktorý sa bude dať sadnúť. Oproti
námestiu vznikne kaskádovité schodis-
ko, ktoré sa tiež bude na sedenie. 
Patrície Hradilovej prezradila, že park
sa má rozkladať popri Dunaji až pred
apartmány v rámci komplexu. Investor

vysadí 330 dospelých stromov, pričom
pôjde o hrušky, hraby, javore a čerešne.
V parku sa bude môcť sedieť na kvá-
droch obložených kameňmi a jeho
súčasťou bude aj nábrežná promenáda.
P. Hradilová dodala, že námestie a park
sa majú kolaudovať spolu s otvorením
budov Eurovea na jar v roku 2010. „Po
skolaudovaní budú verejné priestory
odovzdané magistrátu,“ dodala. 

Výstavba prvej časti komplexu za 350
milióna eur na ľavom brehu Dunaja
pokračuje podľa plánu. Začala sa v roku
2006 a jej súčasťou budú štyri obytné
budovy Eurovea Apartments, tri admi-
nistratívne budovy Eurovea Central,
nákupná zóna Pribina Galleria a päťh-
viezdičkový hotel Sheraton . (rob)

VIZUALIZÁCIE   -  Ballymore
Properties
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Zimná údržba

stála túto zimu

5 miliónov €
BRATISLAVA
Na údržbu komunikácií 1. a 2 triedy
v správe hlavného mesta a opravu
výtlkov minula samospráva počas
zimného obdobia 5 028 000 €. Zimnú
službu vyhlásili 1. decembra 2008 a
ukončili 28. februára 2009. Pre
porovnanie, predchádzajúcu miernu
zimu stála zimná údržba mesto
zhruba 1,43 milióna €.
Počas zimného obdobia bolo 31 celo-
mestských a 351 lokálnych zásahov,
sypače najazdili 87 699 kilometrov.
„Prvý zásah bol vlani 21. novembra na
mostoch, kde sa začala vytvárať poľa-
dovica. Posledný zásah bol 24. marca v
tomto roku,“ spresnila Mária Račková
z oddelenia marketingu a cestovného
ruchu magistrátu. Počas zimnej služby
bolo v pohotovosti 41 sypačov a 55
pracovníkov. Na posyp sa minulo 7434
ton soli, 1398 ton soli navlhčovanej
solmagom a 707 ton solmagu.
„Okrem soli bol na posyp používaný
práve ekologický rozmrazovací pro-
striedok solmag. Ten má oproti najviac
používanému prostriedku - kamennej
soli, viacero výhod," konštatovala
Mária Račková. Rozpúšťa napríklad
ľad a sneh až do teploty - 23 stupňov
Celzia, znižuje prašnosť, pri preventív-
nom použití zabraňuje vzniku poľadovi-
ce, má nižšie korozívne účinky na kovy
a je opatrnejší k životnému prostrediu. 
Vplyvom počasia došlo aj k zvýšené-
mu výskytu výtlkov. Od začiatku roka
opravili 4488 výtlkov, náklady dosiah-
li 119 990 €. „Hlavné mesto plánuje v
tomto roku opraviť približne 8000
výtlkov," dodala M. Račková. (sita) 

Nové námestie so sochou Štefánika

sprístupnia verejnosti až na jar 2010

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

Pre PKO podali

aktivisti trestné 

oznámenie 
BRATISLAVA
Občianski aktivisti podali 15. apríla
2009 trestné oznámenie na neznáme-
ho páchateľa v súvislosti s búraním
PKO. Na rokovaní mestského zastu-
piteľstva to poslancom oznámila
aktivistka Elena Pätoprstá.
Trestné podanie sa týka všeobecného
ohrozovania, poškodzovania cudzej
veci a podozrenia z vydierania a spá-
chania iných trestných činov pri búraní
Estrádnej haly PKO. Podľa E. Pätoprs-
tej bolo trestné oznámenie podané
preto, lebo k začatiu búrania došlo
počas plnej prevádzky objektu, nebol
vypnutý plyn ani elektrina, hrozila
možnosť zrútenia stropu, požiaru, zra-
nenia ľudí a poškodenia cudzieho
majetku. Okrem toho vraj boli obme-
dzené práva na výkon podnikateľskej
činnosti PKO. 
E. Pätoprstá vyzvala poslancov, aby
vzhľadom na to, že nedali zelenú búra-
niu PKO, sa obrátili na svojich právni-
kov a posúdili právoplatnosť zmlúv a
dodatkov a ich súlad s uzneseniami
mestského zastupiteľstva. Ďalšia akti-
vistka iniciatívy Bratislava otvorene
Katarína Šimončičová mestským
poslancom pripomenula, že občania
proti plánom s PKO v minulosti protes-
tovali. Aktivisti nesúhlasili s predlože-
ným návrhom urbanistickej štúdie z
roku 2003, ktorá s terajšou podobou
PKO už nerátala. Uviedla ďalej, že v
roku 2005 pri predaji pozemkov pod
PKO súkromnému investorovi, vydali
aktivisti prostredníctvom mestského
výboru SZOPK stanovisko, v ktorom
nesúhlasia s predajom PKO. Podľa
nich nebolo vysvetlené, čo sa stane s
budovami na predaných pozemkoch a
nebola vypísaná ani verejná súťaž na
predaj mestského majetku. 
Primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský
(KDH) po diskusii o PKO a vystúpení
občianskych aktivistov uviedol, že
napriek predaju boli budovy PKO
zachované preto, aby ich mesto mohlo
naďalej za jednu korunu využívať. Pri-
pustil, že aj v čase rozhodovania o
PKO, boli názory „istej skupinky ľudí,
ktorí aj vtedy mali názor, že treba
zachovať PKO, ale neboli to žiadne
výrazné diskusie,“ uviedol. „Z celej
tejto záležitosti sa momentálne stáva
politická diskusia,“ uviedol primátor.
Podľa neho by na nasledujúcich zastu-
piteľstvách malo dôjsť k vecnej disku-
sii o potrebe kultúrnych stánkov v
hlavnom meste. K požiadavke odkúpe-
nia pozemkov od spoločnosti Henbury
Development povedal: „Nie som
ochotný zaplatiť tú sumu, ktorú od nás
investor požaduje za spätné odkúpe-
nie.“ 
Skutočnosť, že PKO stojí, je podľa
jeho názoru zásluhou primátora, „pre-
tože požiadavka na zbúranie PKO bola
ihneď od predaja pozemkov. Vtedy sa
hovorilo - zbúrajme tieto objekty,“
uviedol. Dodal, že kým nebola náhrada
za PKO, o búraní objektov sa nedalo
diskutovať. (brn)

Poslanci chcú, aby primátor požiadal

o zrušenie povolenia na búranie PKO

čerstvé domáce zákusky
a ručne ťahané štrúdle

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



PETRŽALKA
Vojenský cintorín z I. svetovej vojny
v lokalite Kopčany v bratislavskej
Petržalke otvorili v pondelok 4. mája
2009 po viac ako štyroch rokoch
rekonštrukcie pre verejnosť. 
Obnova posledného miesta odpočinku
331 vojakov stála okolo 614 000 eur.
„Treba si uvedomiť, že dlho sa s tým
nič nerobilo. Bolo to v pohraničnom
pásme," povedal riaditeľ mestského
investora pamiatkovej obnovy -
Paming Jozef Hrabina. Prvé práce spo-
jené s rekonštrukciou začal Paming v
roku 2005. Išlo prevažne o dendrolo-
gický prieskum, prvé výruby a náhrad-
nú výsadbu či vypracovanie konkrét-
neho projektu. Preinvestovaných bolo

približne 33 194 eur. V ďalších rokoch
boli kompletne obnovené hrobové
miesta a základy márnice v južnej časti
cintorína, pribudli nové chodníky a
nový plot.
Vojenský cintorín vznikol počas I. sve-
tovej vojny ako doplnok vojenského
lazaretu, kde ležali zväčša ťažko ranení
vojaci rakúsko-uhorskej monarchie,
ale aj iní vojaci bojujúcich strán. „Od
roku 1916 tu boli pochovávaní vojaci,
ktorí zomreli v Posádkovej nemocnici
Bratislava alebo v Divíznej nemocnici.
Čiže neboli to vojaci, ktorí by zomreli
na bojisku," uviedol J. Hrabina. Vojen-
ský cintorín bol podľa dostupných
materiálov dokončený pravdepodobne
okolo roku 1922, v správe ho malo

Posádkové veliteľstvo Bratislava. Na
cintoríne je v samostatných hroboch
pochovaných 331 vojakov, z toho
okolo 100 sa nepodarilo identifikovať.
Pochovaní vojaci boli deviatich národ-
ností, v šiestich prípadoch sa národ-
nosť nepodarilo identifikovať. Najviac
vojakov - 122 - bolo česko-slovenskej
národnosti. Ležia tu však aj Maďari,
Juhoslovania, Rumuni, Rakúšania,
Rusi, Taliani, Poliaci a Nemci. Podľa J.
Hrabinu by mal byť vojenský cintorín
prístupný verejnosti sezónne, pravde-
podobne od apríla do Pamiatky zosnu-
lých. Počas pracovných dní by mal byť
otvorený od 14.00 do 21.00, cez
víkend už od 10.00 h. (sita)

FOTO - SITA

Na bicykloch

cez tri 

susedné štáty
BRATISLAVA
Fanúšikovia cyklotúr si môžu svoj
ďalší výlet naplánovať na sobotu 23.
mája 2009, keď sa uskutoční 20. roč-
ník Cyklotúry pre amatérskych
cyklistov z Maďarska, Slovenska a
Rakúska.
Podujatie je vlastne jazdou peletónu
cez tri štáty spojené s občerstvením, so
sprievodnými vozidlami (zdravotná
služba, servis) a je určené aj pre rodi-
čov s deťmi. Spoločne so StaRZ-om ho
organizuje rakúska obec Nickelsdorf a
maďarské mesto Mosonmagyaróvár.
Podmienkou účasti je zaregistrovanie
sa, uhradenie štartovného poplatku a
ochranná prilba. Každý účastník musí
mať aj identifikačný preukaz, vlastný
bicykel a deti do 15 rokov môžu prísť
len v sprievode rodičov. 
Registrácia je vo štvrtok 21. mája v
priestoroch StaRZ-u, plaváreň Pasien-
ky na Junáckej 4, od 14. do 19.00 h, a
v sobotu 23. mája od 7.30 do 8.30 h d
na štarte, Námestie slobody. Poplatok
vo štvrtok je 8 eur, v sobotu už 10 eur.
Trasa vedie z Námestia slobody (štart
je o 9.00 h), cez Nickelsdorf, Hegyes-
halom späť do Bratislavy, pričom
meria 70 km. Do Rakúska sa pôjde cez
prechod v Kittsee, v Hegyeshalome
bude krátke občerstvenie. Po prestávke
pôjde peletón cez obec Bezenye a hra-
ničný prechod Rajka do cieľa - areál
Čárdy Kormorán. Tu bude prichystané
občerstvenie, kultúrny program a žre-
bovanie cien spomedzi všetkých štarto-
vých čísel.
Peletón povedú sprievodné vozidlá a
polície všetkých troch krajín. Počas
celej trasy je účastník povinný dodržia-
vať pravidlá cestnej premávky, pokyny
polície, rešpektovať dopravné znače-
nie, pokyny organizátorov a signalizá-
ciu spolujazdcov. Servisní pracovníci
odstraňuje len malé poruchy na bicyk-
loch počas prestávok peletónu. Poru-
chové bicykle naložia počas podujatia
na prívesy. (mm)
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Už aj poslanci

odmietajú 

erotický salón
PETRŽALKA
Erotický salón Messalina v Sade
Janka Kráľa má ďalších súperov.
Poslanci petržalského miestneho
zastupiteľstva podporili občiansku
iniciatívu Vráťme dôstojnosť Sadu
Janka Kráľa požadujúcu zrušenie
erotického salóna a chcú znepríjem-
niť fungovanie salóna.
Poslanci sa tým pokúsia dosiahnuť jeho
zrušenie, prípadne presťahovanie do
inej lokality. Jedným zo spôsobov by
podľa poslancov mohlo byť zabránenie
vjazdu motorových vozidiel od Nového
mosta a osadenie zákazových bariér, o
čom sa však uvažuje už dlhší čas.
„S mestskou políciou riešime zákaz
vjazdu motorových vozidiel k budo-
ve,“ informoval ešte vo februári Brati-
slavské noviny petržalský hovorca
Ľubomír Andrassy (BN 4/2009).
Súčasne vtedy konštatoval: „Objekt je
v súkromných rukách. Zo strany miest-
nej samosprávy nie je možné podnik-
núť opatrenia, keď sú dodržané zákon-
né podmienky. Nedochádza k porušo-
vaniu platných zákonných pravidiel.
Miestny úrad neeviduje sťažnosti Petr-
žalčanov na rušenie nočného kľudu, na
akékoľvek konflikty, výtržnosti v tejto
lokalite.“
Zdá sa však, že situácia sa mení a
samospráva začína konečne rešpekto-
vať názory verejnosti. Dodržiavanie
zákonov, v tomto prípade vjazdu vozi-
diel, by mala strážiť polícia. Pomôcť
by malo aj osadenie betónových stĺpi-
kov, z ktorých boli mnohé zničené.
Vyriešiť ale treba aj jazdy cez trávnik,
ktorými si návštevníci skracovali cestu.
Starosta Milan Ftáčnik navyše prešetrí
prevádzkové hodiny, keďže sa objavili
názory, že majiteľ salóna nedodržiava
všeobecne záväzného nariadenia z
roku 2006. 
Jedným z riešení problému by mohlo
byť odkúpenie salóna. Majiteľ požadu-
je približne milión eur, pričom budovu
kúpil za 150 000 eur. V roku 2000 ju
ponúkol za 450 000 eur, ale petržalská
samospráva na to nereagovala. (mm)

V Jarovciach 

má pribudnúť 

101 domov
JAROVCE
V mestskej časti Jarovce má pribud-
núť 101 rodinných domov s parko-
vacími garážami v rámci projektu
výstavby rodinných domov Jarovce -
východ. Domy majú stáť na ploche
81 905 metrov štvorcových.
Pozemok neďaleko Jantárovej cesty
susedí so strelnicou a poľnohospodár-
skym družstvom. Súkromný investor
ráta so začiatkom výstavby v druhom
polroku 2009. Priemerná zastavaná
plocha domu má byť 130 metrov štvor-
cových, priemerná veľkosť pozemkov
je 620 metrov štvorcových. 
Rodinné domy majú mať maximálne
dve poschodia a jedno podzemné pod-
lažie. Projekt ráta s tým, že na každom
pozemku rodinného domu bude vytvo-
rené jedno parkovacie miesto vo vnú-
tornej alebo pristavenej garáži, prípad-
ne nekryté miesto pri dome. Predpo-
kladané náklady na výstavbu obytnej
zóny sú vyše 2,65 milióna eur. (rob)

Vojenský cintorín v Kopčanoch mesto

obnovilo a sprístupnilo pre verejnosť

STARÉ MESTO
Osud ďalšej rekonštrukcie Brati-
slavského hradu je nejasný. Práce na
jeho obnove síce pokračujú, no
minister financií naznačil, že obnova
by sa mohla obmedziť, alebo dokon-
ca aj zastaviť.
Na rekonštrukcii Bratislavského
hradu sa zatiaľ nič nemení - uviedol
pre Bratislavské noviny hovorca mi-
nisterstva financií Miroslav Šmál.
Potvrdil však, že kvôli úsporným
opatreniam sa o zmene rozsahu rekon-
štrukcie diskutuje. 
Minister financií Ján Počiatek podľa
nedávno medializovaných informácií
pripustil, že vláda by mohla prehodno-
tiť rekonštrukciu Bratislavského hradu
a uviedol, že obnova nebude pokračo-
vať v takých rozmeroch ako doteraz.

Hrad mal podľa pôvodného plánu
dostať novú fasádu za viac ako 130
miliónov eur. Štátnu zákazku na jeho
obnovu získala spoločnosť Váhostav, v
ktorej figuruje aj podnikateľ a predseda
SZĽH Juraj Široký.
Podľa jedného z autorov projektu
rekonštrukcie Bratislavského hradu
architekta Ivana Masára práce postupu-
jú rýchlym tempom a podľa pôvodné-
ho plánu. Vyzdvihol skutočnosť, že
súčasne s rekonštrukčnými prácami sa
uskutočňujú aj archeologické a archi-
tektonicko-historické výskumy. Ich
výsledky sú podľa neho veľmi zaují-
mavé. „Podarilo sa zistiť aj fakty, ktoré
sa doteraz nespomínali,“ uviedol. 
Zaujímavý bol napríklad výskum v
Korunnej veži a v priestoroch bývalého
renesančného vstupu. Obidva výsledky

prieskumov podľa neho spôsobili urči-
té zmeny v pôvodných návrhoch na
architektonické stvárnenie v tom zmys-
le, aby ich bolo možné sprístupniť
verejnosti.
V súvislostí s obnovou Bratislavské-
ho hradu informoval, že hrubšie sta-
vebné práce sú hotové, naťahujú sa
rozvody a osádzajú sa okná. V sever-
nom priestore od paláca sa podľa
neho robí na základe rozhodnutia
krajského pamiatkového ústavu ar-
cheologický výskum, ktorý súvisí s
obnovením zimnej jazdiarne a baro-
kovej záhrady. 
Možné krátenie rozsahu prác kvôli
úsporným opatreniam architekt I.
Masár nechcel komentovať. Dodal, že
všetko je na rozhodnutí kompetent-
ných orgánov. (rob)

Rekonštrukciu Bratislavského hradu

možno zastavia, zatiaľ však pokračuje
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Načo pracovať,

keď ich 

uživí charita
LIST ČITATEĽA
„Dú jú spík ingliš?“ osloví ma nízka
Rómka v strednom veku, v ruke
papier na tvrdej podložke a už mi
strká do ruky pero.
„Nie, žiadne peniaze „na charitu“ vám
naozaj nedám!“ odpovedám rovno,
viem totiž, koľko bije. Vôbec ju to
neodradí a skúša šťastie znovu, pani
vedľa jej tiež nič nedá, ale, aha, o pár
metrov ďalej cudzinec vyťahuje peňa-
ženku a ochotne neznámu slovenskú
charitu podporí. Je hosť v našej zemi,
prečo by nepomohol, keď má z čoho.
„Many! fór čarity! Jór nejm, hir!“
klame Rómka presvedčivo a zoficiálni
svoje konanie zapísaním mena cudzin-
ca do vytlačenej tabuľky, peniaze strčí
do vrecka a pochybujem, že ich nejaká
charita niekedy ešte uvidí.
Nevyberá sama, dva kroky od nej sa
pohybuje ďalší „pracovník charity“, asi
15-ročný mladík v bledomodrých noha-
viciach. Tiež prispieva, bohužiaľ nie na
charitu, ale do rodinného rozpočtu a od
detstva sa učí, že do práce vôbec chodiť
nemusí, stačí vymyslieť malý podvod a
korunky sa kotúľajú skoro samy.
Skúsme spočítať, koľko peňazí takým-
to spôsobom dvojica bezprácne zarobi-
la. Je to výnosnejšie ako vreckové krá-
deže? Peniaze ľudia vlastne odovzdá-
vajú dobrovoľne, je teda menej spolo-
čensky nebezpečné peniaze takto pod-
vodne vylákať ako rovno ukradnúť? V
žiadnom prípade nie, každý pracovník
charity vám potvrdí, aké ťažké je zoh-
nať sponzorov, motivovať ľudí, aby pri-
speli núdznym, chorým a chudobným.
Samozrejme, musia preukazovať, na čo
získané peniaze použili. Keď človeka
takto niekoľkokrát napália falošní „pra-
covníci charity“, potom už nemá chuť
dávať tam, kde by sa jeho peniaze sku-
točne použili na dobrú vec.
Ako sa brániť? Nezatvárať pred takým-
to počínaním niektorých spoluobčanov
oči, varovať všetkými možnými pro-
striedkami ostatných, vrátane turistov a
v prípade, že na charitu prispievame,
vyžadovať od osoby, ktorej svoje
peniaze zverujeme, preukaz charity. 
Udalosť sa stala počas akcie Bratislava
pre všetkých - Dňa otvorených dverí
múzeí a športovísk - v sobotu 25. aprí-
la, keď bolo Staré Mesto plné ľudí, do-
mácich aj turistov. Na dvojicu vybera-
čov príspevkov sme narazili na niekoľ-
kých miestach v okolí Hlavného ná-
mestia od 17. do 18. hodiny. Snažili
sme sa nájsť hliadku mestskej alebo
štátnej polície, žiadna sa však vtedy v
okolí nenachádzala.

Zuzana Šimková, Bratislava

Schöner Náci

nebol nacista,

ale Ignác
LIST ČITATEĽA
Znova som bol svedkom zdesenia po
nemecky hovoriacich zahraničných
turistov, keď im sprievodca predsta-
voval známu bratislavskú postavič-
ku menom Šöne (Schöner) Náci...
Automaticky to evokuje (aj u Britov,
Francúzov a iných) „Nazi“ - nacista!
Nikto z nich nemôže tušiť, že ide o
domácke meno Ignáca.
Pri zmienke o tomto človeku treba do
každého cudzieho jazyka prekladať
voľne: bol to elegantný pán (fešák)
Ignác - Ignaz, Ignazio, Ignatius, atď.
Ďalším faux pas je preklad spojenia Pri-
maciálny palác do angličtiny - slovne,
aj písomne (vrátane tabuľky pri vchode
do budovy). Bežný Slovák nevie, kto je
to primas. Nerozumejú mu ani mnohí
cudzinci, ktorých materčinou je anglič-
tina; tobôž inojazyční! Navyše prvotný
význam anglického ekvivalentu primat
znamená ľudoopa - primáta! 
Bol som svedkom toho, ako si prekva-
pení turisti mysleli, že idú do Paláca
primátov!? Takže nie Primate´s Palace,
lež Archbishop´s Palace = Arcibiskup-
ský palác. Sú to navonok maličkosti,
ale kazia nám dobré meno... 

Marián Šidlík, Bratislava

Zanedbaná

záhrada a kríky,

upchaté puste 
LIST ČITATEĽA
Cez pracovné dni denne chodím od
Bajkalskej ulice smerom k hotelu
Junior po Drieňovej ulici. 
V areáli Radosť (aspoň si myslím, že
sa tak volá) je neudržiavaná záhrada.
Na Drieňovej ulici sú zase upchaté
vpuste pre dažďovú vodu. Keď často
pršalo, ľudia si museli dávať pozor,
lebo autá jazdiace v mlákach, kde
neodtekala voda, na nich striekali vo-
du. Do tretice, pri hoteli Junior sú
kríky, ktoré na niektorých miestach
zaberajú až polovicu chodníka a vy-
zerajú, akoby ich nikto nemal na sta-
rosti. Ľudovít Kovács , Bratislava

La Fammia zatiaľ nie je vôbec vášnivá
V administratívnom centre Apollo 2
na Prievozskej ulici sme objavili
novú reštauráciu s ponukou talian-
skej kuchyne LA FIAMMA. Nachá-
dza sa na prízemí žltého bloku B s
výhľadom na átrium s fontánou,
ktorá zatiaľ nefunguje.
Interiér reštaurácie je členený na faj-
čiarsku časť s barom a nefajčiarsku
časť. Nie sú oddelené stavebne a ako
býva v Bratislave zvykom, do nefaj-
čiarskej treba sa dá dostať len cez faj-
čiarsku časť.
Dlažba antracitovej farby, hnedé tapety
s kvetinovým vzorom na stenách a
kožené kreslá a stoličky vínovočerve-
nej farby značne stmavujú interiér reš-
taurácie, ktorý je z dvoch strán preskle-
ný. V kontraste sú len biele stropy a
obrusy.
La Fiamma znamená v taliančine
„vášeň“ a tak sme boli zvedaví, či sa to
nejako prejaví v ponuke tunajšej
kuchyne. Z predjedál sme si vybrali
Zapečenú paradajku plnenú paprikou a
syrom ricotta (2,90 €) a Bruschettu s
argentínskou sviečkovicou, pečenou
cibuľou, paradajkami a kozím syrom
(5,90 €). Obe predjedlá nesklamali, ale
ani nenadchli.
Z ponuky polievok sme  ochutnali
všetky tri - Paradajkový krém s para-
dajkovým concasse (2,80 €), Hovädzie
consommé so sviečkovicou, vajíčkom
a parmezánom (3,10 €) a Janovská
zeleninovú polievku (2,60 €). Vynika-
júca bola najmä paradajková polievka s
nahrubo krájanými paradajkami (con-

casse) a plátkami pečeného cesnaku.
Nedostatkom bola rôzna teplota serví-
rovaných polievok - kým hovädzia
bola vlažná, zeleninová bola príliš
horúca.
V ponuke hlavných jedál reštaurácie
La Fammia nechýbajú cestoviny, rizo-
tá a pizza, ale ani jedlá z mäsa (hovä-
dzieho, kuracieho, bravčového), rýb a
šaláty. Cestovín je výber päť druhov -
spaghetti, tagliatelle, fusilli, penne a
gnocchi. Ochutnali sme špagety
Bolognese „Špeciál” (6,60 €). Špeciál-
na úprava spočívala v tom, že omáčka
neobsahovala mleté mäso, ale drobné
kúsky hovädzieho a bravčového. Treba
priznať, že táto variácia bolonských
špagiet je nielen originálna, ale aj chut-
ná.
Z cestovín sme si dali ešte Zeleninové
penne so špenátom (5,90 €). Sklama-
ním pre nás bolo Šafránové rizoto s
plodmi mora (5,60 €). Jednak tých
morských plodov v ňom bolo
poskromne, navyše v porovnaní s tým,
ktoré sme jedli pred dvomi týždňami v
talianskej reštaurácii na Heydukovej
ulici, bolo nepodarenou napodobeni-
nou Risotto Alla Milanesse.
Príjemne nás prekvapila Pizza La
Fiamma s prosciuttom, pancettou, chil-
li a cherry paradajkami (6,60 €), ktorá
v nás vďaka kúskom chilli napokon
vyvolala trochu vášne.
Naopak úplne bez vášne a chuti bola

Bravčová panenka plnená prosciuttom
a parmezánovou omeletou s hubovým
ragú a pečenými zemiakmi s rozmarí-
nom (12,10 €).
Istým sklamaním bola Makrela na ces-
naku s grilovaným baklažánom, para-
dajkou a parmezánom (11,50 €).
Kúsok ryby bol malý, chuť a vôňa ces-
naku cestou z kuchyne asi vyprchala.
Na záver sme podľahli sladkému
mámeniu dezertov. Tiramisu Mascar-
pone (3,30 €) bolo chutné, nesklamali
ani Vanilková Panna cotta (2,70 €), ani
Pošírovaná hruška s vanilkovým mas-
carpone a čokoládovými hoblinami
(3,30 €).
Po skúsenostiach s talianskymi reštau-
rácií, ktoré si v Bratislave otvorili alebo
v nich varia praví Taliani, môžeme La
Fiammu zaradiť k trochu vydareným
napodobeninám. Musíme oceniť vzor-
nú obsluhu, ani v jej prístupe sa však
neprejavila La Fiamma, teda vášeň.
Reštauráciu sme navštívili dvakrát -
kým v pracovný deň tu bolo pomerne
dosť hostí, v nedeľu sme boli jediní.
Nečudo, reštaurácia sa nachádza upro-
stred administratívneho centra a cez
víkend sem jednoducho nemá kto
zablúdiť. Je preto zrejme len otázkou
času, keď aj La Fiamma bude cez
víkend zatvorená. Tak, ako okolité
kaviarne a jedálne.
Naše hodnotenie: ����

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

Mali by vrátiť aspoň zlomok miliárd
Sú veci, ktoré ma privádzajú do
depresie. Nepovažujem sa za Vasilisu
Premúdru, ale nechápem, prečo sa
zdanlivo bezradne hovorí o veciach,
ktoré hádam vie pomenovať aj osa-
denstvo každej vidieckej krčmy.
Napríklad bezprecedentná hanba nášho
hokeja. Vraj starí sú už za zenitom - a
nádejných mladých niet. Naozaj? Ak
máte doma syna, ktorý by mal predpo-
klady na to stať sa dobrým hokejistom
a chce za každú cenu byť členom
klubu, potom sa majte na pozore. V nie
tak dávnej minulosti prežila moja spo-
lupracovníčka nasledujúcu príhodu. Za
cenu naozaj vysokej finančnej sumy sa
jej syn do takejto hokejovej prípravky
dostal! Chlapec bol nadaný, šťastný - a
po dvoch rokoch zrelý na psychiatra,
totálne znechutený. Prečo?
Nuž, chlapec chodil na bezvýznamné
zápasy... Ak však išlo o dôležité stret-
nutie, na ktorom vyberali nádejných
chlapcov - zásadne sedel na lavici a na
ľad sa nedostal. Na ňom sa predvádza-
li iba detičky prominentov, či už z
hokeja alebo zo sponzorského záze-

mia. Čo dodať? Chalan sa na hokej
vykašľal a Slovensko možno stratilo
jedného špičkového hokejistu. Že je to
protekcionizmus ako Brno? No a čo -
dokážte to dobre financovanému hoke-
jovému „zázemiu“! 
Druhá problematika, ktorá ma štve, je
omieľanie chudoby na Slovensku. Kto
videl chudobu v rozvojových krajinách,
mi dá za pravdu, že u nás sa iba kričí o
chudobe. Žila som roky v dome, kde
prevažovali neprispôsobiví Rómovia.
Žasla som, čo všetko náš sociálny sys-
tém na túto skupinu vynakladá. V čase,
keď dostali štedré dávky (na deti), sa na
dvore veselila celá komunita. Keď sa
všetko prepilo a prežralo, začalo sa
vykrikovanie o tom, ako niet čo dať
deťom do úst. Že tatko musel mať aj tak
na „čučo“ a aj s mamkou na cigarety a
mobily, je asi každému jasné. Pouče-
nie? Ak tieto skupiny nenaučíme hos-
podáriť, môžeme do nich nalievať
mechy eur - a deťom nepomôžeme.

Tretí problém sú dôchodcovia. Stále
častejšie sa vytvára animozita medzi
zarábajúcimi a poberateľmi dôchodkov
(lepšie žobračeniek). Nepatrila som
medzi strojcov dôchodkových zákonov.
No som zvedavá, prečo nikomu doteraz
nenapadlo vybrať daň od privatizérov.
Dnes na základe rozpredaja majetku
(vytvoreného práve dnešnými dôchod-
cami) pod názvom privatizácia sa táto
superbohatá vrstva spoluobčanov - pre-
dovšetkým ich detičky - pozerá na
dôchodcov ako na príživníkov.
Bolo by spravodlivé, aby sa našiel spô-
sob, ako vrátiť aspoň zlomok z tých
miliárd, ktoré protekčníci a šikulkovia
dostali za facku. A nech nikto nezačne
vyťahovať kupónovú privatizáciu
alebo súčasnú milionársku daň, ako
snahu o akési vyrovnanie. Veď milio-
nársku daň platia zväčšia ľudia, ktorí
poctivo pracujú, a ich zárobok sa vôbec
nepriblíži k miliónu za rok (v koru-
nách). Nakoniec: Ak niekoho z kompe-
tentných naozaj zaujímajú riešenia,
rada im ich grátis pomôžem nájsť.
Marta Černá, Fórum spotrebiteľov

výmery od 597 – 1 088 m2

lokalita v susedstve vinohradov a lesa

10 minút do centra autom

Miesto pre váš dom.
Stavebné pozemky v Krasňanoch.
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0800 232 222 www.grunt.sk

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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Obesenci sú

ozdobou 

nášho mesta
LIST ČITATEĽA
Históriu z čias, keď naši predkovia
ešte nepoznali pojem „polyfunkčný
objekt“ a pod pojmom „park“ si
nesprávne predstavovali plochu
zelene namiesto betónového hniez-
da mrakodrapov, si naozaj nemá-
me najmenší dôvod pripomínať.
Koho by zaujímala socha Márie
Terézie, podporovateľky Bratisla-
vy? Tá má predsa dosť sôch v
susednej Viedni.
Zaujímavejšie je dať sa unášať vlnami
fantázie a špekulovať, koho a čo zná-
zorňuje napr. súsošie tzv. „obesencov“
na Námestí Ľ. Štúra, prečo a za akých
okolností previnilci odvisli. Aké pre-
kvapenie, keď sa dozvieme, že nejde o
odsúdencov, ale o buditeľov nášho
národa, nevedno prečo zrastených v
neforemnej hmote. Ako školopovinné
dieťa som sa dokonca dozvedel, že
jeden beztvarý pruh kovu, nachádzajú-
ci sa pod akousi zrejme ženskou hla-
vou, znázorňuje kvetinu - nuž
neviem... 
Treba vysloviť uznanie aj nad umiest-
nením sochy Andersena; z tohto poči-
nu by mohla vzniknúť milá tradícia
stavania sôch všetkým, ktorí sa v Bra-
tislave zdržali aspoň dva dni - na
Hviezdoslavovom námestí je miesta
ešte dosť. Možno práve pre šetrenie
miesta na ďalšie revolučné kultúrne
počiny bola fontána pred sochou
Hviezdoslava zredukovaná na malý
lavórik, utešene kontrastujúci s maje-
státnou sochou. 
Nemožno nepoďakovať aj predstavite-
ľom veľvyslanectva USA, ktorí tu z
vlastnej iniciatívy vybudovali oázu
bezpečia a pokoja, kde sa netreba obá-
vať ani tankov či obrnených vozidiel,
čo obyvatelia nášho mesta v tejto nepo-
kojnej dobe iste ocenia. Predstavitelia
USA nám dokonca postavili aj prvú
stanicu metra v Bratislave, nie nepo-
dobnú tým viedenským. Skromne ju
nazývajú „recepcia“. 
Veľkým úspechom je aj obnova Hlav-
ného námestia - čínska dlažba, oslepu-
júce svetielka v nej a najmä válovček z
vylešteného kameňa obkolesujúci
Maximiliánovu fontánu. Taktiež treba
vysoko oceniť snahu zrekonštruovať
estetický klenot Bratislavy, nad kto-
rým nechápavo a zhnusene krútia hla-
vami všetci, bez ohľadu na národnosť,
vek a pohlavie - premostenie Národnej
galérie. Je to stavba vyvolávajúca
emócie, aj preto ju treba naisto zacho-
vať. Je druhoradé, že emócie sú čisto
negatívne. 
Dúfajme, že sa bez zbytku podarí reali-
zovať zámer prispôsobiť originálnemu
vzhľadu galérie celú zástavbu v Pod-
hradí, od tunela až po Nový most, vrá-
tane Staromestskej ulice. Bola by
naozaj neospravedlniteľná škoda, ak
by premostenie galérie ostalo svojou
architektonickou kvalitou v meste osa-
motené. Podhradie a oblasť pri Dunaji
má tak šancu stať sa klenotom mesta so
silným emočným nábojom negatívnej
energie - River Park, tri vežiaky pri
tuneli, sústava sklenených škatúľ pod
hradným kopcom, premostenie galérie.
Dúfajme, že tak vznikne architektonic-
ky homogénny celok, ktorý bude svo-
jou hrôzostrašnosťou jedinečným pier-
cingom na tvári Bratislavy. 

Jozef Somogyi, Karlova Ves

Niektorí vodiči v centre mesta stále

jazdia a parkujú, ako sa im zachce
STARÉ MESTO
Parkovanie v zakázaných zónach,
porušovanie dopravných predpisov,
ale aj ich tolerovanie zo strany kom-
petentných - aj to je súčasný obraz
motoristickej Bratislavy. Najvy-
puklejšia situácia v doprave je priro-
dzene v centre mesta. 
Parkovacích miest v centre nepribúda,
skôr naopak a obraz dopravnej situácie
je tu každý deň takmer rovnaký - ulice
zaplavené množstvom jazdiacich a
parkujúcich áut. Niektorí „vynalieza-
ví“ vodiči si preto hľadajú neraz ľahší
spôsob odporu. Jazdia tam, kde sa to
nesmie a parkujú tam, kde by sa nema-
lo. Nedávno parkovalo auto s eviden-
čným číslom BN-573AP priamo na
komunikácii prvej triedy - na Dosto-
jevského rade. Pruh na odbočovanie
na Starý most je síce dočasne zrušený,
no ako parkovisko určite neslúži (foto
dole).
Niektorí vodiči si zas urobia parkovis-
ko na historickej ulici. Tentoraz išlo o
Lýcejnú ulicu, kde si vodič „pohodlne“
zaparkoval auto s evidenčným značkou

IL-260BI aj napriek jasnému zákazu
vjazdu (foto hore). 
V čase našej prítomnosti nemal ani je-
den z priestupcov na kolese tzv. papuču
a je možné, že priestupok mu prešiel.
Podobných nezodpovedných vodičov
je v meste viac. Mestská i štátna polícia
tvrdia, že prípadmi porušovania predpi-

sov sa zaoberajú, no kapacitne nestačia
na pristihnutie všetkých vinníkov. Naj-
účinnejším a osvedčeným prostried-
kom sú preto fyzické zábrany. Nahradia
policajta a zabránia jazdiť a parkovať
tam, kde by slušný a rozumný človek
nikdy nejazdil a neparkoval. (rob)

FOTO - Robert Lattacher

Poznáte niečo lepšie ako FiberNet?
BRATISLAVA
Mali ste pocit, že vás už
rýchlosť v žiadnej podobe
nemôže prekvapiť?

~     ~     ~
Vyskúšajte ale čaro extrémnej
rýchlosti internetu a zažite
adrenalínovú jazdu po webe.
Vstúpte do sveta FiberNetu a
vyskúšajte surfovanie, sťaho-
vanie fotografií a obsahu
rýchlosťou, ktorú ste si done-
dávna nevedeli ani predstaviť.
FiberNet vám domov prináša
novú éru ultra rýchleho inter-
netu až do neuveriteľných 70
Mbit/s bez akýchkoľvek
obmedzení a pritom za najniž-
šie ceny. Aj u vás doma ho
môžete mať už od 12,90 €
(388,63 Sk) mesačne. 
Vysoká stabilita a spoľahli-

vosť optiky vás nebude obme-
dzovať, keď chcete sťahovať a
posielať obrovské množstvo
dát, filmy a hudbu, či surfovať
po webe a hrať online hry. Ani
vtedy, keď sa v domácnosti
pripojíte viacerí naraz. Film
stiahnutý za 3 minúty, pieseň

za pár sekúnd - s FiberNetom
sa už sa nebudete chcieť vrátiť
k obyčajnému internetu.

~     ~     ~
Kompletné informácie o mož-
nostiach a výhodách, ktoré
FiberNet prináša, nájdete na
www.orangedoma.sk.

R
E
K
L
A
M
A

Cesta cez Sihoť

by mohla viesť

aj vzduchom
AD: V TOMTO ROKU MAJÚ V
MESTE PIBUDNÚŤ... (BN 16/2009)
Časť medzi Devínom a Karlovou
Vsou patrí medzi najsledovanejšie
úseky cyklistickej trasy. Cyklisti
momentálne jazdia medzi autami,
riešením by mohla byť cyklotrasa
cez ostrov Sihoť, ktorý je však zápla-
vovým územím I. stupňa a s trasou
nesúhlasia ani ochranári.

~     ~     ~
Pri Zlatých schodoch je hustá výstavba
rod. domov, skončí sa to tak, že chod-
ník bude slúžiť ako parkovisko vozi-
diel. V Devíne (spadá tam aj toto úze-
mie) totiž nemusíte mať postavenú
garáž k domu. Skolaudujete to aj tak.
Ako sa nedávno vyjadrila starostka
Devína Ľ. Kolková v časopise Devín-
čan, autá na chodníkoch máme chápať. 
Viem, že teraz je už neskoro. No čo
keby naozaj viedla cyklotrasa cez
Sihoť, no nie po zemi, ale na pilieroch,
na niečom ako visutý most cez jedineč-
nú a panenskú dunajskú „džungľu“.
Mohla by to byt nejaká moderná orga-
nická štruktúra (pripomínajúca naprí-
klad korene prastarých stromov, alebo
liany), ktorá by korešpondovala aj s
organickou podstatou ostrova. Vytvori-
la by sa nádherná a určite aj vyhľadá-
vaná cyklistická trasa. Zároveň by sa
otvorila neporušená krása ostrova a to
bez toho, aby ho poškodzovala.
Myslím si, že sa dá nájsť spôsob ako to
urobiť, aby ostrov zostal neporušený a
dielo nepoškodzovala záplavová zóna.
Ak predpokladáme, že cyklotrasa bude
na pilieroch, tak vylúčime možnosť
nepovoleného vstupu do chránenej
zóny. 

~     ~     ~
Je to celkom dobrý nápad. Viem to
doceniť, lebo prednedávnom som tam
bol a je to neskutočné, ako je tam
zachovaná príroda ... Zároveň som
cykloturista a cestu Karlovka - Devín
absolvujem aspoň raz za mesiac.
Zásadne som však proti otvoreniu
ostrova pre verejnosť. Poznáme našu
mentalitu (a tým myslím aj mentalitu
strážcov poriadku).

~     ~     ~
Cyklotrasa na estakáde je síce pekná
myšlienka, ale nie v čase, keď nemáme
ešte ani základné mestské cyklistické
trasy navzájom prepojené. Na výstav-
bu cyklochodníkov ide každoročne len
úbohý zlomok rozpočtu a za tú cenu,
čo by stál taký visutý chodník, by sa
postavilo aj niekoľkonásobne viac
kilometrov klasicky riešeného cyklo-
chodníka. Dnes sa však cyklistické
chodníky budujú úplne opačne, ako by
sa mali... Najprv sa má vybudovať
vnútromestská sieť, po ktorej sa môžu
ľudia dostať na okraj mesta a tam majú
byť rekreačné cyklochodníky, ako taký
„nadštandard“. V súčasností sa stále
iba dobudovávajú (opravujú), prema-
ľovávajú rekreačné cyklistické chodní-
ky najmä na moravskej a dunajskej
hrádzi, aby si politici naháňali hlasy
pred voľbami, ale ak človek nemá auto
a nedovezie sa priamo až k nim, tak sa
k tejto rekreácii prakticky nemá ako
bezpečne dostať... Rekreačné chuťov-
ky sú fajn, ale riešiť treba aj potreby
každodenných cyklistov, ktorí tvoria v
Bratislave potenciálne pomerne veľkú
skupinu ľudí.

(z diskusie na www.banoviny.sk)
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Miestny úrad

v Lamači už

sídli v novom
LAMAČ
Miestny úrad v Lamači má od mája
novú adresu - sídli na Malokarpat-
skom námestí. Úrad sa presťahoval
z budovy bývalých jaslí na Heyrov-
ského ulice, kde bol dvadsať rokov. 
Jednoposchodová budova patrila ban-
ke a mestskej časti sa ju napokon
podarilo minulý rok kúpiť za 6,75
milióna korún (224 000 eur). Pôvodná
ponuka banky bola 12 miliónov korún
(398 000 eur).
Podľa informácií z miestneho úradu
došlo k rekonštrukcii kancelárií, úpra-
ve prístupovej haly a vybudovaniu
klientskeho centra. Rozpočet dovolil
aj výmenu strechy a zväčšenie pódia,
ktoré je v kine a je súčasťou budovy
miestneho úradu. Úrad dal zrekon-
štruovať aj sociálne zariadenia a kana-
lizáciu. Celkové náklady vrátane kúpy
a rekonštrukcie budovy a kina boli
400  000 eur. (rob)

Všetky mamy 

môžu v Avione 

zmeniť vizáž
RUŽINOV
V nedeľu 10. mája 2009 čaká všetky
bratislavské mamy veľká skrášľova-
cia akcia nazvaná Deň matiek v
Avion Shopping Parku. Odborníci
privítajú záujemkyne o zmenu vizá-
že v komplexe reštaurácií Culianrio.
„Priamo v Ústave lekárskej kozmetiky,
ktorý je na 1. poschodí novej časti
Avion Shopping Parku, otvoríme bez-
platnú estetickú poradňu. Lekárky der-
matologičky bezplatne diagnostikujú
pleť a následne poskytnú vhodnú nein-
vazívnu skrášľovaciu procedúru“,
uviedla Katarína Kupčová, marketin-
gová manažérka Inter IKEA Centre
Slovensko.
Počas Dňa matiek v Avione sa o prí-
jemnú premenu imidžu návštevníčok
postarajú vizážisti, manikérky a kader-
níčky. Pre deti budú pripravené tvorivé
dielne. (mm)

VALNÉ
ZHROMAŽDENIE

Lesného a pozemkového
spoločenstva v Záhorskej Bystrici

sa bude konať

dňa 24. mája 2009
o 14. hodine

v Spoločenskom dome
v Záhorskej Bystrici.

KUCHYNSKÉ ŠTÚDIO EXE

kuchyne na mieru
Šustekova 10, Bratislava

02/634 54 337 0905 273 553
www.kuchyneexe.sk

KUPÓN - 10% ZĽAVA - MÁJ́ 09

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

STARÉ MESTO
Tunel pod Bratislavským hradom
bude kvôli rekonštrukcii od 11. mája
2009 zatvorený. Jeho oprava potrvá
približne jeden rok, počas ktorého v
ňom nebudú premávať električkové
linky číslo 1, 5 a 9.
Definitívny termín uzatvorenia tunela
nám potvrdil predseda predstavenstva
DPB, a.s., Branislav Zahradník. Uvie-
dol, že náklady na opravu budú asi 8,3
milióna eur a práce si vyžiadajú jeho
uzatvorenie asi na jeden rok. Konštato-
val, že okrem iných noviniek dostane
tunel konečne aj nové osvetlenie.
Obnovená bude bezpečnostná úniková

šachta vedúca z tunela na ulicu Palisá-
dy. Tunel má podľa neho po oprave
naďalej slúžiť výlučne pre električky,
preto sa v ňom neráta s vybudovaním
chodníka pre peších.
Preložené bude aj vodovodné potrubie,
ktoré spravuje Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a to pod zem vedľa elek-
tričkovej trate. Dodal, že odborníci sa
musia vyrovnať najmä s vlhkosťou a
so zatekaním vody do tunela, ktorá tam
steká prirodzenou cestou z Hradného
vrchu. V tuneli je preto kvôli bezpeč-
nosti už dlhšie odstavená elektrina.
Tzv. priesaky by mali byť po rekon-
štrukcii minimálne. Statika je v poriad-

ku a zodpovedá normám. Oprava tune-
la má priniesť najmä vyššiu pre-
vádzkovú bezpečnosť. Samozrejmos-
ťou je rekonštrukcia koľajovej trate a
pribudne aj moderný kamerový a sig-
nalizačný systém, ktorý umožní regu-
láciu vstupu do tohto priestoru. 
O potrebe celkovej rekonštrukcie tune-
la uvažoval dopravný podnik od druhej
polovice roka 2007. Prísne kritériá
musel splniť najmä v súvislosti s
požiarnymi a záchrannými predpismi,
ktoré musia mať európske parametre.
Bratislavský mestský dopravca upra-
vuje aj organizáciu električkových
liniek. (rob)

Tunel zatvoria asi na jeden rok, oprava

bude stáť približne 8,3 milióna eur

Rekonštrukcia

tunela zmenila

trasy električiek
STARÉ MESTO
Kvôli uzatvoreniu tunela pod Brati-
slavským hradom sa od 11. mája
2009 menia aj trasy električkových
liniek číslo 1, 5 a 9. Zmeny v MHD sú
aj kvôli rekonštrukcii zimného šta-
dióna O. Nepelu a železničnému
priecestiu.
Uzatvorenie tunela spôsobí dočasné
zrušenie zastávky na Kapucínskej ulici.
Električky pôjdu náhradnou trasou cez
Jesenského ulicu okolo divadla, z opač-
nej strany potom po Šafárikovom
námestí späť na svoje pôvodné trasy.
Linka číslo 1 sa v smere od Šafárikovho
námestia napojí na Špitálsku ulicu. Cez
Námestie SNP na Obchodnú ulicu pre-
jde linka číslo 5, ale linka 9 prichádzajú-
ca od Šafárikovho námestia pôjde ďalej
po Špitálskej a Krížnej ulici.  
Kvôli rekonštrukcii Zimného štadióna
Ondreja Nepelu sa od 11. mája presúva
zastávka „Zimný štadión” pre linky 78,
74, 63, 61,53, 39, 204 a N74 v smere
na Trnavské mýto. Zastávka bude za
križovatkou s ulicou Odbojárov.
Dopravný podnik presmeroval kvôli
nedávnej nehode na nebezpečnej kri-
žovatke so železničným priecestím na
Ivanskej ceste linky číslo 65 a 67.
Linka 178 zanikla. 
Nové zastávky vznikli pod názvom
„Galvaniho“ pred križovatkou s Ivans-
kou cestou a Galvaniho, ďalej zastávka
„Jurajov dvor“ na Bojnickej ulici pri
parkovisku pred severnou vrátnicou
dopravného podniku. Linka číslo 67
bola skrátená po obratisko „Astrono-
mická“ na Ružinovskej ceste. (rob)

Hlavné mesto

získalo grant na 

linku do Rajky
BRATISLAVA
Bratislava získala grant z európskych
fondov na projekt medzinárodnej
dopravy, ktorá prepojí hlavné mesto s
maďarskou obcou Rajka. Mesto, ale
aj mestský dopravca plánujú spuste-
nie linky 801 na jeseň 2009.
Peniaze z eurofondov získalo mesto v
rámci Programu cezhraničnej spoluprá-
ce Maďarsko - Slovensko 2007-2013
umožnia zriadenie dvoch autobusových
liniek MHD. Mestskí poslanci podpori-
li zámer na zriadenie linky na zasadnutí
zastupiteľstva 29. januára 2009.
Medzinárodnú linku začlenia do mest-
skej hromadnej dopravy. Náklady na
projekt sú asi 400 000 eur, pričom tak-
mer 20 000 eurami prispelo zo svojho
rozpočtu mesto a ďalšie peniaze majú
byť zo štátneho rozpočtu. 
Autobusová linka číslo 801 má od jese-
ne premávať od nového SND cez Petr-
žalku, Jarovce, Rusovce a Čunovo až
do Rajky. Za Mostom Apollo budú
autobusy jazdiť popri Ekonomickej
univerzite na Bzovícku ulicu. Odtiaľ sa
napoja na súčasnú trasu liniek číslo 191
a 91. Za Čunovom by sa trasa liniek
predlžovala až na železničnú stanicu v
Rajke, spoje chce dopravca zosúladiť z
vlakovým spojením do maďarských
obcí Hegyeshalom, Levél a mesta
Mosonmagyaróvár. Cestovný lístok z
Čunova do Rajky má stáť 60 centov a
cestujúci si ho budú môcť kúpiť pria-
mo v autobuse.  (rob)
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Úprava stromov

obmedzí cez

víkend dopravu
STARÉ MESTO
V piatok 8. mája 2009 ráno sa začne
orezávanie stromov v Starom Meste.
Samospráva mestskej časti preto
upozorňuje vodičov, že to obmedzi
dopravu na niektorých uliciach.
„Ako prvé prídu na rad dreviny na uli-
ciach Palackého, Medená a Kúpeľná.
Práce potrvajú tri dni. Na 45 stromoch
urobia odborníci tzv. udržiavací rez. To
znamená, že predovšetkým odstránia
suché a poškodené konáre. Súčasne
upravia koruny tak, aby nezasahovali
do fasád susediacich budov,“ informo-
vala hovorkyňa samosprávy Starého
Mesta Alena Kopřivová.
„Nakoľko z bezpečnostných dôvodov
bude potrebné dočasne obmedziť
dopravu na  spomínaných uliciach,
mestská časť žiada obyvateľov týchto
troch ulíc a tiež ich návštevníkov o
spoluprácu a trpezlivosť. Dopravné
obmedzenie, ktoré je pri týchto prácach
nevyhnutnosťou, sa uskutoční postup-
ne v troch etapách, pričom pre uzavre-
té ulice bude určená obchádzka,“ doda-
la Alena Kopřivová.
Mestská časť súčasne žiada majiteľov
áut, aby firme, ktorá bude orezávať
stromy, vyšli v ústrety a v čase ošetro-
vania stromov na Palackého, Medenej
a Kúpeľnej ul. neparkovali. Vyhnú sa
tak možným kolíziám a najmä prípad-
nému poškodeniu svojich áut, ku kto-
rému môže dôjsť pri zhadzovaní odpí-
lených konárov.
Staré Mesto súčasne upozorňuje, že v
pondelok 11. mája 2009 bude Miestny
úrad mestskej časti na Vajanského
nábreží 3 zatvorený. Dôvodom je
dočasné obmedzenie dodávky vody do
budovy úradu. Najbličším stránkovým
dňom bude streda 13. mája. Matrika a
ohlasovňa pobytu na Heydukovej 25 aj
ostatné pracoviská miestneho úradu
sídliace mimo Vajanského nábrežia
budú v pondelok pracovať vo zvyčaj-
nom režime. (mm)

Budova DPOH

má samostatné

vykurovanie
STARÉ MESTO
Problém s vykurovaním Divadlo
Pavla Orságha Hviezdoslava
(DPOH), na ktoré mesto po jeho
odkúpení od štátu v minulosti upo-
zorňovalo, je vyriešený. Budova má
na streche samostatnú a plne funkč-
nú kotolňu.
Podľa informácie, ktorá odznela na
mestskom zastupiteľstve 30. apríla
2009, je kotolňa nezávislá od vykuro-
vacieho systému susednej budovy,
ktorú vlastní súkromná spoločnosť.
Vyriešený a sfunkčnený je aj systém
vetrania budovy. Nejde ale o klimatizá-
ciu v zmysle chladenia priestorov v
budove, pretože chod klimatizácie by
bol finančne náročný. 
Pôvodná vzduchotechnika, ktorá bola
v Divadle Pavla Országha Hviezdo-
slava nainštalovaná pred mnohými
desiatkami rokov už nebola funkčná a
kvôli jej zastaranosti sa nedala ani
opraviť. Išlo o tzv. priemyselnú vzdu-
chotechniku, ktorá sa v minulosti
dávala najmä do výrobných hál.
Mesto sa preto rozhodlo systém
vetrania v budove vymeniť. 
Budova je v súčasnej dobe podľa
informácií mesta funkčná a náklady
na jej rekonštrukcia sú 664 000 eur.
Okrem kotolne a vetrania na budove
vymenili okná, niektoré obklady a
omietku. Rovnako odstránili zateka-
nie do suterénu.  
O vysoké náklady na prevádzku budo-
vy vrátane klimatizácie by sa magistrát
rád podelil s prípadným budúcim gene-
rálnym partnerom divadla. Toho bude
zrejme hľadať hneď po založení mest-
ského divadla Divadla Pavla Országha
Hviezdoslava. O jeho vzniku rozhodli
mestskí poslanci 2. apríla 2009, divad-
lo bude teda mestskou príspevkovou
organizáciou. Poslanci tým odmietli
výsledky verejnej mestskej súťaže,
ktorej komisia odporučila na prevá-
dzkovanie divadla občianske združenie
Scene. 
Hlavné mesto prevzalo budovu Divad-
la Pavla Országha Hviezdoslava od
ministerstva kultúry vlani v máji. Stav-
ba je zapísaná v zozname pamiatkové-
ho fondu Slovenskej republiky. Nákla-
dy na ročnú prevádzku by podľa odha-
dov mesta mali byť približne 1,6 - 2,6
milióna eur. (rob)

Časť trate na Záhradníckej ulici by

mal onedlho osviežiť zelený trávnik
RUŽINOV
Dopravný podnik chce v nasledujú-
cich týždňoch na časti novej električ-
kovej trate, ktorá vznikla v rámci
rekonštrukcie Záhradníckej ulice,
vysadiť sľubovaný trávnik. 
Podľa predsedu predstavenstva
dopravného podniku Branislava Za-
hradníka, bratislavský dopravca nemá
s podobnou výsadbou skúsenosti a pre-
to si bol pre rady a skúsenosti v Prahe.
„Chceme aby bol trávnik na električko-
vej trati zasadený dobre a aby po dvoch
- troch mesiacoch nevyschol,“ konšta-
toval. Dodal, že pracovníci podniku
chcú začať s výsadbou čo najskôr, ešte
v priebehu jarných mesiacov. 
S úmyslom prvého zatrávneného koľa-
jiska na území mesta prišiel dopravný
podnik v roku 2008. Uviedol vtedy, že
otvorený koľajový zvršok je oveľa
tichší ako s panelmi. Zatrávnený
povrch je navyše estetickejší a lepší pre
životné prostredie. 
Druhá etapa rekonštrukcie Záhradníc-
kej ulice pokračuje kladením kanalizá-
cie a inžinierskych sietí. Celá stará časť
ulice v úseku Miletičova - Líščie Nivy
je rozkopaná - autá tam jazdia obojs-
merne po novej časti komunikácie. Po
dokončení kladenia potrubia sa začne s
opravou samotnej cesty, ktorá dostane
nový asfaltový koberec, nové obrubní-
ky i zábradlia pozdĺž celej časti ulice.
Od 2. septembra 2009 sa ráta s kom-

pletným spustením dopravy, no už od
júla bude v prevádzke nová štvorprú-
dovka. Na jeseň budú ešte robiť terénne
úpravy. Predpokladané náklady na
druhú etapu rozšírenia obnovy Záhrad-
níckej sú 1,33 milióna eur. 
Prvá etapa rekonštrukcie časti Záhrad-
níckej ulice od Miletičovej po Líščie
nivy sa začala 20. mája 2008 a trvala
pol roka. Pribudla nová električková
trať, dvojpruhová komunikácia, chod-
níky, semafory a zastávky MHD. Nová
komunikácia má 790 metrov, nová
električková trať 729 metrov.
Novú dvojprúdovú komunikáciu zača-
li vodiči využívať 18. novembra.

Náklady na výstavbu dosiahli v prvej
etape prác viac ako 4,813 milióna €. 
Okrem novej cesty vybudovali bezba-
riérové chodníky, cestnú svetelnú sig-
nalizáciu Záhradnícka - Miletičova,
Záhradnícka - Jégeho a Záhradnícka -
Mraziarenská. Pribudlo tiež verejné
osvetlenie a zastávky hromadnej
dopravy. 
Niektorí odborníci i laici kritizovali
mesto za to, že rozšírenie časti ulice
nerieši hustú premávku áut v tejto loka-
lite, pretože sa končí lievikom. Mesto
reagovalo tým, že mu išlo o vytvorenie
bezpečnej komunikácie.   (rob)

FOTO - Oto Limpus

Pobočka Privatbanky, a. s. v Bratislave Vám ponúka

najlepšiu úrokovú sadzbu
termínovaného vkladu na trhu

Privatbanka PROFIT Konto

na 2 roky od 6,00 %
na 3 roky od 9,99 %

bez poplatkov a dodatočných podmienok

Kontakt:
pobočka  Bratislava, Krížna 3, tel.: 02/5541 0647-8

n riadenia bežného účtu
riadenie a vedenie termínovaného vkladu

evný úrok počas celej dob
riadenie s minimálnym vkladom 1 000 EUR (30 126 SKK)* 

peňažné prostriedky vrátane úrokov uložené na účte 
Privatbanka PROFIT Konto sú chránené v súlade

konom o chrane vkladov

Možnosť riadenia účtu Privatbanka PROFIT Konto aj ce  Internet na stránke www.privatbanka.sk

* konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

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

BRIGÁDNICI
Potrebujete brigádnikov na manuálnu

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

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

sa vráti po

dvoch rokoch
STARÉ MESTO
Slovenská filharmónia sa do budovy
historickej Reduty vráti až po dvoch
rokoch. V týchto dňoch podpisuje
vedenie filharmónie so Slovenským
národným divadlom (SND) dvojroč-
nú zmluvu o prenájme historických
priestorov SND. 
Návrat Slovenskej filharmónie do
budovy Reduty nám potvrdil hovorca
Ministerstva kultúry SR Jozef Bed-
nár. Ministerstvo chce rekonštrukciu
Reduty dokončiť do dvoch rokov, aby
sa tam filharmónia mohla vrátiť.
Uviedol, že obnovu Reduty rozdelilo
ministerstvo kultúry na dve časti.
Najskôr je podľa neho potrebné zlep-
šiť havarijný stav budovy. V druhej
fázy sa bude pokračovať v štandard-
nej rekonštrukcii. 
Pripomenul, že ministerstvo kultúry
má schválené peniaze a obnova pôjde
podľa plánu. Dočasne bude Slovenská
filharmónia v historickej budove SND. 
Celková cena za rekonštrukciu Reduty,
ktorá by mala byť dokončená predbež-
ne v roku 2011, vrátane prípravy a
zabezpečenia výstavby, sa odhaduje na
37,82 milióna eur. O rekonštrukcii uva-
žoval rezort kultúry od roku 1996. Prvé
opravné a rekonštrukčné práce v nej
robili v roku 2003. 
Podľa rozhodnutia vlády by sa najnov-
šia rekonštrukcia mala dokončiť v roku
2011. Reduta sa komplexne neobnovo-
vala od dokončenia budovy v roku
1919. (rob)

Dve detské

ihriská v Rači

zrekonštruovali
RAČA
V mestskej časti Rača kompletne zre-
konštruovali dve detské ihriská - na
Sklabinskej a na Kadnárovej ulici. 
Ako uviedol hovorca Rače Martin
Bartišek, obe ihriská boli v nevyhovu-
júcom technickom stave. Rača má v
pláne zrevitalizovať aj ďalších päť
centrálnych ihrísk, na všetkých chce
do 31. mája vymeniť piesok tak, aby
boli v súlade s prísnejšími normami na
prevádzku detských ihrísk. „V súčas-
nosti sa už pripravuje rekonštrukcia
ihriska na Hubeného ulici a podľa
finančných možností budú nasledovať
ešte detské ihriská na Karpatskom
námestí a na Kafendovej ulici,“ dodal
M. Bartišek.
Na detskom ihrisku na Sklabinskej
odstránili podľa hovorcu 16 prvkov,
ktoré nahradili dvoma hernými zostava-
mi a siedmimi novými hernými prvka-
mi. V areáli je viac lavičiek a nechýbajú
odpadkové koše. Ihrisko je určené pre
deti od troch do sedem rokov. Rekon-
štrukcia si vyžiadala 23 860 eur. Revita-
lizáciou prešlo aj ihrisko na Kadnárovej
ulici, kde bol nevyhovujúci povrch -
asfalt s veľkými prasklinami a bubnami.
„Na ihrisko sme osadili plastový, mäk-
čený povrch. Okrem hernej zostavy pri-
budli kolotoč a hojdačky, lavičky a koše.
Pieskovisko ostalo zachované,“ spresnil
M. Bartišek. Vzhľadom na umelý
povrch a nové prvky je podľa hovorcu aj
hodnota rekonštrukcie podstatne vyššia -
celkovo 36 613 eur. (sita)

KARLOVA VES
Nový polyfunkčný areál pod názvom
GreenHill plánuje postaviť súkrom-
ný investor v Karlovej Vsi v lokalite
Mlynská dolina - Staré Grunty. Má
tam byť penzión, byty a občianska
vybavenosť.
Polyfunkčný objekt GreenHill - Staré
Grunty - Juh, ktorého investorom je
spoločnosť Úver Invest, sľubuje penzi-
ón s 24 dvojlôžkovými izbami, 68
bytmi, piatimi zamestnancami a
občianskou vybavenosťou s obchodmi

a službami. Projekt ráta s 23 parkovací-
mi miestami na povrchu a 160 v pod-
zemných garážach. Penzión ma prichý-
liť 156 ľudí. Pozemky sú v súčasnosti
nevyužívanými záhradami, ďalšie úze-
mie sú vinice. Na východnej strane
susedia pozemky s oploteným areálom
cintorína Slávičie údolie. Južná hranica
susedí s areálom Univerzity Komen-
ského. Západná časť územia na ktorom
má areál stáť je priamo pri ulici Staré
Grunty a severná hranica pozemkov
hraničí so súkromnými záhradkami.

V objektoch sa ráta s dvoma podzem-
nými podlažiami, v ktorých je umiest-
nené hromadné parkovanie. V menšej
miere sa ráta s občianskou vybavenos-
ťou na prvom poschodí, kombinova-
nou s bývaním. Od 2. poschodia sú
navrhnuté výlučne byty. Zaujímavos-
ťou je zámer na vybudovanie štyroch
jednoduchých podzemných úkrytov.
Investor ráta so začatím výstavby v
septembri 2009 a s jej ukončením v
októbri 2012. (rob)

VIZUALIZÁCIA -ATELIER 3M

V polyfunkčnom areáli GreenHill

majú byť byty, obchody a aj penzión
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Do lesoparku

môžu ísť ľudia

aj od Tesca
NOVÉ MESTO
Aj počas nastávajúceho predĺženého
víkendu očakáva samospráva hlav-
ného mesta zvýšený počet návštevní-
kov v bratislavskom lesoparku. 
Magistrát preto odporúča všetkým
záujemcom, aby na Železnú stu-
dienku prišli predovšetkým mestskou
hromadnou dopravou, pričom Do-
pravný podnik Bratislava obsluhuje
oblasť Lesoparku od Patrónky po
Železnú studienku ekologickou lin-
kou č. 43. Návštevníci, ktorí prichá-
dzajú autom, majú možnosť odstaviť
svoje auto na parkovisku pri Červe-
nom moste, na ktorom je k dispozícii
150 parkovacích miest.
„Ďalšou možnosťou na odstavenie auta
je parkovisko pri OD Tesco Lamač.
Mestské lesy majú so spoločnosťou
dohodu, že návštevníci lesoparku môžu
parkovať aj na parkoviskách obchodné-
ho domu, kde je kapacita približne
1000 parkovacích miest,“ informovala
hovorkyňa magistrátu Eva Chudinová.
Od obchodného domu je vybudovaný a
z obidvoch strán označený chodník
dlhý asi 600 metrov, ktorým sa návštev-
níci pohodlne dostanú na Partizánsku
lúku a späť. 
Mestské lesy chcú rokovať aj s Vojens-
kou nemocnicou, ktorá využíva svoje
parkovisko prevažne len cez týždeň, so
zámerom dohodnúť možné využívanie
voľných parkovacích miest návštevník-
mi lesoparku. (mm)

Samospráva 

má 310 sporov

na súde
PETRŽALKA
Petržalská samospráva eviduje 1430
žiadostí o nájomné byty. Prideľuje
ich len po neplatičoch a práve súdne
spory s nimi robia samospráve
momentálne veľké problémy. 
„V súčasnosti vedie úrad 310 súd-
nych sporov s neplatičmi a táto kritic-
ká situácia prinútila samosprávu
sprísniť zásady hospodárenia s bytmi.
Novou podmienkou na prenájom bytu
je notársky overená zápisnica, v kto-
rej za nájomca zaviaže po skončení
doby nájmu odovzdať obecný byt v
stave spôsobilom na riadne užívanie a
tiež súhlasí s okamžitou exekúciou v
prípade neplnenia si jeho povinností.
Záväzne sú riešené tiež otázky, keď
miestny úrad môže bez prieťahov
odstúpiť od zmluvy pri nerešpektova-
ní všeobecných pravidiel vzájomného
spolunažívania v dome,“ informoval
hovorca mestskej časti Ľubomír
Andrassy.
„Celkove je k dispozícii 831 nájom-
ných bytov, pričom starosta neuza-
tvoril v I. štvrťroku 2009 žiadnu novú
zmluvu so záujemcom o nájom obec-
ného bytu. V prvých troch mesiacoch
roka 2009 nebol ani jeden z obecných
bytov vyprataný, pripravený na nový
prenájom, a preto po prvý raz za
posledné tri roky dostali poslanci
zastupiteľstva od starostu len strohú
informáciu, bez základných údajov o
prenajímaných bytoch, o nových
nájomcoch. Samospráva má dnes k
dispozícii 831 bytov,“ dodal Ľubomír
Andrassy. (mm)

LAMAČ
V Lamači pribudne tréningová hoke-
jová hala. Bude bez hľadiska a okrem
hokejistov má slúžiť aj verejnosti na
korčuľovanie. Halu postaví súkrom-
ný investor, ktorý už podobnú vybu-
doval v Zlatých Moravciach.
Podľa starostky Lamača Oľgy Keltošo-
vej budú hokejisti v hale iba trénovať.
Mestská časť prenajala súkromnému
investorovi pozemky na Borinskej ulici
v areáli Súkromnej obchodnej akadémie
Liberta, kde má škola veľký a nevyuži-
tý školský dvor. „Hokejisti nám za to
sľúbili niekoľko hokejových tréningo-
vých hodín pre deti z Lamača, ako aj

možnosť verejného korčuľovania,“
uviedla starostka. Podľa nej má v rámci
tejto investície vzniknúť aj bikrosová
dráha, obnovené majú byť aj pôvodné
futbalové a basketbalové ihriská.
Investor dostal už aj územné rozhodnu-
tie na terénne úpravy, po ktorých urobí
bikrosové ihrisko. „Za pol roka by mali
byť schopní halu zmontovať, ide o
pomerne jednoduchú konštrukciu, niečo
podobné ako Gáboríkova hala v Trenčí-
ne, len menšia,“ uviedla O. Keltošová. 
Zatiaľ však nevedela povedať, v akom
finančnom objeme bude celá investícia
uskutočnená. K hale by mali patriť aj
šatne, fitnes centrum a podobne. Mests-

ká časť má s investorom uzatvorenú
nájomnú zmluvu. Do budúcnosti nevy-
lúčila, že otvorí aj športové triedy v
rámci existujúcej školy, vzhľadom na
veľké priestory, ktoré budova akadémie
poskytuje. 
„Projekt sa ešte stále vyvíja,“ uviedla O.
Keltošová. Nevylúčila, že tréningovú
hokejovú halu budú využívať aj hoke-
jisti HC Slovan Bratislava, ktorí prišli
kvôli rekonštrukcii dočasne o Zimný
štadión Ondreja Nepelu, a hokejové
haly v Dúbravke a Ružinove zrejme
nebudú kapacitne stačiť. Dodala, že v
Lamači okrem hokejovej haly postavia
aj cyklistický štadión. (rob)

Na Borinskej ulici postavia tréningovú 

hokejovú halu, možno aj pre HC Slovan

Petržalka 

pripravuje

letné tábory
PETRŽALKA
Petržalská samospráva pripravuje
pre detí zo sociálne slabších rodín
letné rekreačné tábory. 
„Tohtoročné prázdniny budú môcť trá-
viť sedem- až pätnásťroční mladí Petr-
žalčania v táboroch, ktoré pre nich pri-
praví samospráva v spolupráci s víťa-
zom verejného obstarávania. Do súťa-
že sa môžu prihlásiť slovenské i zahra-
ničné spoločnosti, ktoré najneskôr do
stredy 20. mája 2009 (do 12.00 h)
predložia miestnemu úradu realizačné
projekty a splnia jednotlivé podmienky
súťaže,“ prezradil hovorca mestskej
časti Ľubomír Andrassy.
Letné tábory majú trvať od 1. júla do
31. augusta 2009, pričom by malo ísť
maximálne o jedenásťdňové turnusy.
„Predložené ponuky musia obsahovať
cenovú kalkuláciu za ubytovanie, stra-
vovanie, dopravu, odborný dozor, ale
aj celodenný program zameraný na
pohybové, tvorivé aktivity detí,“ dodal
Ľubomír Andrassy. (mm)

V lete obnovia 

zdravotné 

stredisko 
PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Mestská časť Podunajské Biskupice
chce zrekonštruovať zdravotné stre-
disko na Učiteľskej ulici. Kvôli tomu
vyhlásil miestny úrad verejnú súťaž.
Samospráva ráta s nákladmi na
obnovu do výšky 330 000 eur bez
DPH.
Miestna samospráva chce obnoviť
zdravotné stredisko na Učiteľskej ulici
počas letných mesiacov tohto roka.
Obnova sa týka prestavby strechy na
sedlovú, zateplenia obvodových stien,
výmeny okien, vybudovania prístrešku
na kontajnery na odpad, ale aj vybudo-
vania piatich parkovacích miest. Súčas-
ťou obnovy majú byť aj bezbariérové
vstupy do strediska či kompletná výme-
na elektroinštalácie. Objednávateľ
požaduje od výhercu verejnej súťaže
záruku minimálne 60 mesiacov od pre-
vzatia stavebných prác.
Podunajské Biskupice už v roku 2008
dali opraviť aj zdravotné stredisko na
Lotyšskej ulici. Náklady boli vo výške
viac ako 268-tisíc eur. Stavebné úpravy
sa v tomto prípade týkali zateplenia
objektu a vonkajšej úpravy fasády,
výmeny okien za plastové a hygienic-
kých zariadení - výmeny obkladov,
dlažby, sanity. Opravené boli aj chodby
a schodisko. Rovnako urobili oboj-
stranný bezbariérový prístup a upravili
kontajnerové stojisko. (rob)
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PETRŽALKA
NA KOPČIANSKEJ ULICI skončil
v rukách polície 25-ročný muž. Ten
dobrovoľne vydal kovovú skatuľku s
jedenástimi kusmi skladačiek s obsa-
hom bielej látky a ruksak, v ktorom
mal štyri kusy injekčných striekačiek
takisto s obsahom bielej látky. Muž
skončil na oddelení, zaistený materiál
na expertíze.
NA BETLIARSKEJ ULICI zastavila
policajná hliadka 24-ročného vodiča
osobného auta. Počas kontroly im dob-
rovoľne odovzdal ampulku s nezná-
mou sušenou rastlinou. 

RUŽINOV
PRI ZLATÝCH PIESKOCH jazdil
uprostred noci 27-ročný muž. Na tom
by teoreticky nebolo nič zlé, keby ne-
mal zákaz viesť motorové vozidlá.
Policajti muža zadržali a predviedli na
policajné oddelenie, kde ho vypočuli. 

STARÉ MESTO
NA HLAVNOM NÁMESTÍ takmer
skončili svoju bicyklovú púť Sloven-
skom dvaja zahraniční turisti. Počas
oddychu totiž prišli o dopravné pro-
striedky, ktoré im zobrali dvaja zlodeji.
Tí sa spolu s horskými bicyklami sna-
žili najskôr ujsť, no potom ich ukryli v
jednej z brán na Laurinskej ulici, pri-
čom oni sami sa schovali o bránu
ďalej. Zlodejov však zachytila bezpeč-
nostná kamera na Hlavnom námestí,
pozorní občania navyše okamžite pri-
volali policajnú hliadku. Podozriví
Bratislavčania vo veku 26 a 27 rokov
skončili na oddelení.

NOVÉ MESTO
NA VAJNORSKEJ ULICI kontrolo-
vali policajti 25-ročného vodiča osob-
ného auta. Ten im dobrovoľne vydal
cigaretovú škatuľku so sušenou rastli-
nou. Policajti ho predviedli na oddele-
nie, rastlinu poslali na expertízu. (mm)

Do domu, ale aj 

z neho chodili

len dospelí
Až časom, pod vplyvom učenia mla-
dého filozofa a polyhistora Diamanta,
ale aj vlastných nových skúseností,
som si začal vytvárať reálny obraz o
odvrátenom živote môjho rodiča. 
Pochopil som takmer všetko. Dodnes
však nerozumiem tomu, ako to urobil,
že všetky tie ženy, ktoré sa k nám sprá-
vali milo a láskavo, a ktoré o sebe v
našej malej štvrti navzájom museli
vedieť, nepestovali v sebe nevraživosť.
Nuž nie vo všetkom som sa potatil.
Každému sa časom vyjasní. Mne k
tomu dopomáhal otec, aj keď sa mu vec
nepodarilo dotiahnuť do konca, lebo z
Jáchymova to mal na Bajzdricu ďaleko.
Zrekapitulujem to presne a budete si
myslieť to isté čo ja: Hnilosť je zákla-
dom všetkej skazy - preto sme sa po
celý deň nevyvaľovali v posteli ani v
nedeľu, aj keď sme v nej boli o dve
hodiny dlhšie než cez školský týždeň.
Ráno sa išlo do kostola. Dievky, aby
postupom rokov dorástli na dobré gaz-
diné, pomáhali mame s obedom, učili
sa. Malí sa doma hrali. Mňa zobral
tatko na nedeľnú dopoludňajšiu vychá-
dzku. Išli sme do kaviarne, lebo som
mal už oblek, potom na vychádzku do
starého mesta a v starom meste do
takých zapadlejších uličiek, ktorých
múry pochádzali z dávnych storočí a
boli tam aj nízke jedno a dvojposchodo-
vé, ale aj riadne mestské domy. A pred
jedným takým mi otec vždy povedal,
vraj ide dnu navštíviť nejakých zná-
mych, ku ktorým ma ešte nesmie
zobrať. Keď podrastiem, roky rýchlo
letia, on ma zoberie so sebou a uvidím,
akí sú to príjemní ľudia a ako je tam
fajn. Do domu vchádzali len dospelí
muži a len dospelí muži z neho aj
vychádzali. Hodinky som nemal, tak
neviem, ako dlho tam tatko bol. Krátko
nie. No ani pridlho, pretože tieň slnka
sa cez ulicu nepresunul. A potom sme
išli domov a z kuchyne voňala polievka
a petržlenová vňať a pečené mäso (bola
nedeľa) a ja som sa mamičky spýtal: 
- Chceš? Poviem ti, kde sme boli.
- Nemusíš, Gabi, viem, poznám otcove
nedeľné potulky. A teraz ma neruš.
Mám robotu s obedom.
A teraz neviem, či vravela pravdu, či
nie. Vedela? Nevedela? Ak nie, vedela
perfektne klamať, ak áno, tak tiež.
Na návštevu k tým známym som sa
však nikdy nedostal. Niežeby pohos-
tinnosť tohto typu niekedy celkom
vymrela, ale tie stáročné uličky vyho-
dili do vzduchu, čo sa vtedy nazývalo
budovaním. Na ich miesto prišiel
monument modernej pokrokovej éry.
Postavili most, ktorý bol vo svete jedi-
nečný ani nie tak svojou architektúrou,
ako tým, že viedol odnikiaľ nikam.
Keď si však dnes robím inventúru v
ľuďoch z môjho, nášho sveta tých
rokov, keď zrátam obuvníka Topoľské-
ho, malého Bulhara Bachča Bachčeva-
nova, všetky Macušky, opravára rádií
Sadloňa, otcovho švagra Lajka, celú tú
dospelú ulicu a štvrť, chce sa mi smiať
šťastím a rehotať sa nadšením ako
švindler pri konskom handli. 

Gustav Bartovic
z knihy Na viac hriechov
sa už nepamätám (2002)

(Pokračovanie nabudúce)

Štefánikov pomník menili politici
Presne 4. mája 1919 sa vracal domov
z Talianska Milan Rastislav Štefá-
nik. Hoci bol generálom francúzskej
armády a ministrom prvej českoslo-
venskej vlády, pilotoval lietadlo
osobne. Mal nalietané tisícky kilo-
metrov a v pilotovaní vtedajších lie-
tadiel si bol úplne istý. 
Let sa však skončil katastrofou.
Nepriaznivý vietor a možno aj iné
okolnosti spôsobili, že lietadlo sa tesne
pred pristátím na letisko v Ivánke zrú-
tilo. Štefánik ani jeho spoluletiaci pád
neprežili. Trvalo skoro dvadsať rokov,
kým Štefánikovi odhalili v Bratislave
pomník. V tom čase už odhalili jeho
pomníky v mnohých českosloven-
ských mestách. Stála aj impozantná
mohyla nad jeho hrobom na Bradle,
nad jeho rodnou obcou. 
V Bratislave sa uvažovalo o postavení
pomníka, mal sa o to postarať špeciálne
vymenovaný výbor. Bolo vybraté mies-
to, nie práve najšťastnejšie, po zniče-
nom pomníku Márie Terézie od Jo-
hanna Fadrusza. Uskutočnila sa súťaž,
ktorá však práve kvôli danému miestu,
miniatúrnemu námestiu na brehu Du-
naja, okolo ktorého stáli objekty s prie-
čeliami z druhej polovice 19. storočia,
nemohla priniesť jednoznačne uspoko-
jujúci výsledok. Väčšina návrhov pri-
pomínala romantickú pomníkovú tvor-
bu 19. storočia. Najmä pomníky v Pra-
he, Viedni a v Budapešti.
Architekt Vojtech Šebor a sochár Bohu-
mil Kafka navrhli kolosálnu sochu Šte-
fánika v leteckej kombinéze, za ktorou
mali stáť štyri vysoké stĺpy, nesúce
sochy levov so znakom republiky. Stĺpy
mali vytvoriť zodpovedajúce pozadie a
odpútať pozornosť od pseudoslohových
fasád okolitých budov. Malé námestie
by bolo novým pomníkom preplnené.
Preto sa rozhodlo, že stĺp bude len
jeden, ale mohutnejší. Na námestí
postavili maketu pomníka. Viac ako
dvadsať bratislavských architektov pod-

písalo protest. Navrhovaná architektúra
Vojtecha Šebora sa podľa nich nehodila
do vybraného priestoru. Bratislava
vtedy iný vhodný priestor nemala.
Pomník odhalili v roku 1938, ale hneď
sa objavili snahy odstrániť sochu leva,
čo sa aj vďaka rozpadu republiky vzá-
pätí stalo. A na začiatku 40. rokov zbú-
rali aj pylon, na ktorom lev pôvodne
stál. Osamotený Štefánik, ktorému
bolo od mesta vidno na chrbát, pôvod-
ne zakrytý pylonom leva, vydržal a bez
poškodenia prežil druhú svetovú
vojnu. Neprežil politické zmeny päť-
desiatych rokov. Na jednotlivé dielce
rozložená socha leva sa zachovala,
sochu Štefánika barbarsky zničili. 
Prvý stupeň rehabilitácie kolosálneho
pomníka sa realizoval v roku 1988, keď
sa oslavovalo 70. výročie vzniku
Československej republiky. Sochu leva
znova odliali z pôvodného materiálu a
umiestnili na nižší pylon s kamenným
obložením podľa projektu architekta
Ivana Salaya. Na absolútne nevhodnom
stiesnenom priestranstve (ani nie
námestí) pred Harmincovou budovou
Slovenského národného múzea (pôvod-
ne Zemedělského múzea). Pracovný
názov „pomník československej štát-
nosti“ prerástol do oficiálneho pomeno-
vania pomníka, hoci „štátnosti“ sa
pomníky nikde nestavali a nestavajú.
Malo ísť o pomník republiky ako v
Paríži. No brať si vzor z kapitalistické-
ho Francúzska? To sa nesmelo. 
Po roku 1989, ale najmä po roku 1993,
sa oživili viaceré iniciatívy postaviť v
Bratislave Štefánikov pomník. Každý
si ho želal a predstavoval inak, preto
ubehlo znovu dvadsať rokov, vyplne-
ných najmä svármi medzi jednotlivými
skupinami. Najreálnejšie sa ukázalo
znovupostavenie pôvodného pomníka.
Lev tu bol. Bronzová socha Štefánika

od Kafku v tretinovej výške je zacho-
vaná v zbierke pražskej Národnej galé-
rie (vystavená v parku pred Štefániko-
vou hvezdárňou). Architektúra sa dala
podľa pôvodných plánov postaviť
znovu. Len miesto už nebolo volné.
Stojí tam pamätník štúrovcov. 
Štefánikova nadácia a hlavné mesto
Bratislava, s osobnou podporou prezi-
denta Rudolfa Schustera, sa rozhodli
pomník realizovať. Pridal sa premiér,
minister kultúry a neskôr vláda. Keďže
pôvodné miesto bolo príliš malé a
obsadené iným pomníkom, vyhľadalo
sa miesto s rovnakou situáciou voči
Dunaju, miesto, kde doteraz ešte nijaký
iný pomník nestál. Spoločnosti Dopra-
stav a Eurovea v spolupráci vybudova-
li pomník na ploche novovznikajúceho
bratislavského námestia. Sochári Gott-
hard a Jan Jandovci vymodelovali
podľa pôvodnej Kafkovej sochy viac
ako 7 m vysoký model, podľa ktorého
odliali v Blansku bronzový kolos.
Architekt Pavol Kopačka vypracoval
projekt na architektúru pomníka, pri-
čom maximálne rešpektoval pôvodnú
Šeborovu architektúru. Minimálne
zmeny boli vynútené inštalovaním
pamätníka na novom mieste. 
Uskutočnenie projektu maximálne
podporili svojím ústretovým prístupom
riaditeľ Národnej galérie v Prahe pro-
fesor Milan Knížák a dedič autorských
práv po sochárovi Bohumilovi Kafko-
vi pán Jiří Bureš. Financie na postave-
nie pomníka poskytlo najmä mesto
Bratislava a vláda Slovenskej republi-
ky. V deväťdesiatych rokoch sa usku-
točnila verejná zbierka na postavenie
Štefánikovho pomníka v Bratislave.
Vyzbieralo sa vyše pol milióna korún.
Skončili na účte Zväzu protifašistic-
kých bojovníkov. Štefánikov pomník
už stojí. Čo sa stalo s peniazmi naň
určenými...? Štefan Holčík

FOTO -  Viliam Malík (1938),
Oto Limpus
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FUTBAL
Bratislavský fanúšik je trošku čudný.
Hoci do konca najvyššej futbalovej
súťaže zostáva už len šesť kôl a Slo-
van má po desiatich rokoch blízko k
prvému majstrovskému titulu, na
derby belasých s Petržalkou prišlo
necelých 5000 fanúšikov. 
A to hral na Tehelnom poli najväčší
adept na titul s jedným z najlepších
tímov jarnej časti, ktorého hra je
momentálne označovaná za zrejme naj-
lepšiu v celej Corgoň lige. Ak ani to
nepritiahlo viac divákov, potom sa už
môžu futbalisti aj rozkrájať... Na druhej
strane je pravdou, že samotné stretnutie
neprinieslo žiadny strhujúci zážitok.
Obe mužstvá ukázali akoby priškrtený
výkon, ktorý skôr nudil ako nadchol.
Viac sa čakalo najmä od hostí, i keď ich
tréner Michal Hipp dopredu upozorňo-
val, že pre Petržalku je zaujímavejšia
semifinálová odveta Slovenského
pohára v Košiciach. „Aj preto sme sa
rozhodli, že budeme šetriť niektorých

hráčov,“ tvrdil generálny manažér Petr
Kašpar. Absencie však musel riešiť aj
domáci kormidelník Ladislav Pecko,
ktorému chýbali stopéri Dosoudil a
Hanek. 
O výsledku derby nakoniec rozhodol
bývalý Petržalčan Petráš, ktorého hla-
vička skončila v Kamenárovej sieti a
Meszárošov gól v závere už len kozme-
ticky upravil konečný stav. „Čakali sme
ťažký zápas a predpoklady sa splnili.
Hostia nemali čo stratiť, navyše sú
známi veľkou bojovnosťou. Škoda, že
sme rýchlejšie nepridali druhý gól,
mohli sme sa skôr upokojiť a zbaviť
nervozity,“ hodnotil duel Ladislav
Pecko. 
„Bolo jasné, že favoritom budú domáci,
ale špecifikum stretnutia bola v tom, že
niektorí naši hráči pôsobili v Slovane a
opačne. Zo štandardky sme zbytočne
dostali prvý gól, keď sme chceli hrať
vabank, inkasovali sme druhý raz,“ pre-
zradil Michal Hipp. Bolo zaujímavé, že
belasí dohrávali bez dvoch opôr v stre-

de ihriska Kozáka a Slováka, pričom
najmä striedanie prvého prijalo hľadis-
ko s potleskom.
Šesť kôl pred koncom vedie Slovan už
o osem bodov, keďže Žilina v Trnave
len remizovala, zdá sa, že ak Bratislav-
čania v nasledujúcom kole práve pod
Dubňom neprehrajú, o majstrovi bude
rozhodnuté. Šláger Žilina - Slovan sa
hrá v nedeľu 10. mája o 14.00 h. Petr-
žalčania hrajú cez víkend doma, v
sobotu o 17.00 h privítajú na Pasien-
koch Košice.
Po nešťastnej prehre 1:2 v Podbrezo-
vej, kde interisti siahali po troch
bodoch, no nakoniec nezískali ani
jeden, sa žlto-čierni rehabilitovali proti
ružomberskému béčku. Pred necelými
tromi stovkami najvernejších vyhrali
1:0, keď o víťazstve rozhodol až v
samotnom závere Hodek. Interisti sú
momentálne v I. futbalovej lige tretí,
bod za Podbrezovou, dva za Trenčí-
nom a v nedeľu 10. mája o 16.30 h hos-
tia Lučenec. (db)

Petržalka vo

finále pohára,

Slovan vypadol
FUTBAL
Z dvoch bratislavských mužstiev v
semifinále Slovenského pohára vo
futbale postúpila do finále len Petr-
žalka. Belasí doplatili proti Košiciam
na domácu prehru 0:1, remíza 1:1
na východe bola na postup málo.
Petržalčania rozhodli o svojej účasti vo
finále už v prvom stretnutí. Po výhre
3:1 v Ružomberku im na Pasienkoch
vyhovoval aj výsledok 1:1. „Nastupo-
vali sme s tým, že máme náskok. Keď
sme dali gól, nesústredenosť a pocit, že
je rozhodnuté umožnili súperovi vy-
rovnať. Keď však zoberieme, že sme
Ružomberku strelili spolu štyri góly,
náš postup je zaslúžený,” povedal kor-
midelník Artmedie Michal Hipp.“
Slovan Bratislava cestoval na východ s
cieľom zmazať stratu a pobiť sa o
postup. Vďaka Obžerovmu gólu viedol
po polčase 1:0, no domáci Novák vy-
rovnal a keďže ďalší gól nepadol, do
finále idú Košice. „Ak chceme pomýš-
ľať na postup, musíme premieňať šan-
ce, aké sme dnes mali. Teraz sa musí-
me sústrediť na ligu,“ zhodnotil semifi-
nálovú odvetu tréner belasých Ladislav
Pecko. Finále Petržalka - Košice sa hrá
v stredu 20. mája 2009 v Senci. (mm)

Slov-matic je

vo finále, čaká

ho RCS Košice
SÁLOVÝ FUTBAL
Najvyššia súťaž futsalistov už pozná
finalistov, ktorých čaká boj o titul.
Stali sa nimi dve najlepšie mužstvá
po základnej časti - Slov-matic Bra-
tislava a RCS Košice.
Bratislavské mužstvo dokráčalo do
boja o titul po dvoch výhrach nad
Across Pinerola. Finále, ktoré sa hrá na
tri víťazstvá, sa začne v Bratislave.
Prvý duel je na programe 8. mája 2009
o 18.30 h v hale Mladosť, tretí a prí-
padný piaty budú 15. alebo 16. mája a
22. alebo 23. mája 2009 znovu na palu-
bovke Slov-maticu. (mm)

Squashové 

tituly zostali 

v Bratislave
SQUASH
Nedávne majstrovstvá Slovenska jed-
notlivcov vo squashi potvrdili domi-
nanciu bratislavských zástupcov.
Spomedzi 32 mužov sa do záverečné-
ho súboja o titul dostali Manik z 1.
SSK a Zvonček z Acrossu. Po dvoch
prehratých setoch sa nakoniec presadil
Manik, ktorý tak obhájil vlaňajšie
prvenstvo, kým Zvonček nenadviazal
na titul spred dvoch rokov. Tretia prieč-
ka patrila ďalšiemu Bratislavčanovi -
Tóthovi z Imetu.
Medzi ženami získala štvrtý titul v rade
Hrúziková z 1. SSK Bratislava, druhá
skončila jej oddielová kolegyňa Mali-
nová, tretia Paprnáková z Imetu. (mm)
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VKP nevyužil

dva majstrovské

mečbaly
VOLEJBAL
Už-už sa zdalo, že volejbalisti VKP si
bez väčších problémov dokráčajú po
majstrovský titul, ale ich finálová
séria proti Humennému nabrala za
stavu 3:1 pre Bratislavčanov neča-
kaný spád.
Zverenci trénera Ivana Husára prehrali
nielen v piatom stretnutí v Humennom,
ale nezvládli ani šiesty duel v PKO a
rozhodnúť sa musí až v poslednom,
siedmom zápase, ktoré sa hrá vo
štvrtok večer v Humennom. Štvrtý
duel, ktorý sledovala zaplnená hala na
východe, priniesol veľký boj, v ktorom
domáci nechceli pripustiť koniec série.
To im nakoniec vyšlo, keď po výhre
3:1 vrátili sériu do Bratislavy. „Domá-
ci boli určite lepší. Dobrý výkon sme
ukázali iba v treťom sete, keď nám
pomohli niektoré chyby Humenného,“
priznal kormidelník VKP.
Takmer tisícka divákov v PKO, z toho
veľká časť z Humenného, vytvorila
dobrú kulisu šiesteho stretnutia. Domá-
ci priaznivci prišli v očakávaní maj-
strovských osláv, hosťujúci v nádeji, že
sa rozhodne až v Humennom. Vyšlo to
východniarom.
Po veľkom boji v piatich setoch vyhral
najlepší tím základnej časti 3:2. VKP
pritom viedol už 2:0 na sety, ale drama-
tickú koncovku tretieho setu prehral
29:31 a potom už najmä psychicky ne-
zvládol zvyšné dva sety. „Na rozdiel od
piateho duelu v Humennom, dnes sme
mali smolu. Stále však bojujeme o titul,
nevzdávame sa a v Humennom chceme
zvíťaziť,“ dodal Ivan Husár. (mm)

ŠKP nepomohli

ani úvodné dve 

domáce výhry
HÁDZANÁ
Hoci hádzanárky ŠKP Bratislava
viedli po úvodných dvoch dueloch
semifinále play-off o titul majstra SR
nad Šaľou 2:0, náskok neznamenal
automaticky postup. 
V Šali totiž prehrali tretie a štvrté stret-
nutie, čo znamenalo, že o postupe do
finále rozhodol až piaty duel, ktorý sa
hral v stredu 6. mája 2009. Je zaujíma-
vé, že v troch zo štyroch zápasov tejto
série rozhodol jediný gól.
ŠKP vyhral doma jeden duel 29:28, v
Šali prehral dva razy o gól - 20:21 a
25:26 (jedinou výnimkou bol druhý
bratislavský zápas, v ktorom domáce
zvíťazili 29:18). Už istým finalistom je
Iuventa Michalovce, ktorá zdolala HK
Štart Trenčín 3:0 na stretnutia. (mm)

Ružinov je 

hokejbalovým

majstrom
HOKEJBAL
Až päť stretnutí bolo potrebných na
to, aby bol známy nový slovenský
majster v hokejbale. 
Po výhre 3:2 sa ním stal RBK Hockey
Ružinov, ktorý v rozhodujúcom zápase
vyhral v Martine nad miestnym ŠKB
Izoglobal 2:1. V konečnej tabuľke
skončil druhý bratislavský zástupca,
LG TPS Doprastav tretí. (mm)

Slovan vyhral v derby nad Petržalkou, 

ak neprehrá v Žiline, titul sa priblíži

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na

www.banoviny.sk

www.plasmapunkt.at 
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Ján Kozák patril medzi hráčov, ktorým zápas s Petržalkou veľmi nevyšiel. FOTO - SITA
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V Moyzesovej

sieni klasika a

cigánska hudba
HUDBA
V rámci festivalu Komorné dni J. N.
Hummela odohrajú v Moyzesovej
sieni na Vajanského nábreží 12 výni-
močný koncert „klasickí“ hudobníci
v kombinácii s „diablovskou“ cigán-
skou muzikou, keď sa ku klasike pri-
dajú majstri z hudobnej formácie
Cigánski diabli. Koncert sa uskutoč-
ní 12. mája 2009 o 19.00 h.
V programe koncertu Haydn alla Zin-
garese odznejú skladby poukazujúce
na vzájomné vplyvy medzi hudbou
Josepha Haydna a ľudovou hudbou
Rómov z územia bývalého Rakúska-
Uhorska. V programe vystúpi vieden-
ský klavirista Paul Gulda, na husliach
sa predstaví Anna Kandinskaja, Ingrid
Sweeney a Alexander Znamensky, v
hre na violončelo vystúpi Margarethe
Deppe. Paul Gulda (nar. 1961 vo
Viedni) hrá na klavíri od ôsmich
rokov. 
Popri sólových klavírnych vystúpe-
niach a účinkovaní s významnými
orchestrami pod taktovkou známych
dirigentov sa Gulda venuje aj rozlič-
ným hudobným projektom. Najzná-
mejšími sú Haydn alla Zingarese (spo-
jenie „klasických“ hudobníkov s
cigánskou kapelou). 
Cigánski diabli budú zastúpení Ernes-
tom Sarközim - cimbal, Štefanom
Banyákom a Emilom Hasalom - husle,
Zoltán Grunza sa predstaví hrou na
klarinet + tárogató, na violončelo zahrá
Silvia Sarköziová, ďalej Jozef Farkas -
viola, Alexander Mihók a Tibor Lévai -
kontrabas. (dš)

Česko-slovenská

výstava v Galérii

Michalský dvor
VÝSTAVA
V Galérií Michalský dvor na Michal-
skej 3 sprístupnili výstavu dvoch
umelcov z Česka a zo Slovenska -
Igora Kitzbergera a Kataríny Va-
vrovej pod názvom A všechno ještě
zbývá.
Svetu Kataríny Vavrovej dominuje
žena. Raz sa stretávame so ženou kreh-
kou a jemnou, inokedy zase dominant-
nou a suverénnou alebo mĺkvou a
melancholickou. Muž je v tomto svete
odsunutý do pozadia, je len doplnkom,
vedľajšou postavou. Častejším spoloč-
níkom ženy je zástupca z ríše zvierat -
kôň, jaguár, pes... väčšinou majestátny
a ušľachtilý. 
Igor Kitzberger sa venuje drobnej figu-
rálnej plastike od skončenia VŠVU v
Bratislave v r. 1990. Svoje námety si
nevyberá náhodne, obľúbené témy ako
harlekýni, šašovia, klauni, herecká spo-
ločnosť, muzikanti či tanečníci sú
stvárnení v dramatickom pohybe.
Extatické gestá husľového virtuóza
Paganiniho, hráči na saxofón potvrdzu-
jú autorov mimoriadny talent zachytiť
v umeleckej skratke reč tela, emócie a
vášne zobrazených postáv. Každá so-
cha je originál, na ktorej umelec vyskú-
šal všetky tvorivé postupy sochárstva a
kováčstva, zlatníctva, rytia kovov,
cizelovania, šperkárstva, ale aj brúse-
nia polodrahokamov. Výstava maľby,
grafiky a sochy v Galérii Michalský
dvor potrvá do 26. mája 2009. (dš)

George Duke

vystúpi na 

festivale v PKO
HUDBA
V Estrádnej hale PKO sa 14. mája
2009 o 19.00 h uskutoční ďalší zo
série džezových koncertov pod hla-
vičkou One day jazz festival. 
Ako hlavná hviezda vystúpi americký
klavirista, skladateľ a producent -
George Duke. Počas svojej štyridsať-
ročnej kariéry nahral vyše 30 sólových
nahrávok, v ktorých sa striedajú živé
černošské rytmy s baladickým básne-
ním. Spolu s ním vystúpia ďalší štyria
členovia kapely - basgitarista Michael
Manson, gitarista Jeff Lee Johnson,
prvotriedny svetový bubeník Ronald
Bruner a vokalistka Shannon Pearson.
Po nich sa publiku predstaví Don Gru-
sin. Tento vynikajúci hráč na klávesy
vystúpi v spoločnom projekte so slo-
venským bubeníkom Martinom Vali-
horom a Jurajom Griglákom. 
Poslednou zo série džezových lahôdok
bude aj vystúpenie česko-slovenskej
formácie Štěpán Markovič Saxtet.
Skladateľ, aranžér a saxofonista Štepán
Markovič pripravil špeciálny projekt, v
ktorom vzdal hold tradíciám saxofóno-
vých sekcií džezových orchestrov a
vyjadril úctu svojím idolom ako Joe
Henderson alebo Bob Mintzer a záro-
veň sa vyznal z náklonnosti k najdžezo-
vejšiemu nástroju - saxofónu. (dš)

V divadle Aréna

bude festival

Nová dráma
DIVADLO
V divadle Aréna sa od 11. do 16.
mája uskutoční 5. ročník festivalu
inscenácií súčasnej slovenskej a sve-
tovej drámy Nová dráma/New
Drama 2009.
Festival predstaví najzaujímavejšie
inscenácie súčasnej drámy, ktoré
aktuálne uvádzajú profesionálne divad-
lá na Slovensku. Najúspešnejšie insce-
nácie získajú festivalové ceny. Okrem
odborných cien to bude aj Cena brati-
slavského diváka. Festival dopĺňa
sprievodný a pracovný program, urče-
ný širokej laickej i odbornej verejnosti.
Programová sekcia Focus bude veno-
vaná Srbsku - krajine s výraznou diva-
delnou tradíciou, rezonujúcou dramati-
kou a originálnymi autormi novej
drámy. Focus Srbsko okrem hosťujú-
cich inscenácií belehradského a novo-
sadského divadla ponúkne odborníkom
a širšej verejnosti rôzne sprievodné
programy. (dš)

TANEC
V rámci festivalu slovenského divad-
la a tanca IETM uviedli v historickej
budove SND tanečnú inscenáciu
Canto Hondo (hlboká pieseň o nej...),
ktorá získala ocenenia divadelnej kri-
tiky DOSKY za najlepšiu inscenáciu,
réžiu a scénickú hudbu sezóny
2007/2008 a Šárka Ondrišová Cenu
ministra kultúry SR za rok 2008 za
námet, scenár, réžiu a choreografiu.
Canto Hondo je predstavenie, v ktorom
si do hlavnej postavy môžete dosadiť
osud akejkoľvek ženy. Hlavná hrdinka
sa vracia do minulosti a snaží sa upútať
pozornosť muža, o ktorého prichádza.
Už neleží s ňou, posúva sa vedľa nej.
Keď si to žena uvedomí, stráca svet
pod nohami tak, ako pocíti muž neisto-
tu, keď jeho akcie strácajú na hodnote
a sveta sa zmocňuje hospodárska kríza. 

Umelecký prejav hlavných protagonis-
tov alternatívneho tanečného divadla
ElleDanse ponúka nielen pohybový
zážitok, ale aj hodnotný prejav hovore-
ného slova. Výrazové prostriedky
pohybu, scénografie, živej hudby a
dramatického herectva sa spájajú do
kompaktného celku, v ktorom ani
jedna zložka nevytŕča a nepresahuje
inú, takisto ako si ju nepodmaňuje.
Predstavenie rozpráva emotívny a pod-
manivý príbeh o tom, ako je naša
minulosť prepojená s prítomnosťou a
rozhrešením pre trpiacu dušu je odpus-
tenie. Len ono umožní kráčať ďalej a
nezostať zamotaný v pavučinovej sieti
neriešiteľných situácií a vzťahov. Ak to
neurobíme, naše nenaplnené sny sa
pretransformujú do podoby našich detí
a osud sa zamotáva ešte viac a nemi-
losrdnejšie, ako si dokážeme predsta-

viť. Príbeh tancujú protagonosti Elle-
Danse, nezávislého zoskupenia profe-
sionálnych slovenských umelcov. 
Námet, scenár a réžia Šárka Ondrišová
a Kamil Žiška, hudba Kamil Žiška, Ján
Kružliak a Jozef Vlk, scéna Miro a Jaro
Daubravovci, kostýmy Lea Fekete.
Účinkujú Stanislava Vlčeková, Ján
Hromada, Anna Sedlačková, Monika
Horná, Csongor Kassai, Miroslava Kle-
mentová, Kamil Žiška, Ján Kružliak.
Zoskupenie ElleDanse má stálu scénu

v Dome T&D na Miletičovej 17/B.
Keďže tanečníci majú problémy s tech-
nickym stavom budovy, hosťujú na
rôznych scénach. Najbližším predsta-
vením je tanečná inscenácia Jablko,
voľné pokračovanie Canto Hondo,
ktorú uvedú v experimentálnom Štúdiu
SND na Pribinovej ulici 16. mája 2009
o 19.00 h. Dáša Šebanová

Hlboká pieseň o nej v hudbe a tanci

FILM
Čo nezažiješ, nepoznáš. Najsilnejším
miestom slovenského filmu Nedodr-
žaný sľub je práve to, že bol nakrú-
tený podľa skutočnej udalosti.
Odhaľuje temer desať rokov života
mladého chlapca, ktorý bol nútený
predčasne dozrieť.
Zvykne sa vravieť, že niet lepšieho
tvorcu a spisovateľa, ako je sám život.
Akákoľvek fabulácia či fantazírovanie
nikdy nedosiahnu kvalitu príbehu,
ktorý prinesie každodennosť. 
V L. A. (USA) dnes žije asi osemde-
siatročný Martin Petrášek, ktorý sa
však narodil ako Martin Friedmann v
Bánovciach nad Bebravou v početnej
židovskej rodine obchodníka s hydi-
nou. Keď sa nad mestečkom, aj nad
jej židovskými obyvateľmi, začali
sťahovať mračná slovenského štátu,

dala si rodina pri spoločnom stole
sľub, že o rok sa stretnú znovu.
Možno práve tento sľub svietil počas
celej vojny Martinovi na osud, aby mu
umožnil prežiť. Možno práve on ho
udržal pri živote. Pretože práve obdi-
vuhodná chuť prežiť, je najsilnejším
miestom celého filmového príbehu.
Láska k životu a viera aj za tých naj-
ťažších okolností, keď sa sused stáva
zradcom a namiesto susedského po-
tľapkania po pleci vám ku krku prilo-
ží nôž. 
Tvorcovia filmu na čele s režisérom
Jiřím Chlumským vystavali dej do
podoby, keď neunavuje mučivými
vojnovými udalosťami, ale vo chví-
ľach ťaživého napätia prináša slastné
uvoľnenie v podobe prežívanej lásky
alebo dramatických futbalových
zápasov. 

Najsilnejším mementom filmu je
odkaz na skutočnosť, že život má cenu
aj v ťažkých časoch, keď sa boj o pre-
žitie stáva kľúčovou snahou každého
jedinca. Historické súradnice vojnové-
ho Slovenska sa pretínajú s rodinným
osudom židovskej rodiny, z ktorej čle-
nov nezostal po vojne na svete temer
nikto. Jedným z mála bol „novovznik-
nutý“ Martin Petrášek, ktorý si zmenil
nielen meno.
Film nakrútili podľa scenára Jana
Nováka, napísaného na motívy knihy
Martina Petráška. V hlavnej úlohe sa
predstavuje šestnásťročný mladý herec
Samuel Spišák, ďalej hrajú Ondřej Vet-
chý, Eva Kerekešová, Marián Slovák,
Dušan Kaprálik, Ivan Romančík, Viera
Topinková, Roman Luknár, Ľubo Pau-
lovič, Filip Renč, Ina Gogálová, Juraj
Nvota a ďalší. Dáša Šebanová

Nedodržaný sľub - aké ťažké je prežiť

Ján Hromada a Miroslava Klementová v inscenácii Canto Hondo. FOTO - Noro Knap
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SOBOTA 9. mája
� 20.00 - Rusynská maňíra, III. roč-
ník spoločenskej zábavy mladých Rusí-
nov, DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 20.00 - Lazaro Cruz Quintet, kon-
cert, Hlava XXII., Bazová 9

NEDEĽA 10. mája
� 10.30 - Nedeľné matiné, Pavel
Steidl, gitara (ČR), program: J. Kaspar
Mertz, N. Paganini, F. Sor, Napoleon
Coste, GMB, Mirbachov palác, Franti-
škánske námestie 11
� 10.30 - Koza rohatá a jež, účinkuje
divadielko Happy, DK Dúbravka, Sara-
tovská 2/A

� 16.00 - Tancujeme pre radosť, pro-
gram detských folklórnych súborov v
Devínskej Novej Vsi, Veľká sála Istra-
Centra, Hradištná 43, DNV
� 19.00 - V. Klimáček: Komunizmus,
neskoro-normalizačná tragédia, Divad-
lo Aréna, Viedenská cesta 10
� 20.00 - Katarína Ďurovková:
Kolumbia - krajina kontrastov, Ces-
tovateľské lesné kino, Horáreň Horský
park, Lesná 1
� 20.00 - Jam session with the Trio,
koncert, Hlava XXII, Bazová 9

PONDELOK 11. mája
� 13.00 - Trojboj, scénické čítanie
finálových textov súťaže Dráma 2008,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 17.00 - Človek divadla - Miodrag
Tabački / Scénografia - J. Fábry, verni-
sáž výstavy, Výstavná sieň Slovenskej
výtvarnej únie, Dostojevského rad 2
� 19.00 - G. Cabunariu: Kebab, pred-
stavenie Štátneho divadla Košice,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.00 - K. Žiška: VelipsespileV,
poézia reality, realita poézie - divadelná
asambláž. od 13 rokov, Divadlo Ludus,
Malá sála PKO
� 19.00- György Spiró: Mydlová
opera, Divadlo a.ha, Školská 14
� 19.00 - F. M. Dostojevskij, R.
Polák: Vražda sekerou v sv. Peter-
burgu, Divadlo Astorka, Námestie
SNP 33 

� 20.00 - Triango (Breiner, Lenko,
Palúch), koncert, Hlava XXII, Bazová 9
� 20.00 - Listování cz. Erlend Loe:
Doppler, Doppler, hlavný hrdina knihy
spadne v lese z bicykla a začne premýš-
ľať o svojom živote, Štúdio 12, Jakubo-
vo námestie 12
� 20.00 - Daniel Hevier: O súmernos-
ti, Os úmernosti, Performance, A4
Nultý priestor, Námestie SNP 12
� 20.00 - Druhé kolo, nedivadelné
predstavenie sa štyroch žien divákovi,
Divadlo NonGarde, Prepoštská 4

UTOROK 12. mája
� 10.00 - Princezná Kukulienka, Bra-
tislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 15.00 - Nestarnúce melódie, taneč-
no-zábavné podujatie s hudobnou sku-
pinou MilTon+, M klub, Rovniankova 3
� 16.00 a 19.00 - Éric-Emmanuel
Schmitt: Evanjelium podľa Piláta,
alebo ako to bolo..., Divadlo a.ha,
Školská 14
� 17.30 - Večer nášho tanca, vystúpe-
nie ZUŠ Eugena Suchoňa, DK Dúbrav-
ka, Saratovská 2/A
� 19.00 - V. Klimáček: Komunizmus,
neskoro-normalizačná tragédia, Divad-
lo Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.00 - J. Novák: Tolstoj a peniaze,
Divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Haydn alla Zingarese, Paul
Gulda + Cigánski diabli, Komorné
dni J.N. Hummela, koncert, Moyzeso-
va sieň, Vajanského nábrežie 12
� 20.00 - Laco Deczi Celula New York,
koncert, Hlava XXII, Bazová 9 
� 20.00 - Umri, skap a zdochni!, Divad-
lo SkRAT, A4 Nultý priestor, Námestie
SNP 12

STREDA 13. mája
� 16.00 - J. Šimko a kol.: Petržalské
príbehy, Festival Nová dráma, Štúdio
12, Jakubovo námestie 12
� 17.00 - Milan Rastislav Štefánik -
vojak, prednáška o vojnových záslu-
hách generála M. R. Štefánika, Predná-
šková sála UK, Ventúrska 11
� 19.00 - Bubnovačka orchestra,
staňte sa aj vy súčasťou bubnového ryt-
mického orchestra, na veku nezáleží,
stačí prísť. Podujatie vedú odborní lek-
tori, DK Lúky, Vigľašská 1
� 19.00 - P. Pavlac: Červená princez-
ná, Divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Sergi Belbel: Mobil, predsta-
venie Mestského divadla Žilina, Divad-
lo Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.00 - Koncert SOSR, program: J.
Beneš: Mémoire, F. Liszt: Totentanz

pre klavír a orchester, C. S. Saens:
Symfónia č. 3 c mol op.78, Organová,
účinkuje: SOSR, Veľké koncertné štú-
dio SRo, Mýtna 1 
� 20.00 - Dano Heriban Trio, koncert,
Hlava XXII., Bazová 9
� 20.00 - Curtas II. - májový (ú)let do
Portugalska, kino inak, prierez súčas-
nou portugalskou krátkometrážnou
tvorbou, A4 Nultý priestor, Námestie
SNP 12

ŠTVRTOK 14. mája
� 10.00 - Princezná Kukulienka, Bra-
tislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 19.00 - P. Pavlac: Červená princez-
ná, Divadlo Astorka, Námestie SNP 33 
� 19.00 - O. Wilde: Salome, Divadlo
Ívery, Školská 14
� 19.00 - Carl Gustav Jung, život a
dielo svetoznámeho psychológa, Cen-
trum hudby, Zichyho palác, obradná
sieň, Ventúrska 9
� 19.00 - Róbert Lakatos a RÉV, kon-
cert, Divadlo Meteorit, Čulenova 3
� 19.00 - One day jazz festival, Geor-
ge Duke, koncert, Estrádna hala PKO
� 16.00 a 19.00 - S. Daubnerová: Po-
lylogue, predstavenie divadla P.A.T.
Prievidza, Štúdio Činohry SND, Pribi-
nova ul.

� 19.00 - Milena Markovič: Loď pre
bábiky, predstavenie Srbského národ-
ného divadla, Nový Sad, Divadlo Aré-
na, Viedenská cesta 10 
� 19.30 - Slovenská filharmónia, pro-
gram: W. A. Mozart, J. Haydn, L. van
Beethoven, Veľké koncertné štúdio
Slovenského rozhlasu, Mýtna 1
� 20.00 - Famara, koncert švajčiarskej
reggae skupiny, Klub za Zrkadlom,
Rovniankova 3
� 20.00 - Kristof Bacso and Kornel
Fekete Kovacs Quartet, koncert,
Hlava XXII, Bazová 9
� 20.00 - Narodeniny, Divadlo SkRAT,
A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12
� 20.30 - J. Šimko a kol.: Petržalské
príbehy, Festival Nová dráma, Štúdio
12, Jakubovo námestie 12

PIATOK 15. mája
� 11.00 - Majáles, podujatie pre mládež

s mentálnym postihnutím, zamerané na
ľudové zvyky, M klub, Rovniankova 3
� 16.00 a 20.00 - Tajomstvo domu
Skuteckých, Festival Nová dráma, Báb-
kové divadlo Na rázcestí, Banská Bystri-
ca, A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12
� 16.00 a 19.00 - Džezový koncert, A.
Bartošová a študenti DF VŠMU, Di-
vadlo a.ha, Školská 14
� 19.00 - Music club - rock, Metano-
ja, Os Atp, DK Lúky, Vigľašská 1
� 19.00 - Prešporok po rokoch... fol-
kový koncert bratislavskej skupiny Pre-
šporok populárnej v 70. rokoch, DK
Dúbravka, Saratovská 2/A
� 19.00 - B. Srbljanović: Barbelo, o
psoch a deťoch, predstavenie Juhoslo-
vanského činoherného divadla, Bele-
hrad, Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.00 - F. Urbánek: Náš pán ujo,
hosťovanie divadelnej skupiny Nádej z
Naďlaku (Rumunsko), Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská 36
� 19.30 - Tanečný dom, výučba ľudo-
vých tancov, tance z Terchovej a Ždia-
ru, DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 19.30 - Slovenská filharmónia, pro-
gram: W. A. Mozart, J. Haydn, L. van
Beethoven, Veľké koncertné štúdio
Slovenského rozhlasu, Mýtna 1
� 20.00 - Hanka Gregušová, koncert,
Hlava XXII, Bazová 9

VÝSTAVY
�Kafka (predtuchy a prízraky), výsta-
va obrazov Jána Mózera a Petra Mózera,
vernisáž: 15. mája o 16.30 h, Výstavná
sála UK, Michalská 1, potrvá do 5. júna
� Denisa Papcová: Svetlo, výstava
obrazov umelkyne žijúcej v Ríme, Pálf-
fyho palác, Zámocká ulica, potrvá do
17. mája
� Štefánik - človek a legenda, Slo-
venské národné múzeum - Výstavný
pavilón Podhradie Žižkova ulica 16,
potrvá do 30. augusta
� Veronika Dirnhofer (Viedeň):
Vidieť ju aj v tme, výstava rakúskej
umelkyne, Rakúske kultúrne fórum,
Zelená 7, potrvá do 19. júna
� Život a dielo generála Milana Ras-
tislava Štefánika, Barokové nádvorie
UK, Ventúrska 11, potrvá do 15. mája
� Katarína Janečková: Exhibícia,
maľba, Galéria M++ (loď), Tyršovo
nábrežie, potrvá do17. mája
� Vladimír Morávek: Sochy, Galéria
ÚĽUV, Obchodná 64, potrvá do 16. mája

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

vyjdú opäť o týždeň
14. mája 2009


