
O pripravovanej medzinárodnej
autobusovej linke na trase Bratisla-
va - Rajka, ktorá by mala začať pre-
mávať na jeseň tohto roka, sme sa
pozhovárali s prvým námestníkom
primátora, zodpovedným aj za do-
pravu, Milanom CÍLEKOM.
- Projekt prepojenia s maďarskou
obcou Rajka prišiel po stupňujúcom sa
tlaku a žiadostiach samotných obyvate-
ľov prihraničných obcí, ktorí chceli
priame spojenie s hlavným mestom.
Pôjde o napojenie pre 7000 obyvateľov
obcí Jarovce, Rusovce, Čunovo a
Rajka.
Ako sa projekt financuje a nebude
linka stratová?
- Financuje ho Európsky fond regionál-
neho rozvoja, z ktorého čerpáme 337 506
eur. Mesto prispelo sumou 19 853 eur
a štát dal 39 707 eur. Náklady sú do-
hromady 397 066 eur. Vzhľadom na

súčasnú situáciu je predbežná cena jed-
ného lístka do Rajky stanovená na 60
centov. Pri dvoch vozidlách a štyroch
vodičoch denne sa ráta s tým, že úplné
náklady budú takmer 341 900 eur.
Aké autobusy budú na linke 801 jaz-
diť, kadiaľ povedie jej trasa?
- Trasa vozidiel typu SOR C 10,5 sa
začne pri novej budove SND, autobus
pôjde ďalej po Moste Apollo, popri
Ekonomickej univerzite cez Bzovícku
ulicu, ďalej cez Jarovce, Rusovce a v
Čunove zastaví na novej zastávke pod
názvom Schengenská a Čunovo -
záhrady. V Rajke bude stáť na Kossuth
Lajos utca a konečnú bude mať na
železničnej stanici v Rajke.
Ako často budú autobusy jazdiť a
koľko ľudí by mali prepraviť?

- Predpokladá sa, že denne urobí jeden
autobus osemnásť jázd, v čase medzi
piatou ráno a jedenástou večer. Pri
dvoch autobusoch sa odhaduje, že za
rok sa na tejto linke prepraví približne
131 400 cestujúcich. Konkurenciu
verejnej autobusovej dopravy v tejto
oblasti nemáme. Jediným spojom je
rýchlik z Bratislavy, ktorý odchádza
okolo štvrtej a z Rajky pred jedenástou
hodinou večer. Cestovné tam vyjde na
viac ako 2 eurá. Drahšia je však aj cena
jazdy osobným autom - pri vzdialenos-
ti asi 25 kilometrov od mesta a prie-
mernej spotrebe 9 litrov na 100 kilo-
metrov by bola cena jednej cesty 2,24
eura. 
Kedy bude projekt pripravený? 
- V prípade, že všetko vyjde, autobuso-
vú linku do Rajky by sme mali sprí-
stupniť už na jeseň 2009.

Zhováral sa Robert Lattacher
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Múzeá a galérie

budú zo soboty

na nedeľu

otvorené v noci  
BRATISLAVA
V sobotu 16. mája 2009 je pre Brati-
slavčanov pripravená už piata Noc
múzeí a galérií. Prvý ročník videlo v
Bratislave 5000 divákov, vlaňajší už
40 000 a organizátori predpoklada-
jú, že ich počet neklesne ani tento
rok.
Podujatie je možnosťou navštíviť brati-
slavské múzeá a galérie za jednotné
vstupné, navyše v netradičnom čase, čo
môže umocniť zaujímavé zážitky. Na
tridsiatich miestach mesta je priprave-
ných asi sto sprievodných aktivít v 70
expozíciách a výstavách.
Počas akcie platí jednotné vstupné 1,5
eura. Záujemcovia ho zaplatia v prvom
navštívenom múzeu, či galérii, čím
môžu určiť, ktorému zariadeniu poputu-
je príspevok zo vstupného. Podujatie sa
začne o 10.00 h, predpoludním prídu na
rad programy pre rodiny s deťmi s dôra-
zom na najmenších divákov. Čakajú ich
dielne, hry, súťaže, maľovanie, pátranie,
skúmanie tajomstiev, odhaľovanie zá-
had. Dospelí návštevníci si môžu po-
zrieť výstavy, filmy, dokumenty, ochut-
nať vína, vypočuť si koncerty vážnej aj
populárnej hudby. 
Hlavná ponuka sa začne popoludní.
Pracovníci v Galérii mesta Bratislavy už
tradične ocenia umelecké diela, Mú-
zeum dopravy pripraví jazdu na parnom
vlaku. Prírodovedné múzeum pozýva
na tajuplnú prehliadku antropologické-
ho depozitára, divadlo Aréna uvedie
polnočné predstavenie, Múzeum Jána
Cikkera Summertime - hudobnú noc s
Ľ. Popikom, V. Bartošovou a P. Micha-
licom. Múzeum mesta Bratislavy orga-
nizuje debatu na tému Načo nám je
múzeum?, milovníci rocku zase ocenia
Blues v múzeu v Múzeu obchodu.
Na otázky budú odpovedať aj v Múzeu
polície a spolu so slovenskými hercami
sa chystá spomínanie v Múzeu školstva
a pedagogiky. V Slovenskej národnej
galérii je pripravená prechádzka bývalý-
mi umeleckými obdobiami, ale najmä
pravými „osemdesiatymi“.  Kto sa chce
naučiť robiť rozbor vody, má na to
šancu vo Vodárenskom múzeu. Dobré
víno môžu záujemcovia ochutnať v
Múzeu kultúry Chorvátov na Slovens-
ku, kto chce zistiť, či má predpoklady
na to, stať sa archeológom, nech navští-
vi Archeologické múzeu.
Yeti bude hostiteľom na výstave Šangri-
la - India - Tibet - Nepál v Slovenskom
národnom múzeu (Prírodovedecké mú-
zeum). Ryžovanie zlata môže zaujať v
Múzeu Maďarov na Slovensku. Nádvo-
rie Bratislavského hradu sprístupnia
pracovníci Historického múzea a kto sú
„talenty v Bašte“ prezradia v Hudob-
nom múzeu. (mm)
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STARÉ MESTO
Na symbolickú rozlúčku s tunelom
pod Bratislavským hradom prišlo v
nedeľu 10. mája 2009 množstvo
záujemcov. Tunel je od pondelka 11.
mája uzatvorený minimálne na
jeden rok a práve v posledný deň
jeho prevádzky sa mohli domáci, ale
aj návštevníci Bratislavy povoziť
historickou električkou.
Dopravný podnik spolu s Bratislav-
ským kultúrnym a informačným stre-
diskom chceli aj touto formou upo-
zorniť verejnosť na uzatvorenie tune-
la. Poslední záujemcovia sa mohli
starou električkou odviesť naposledy
pred jeho uzatvorením, jazdy boli v

pätnásťminútových intervaloch a
každú z nich spestrilo rozprávanie o
histórii Bratislavy.
Bratislavský dopravný podnik v týždni
od 11. do 17. mája odovzdáva staveni-
sko dodávateľským firmám. „Predpo-
kladáme, že ostrý začiatok prác by sa
mal začať od budúceho týždňa, pravda
len v prípade, že nebudú technické pro-
blémy,“ uviedol dopravca. V tuneli sa
momentálne začínajú bežné zabezpe-
čovacie a preberacie práce. Ohradenie
vstupu do tunela má odradiť prípad-
ných zvedavých záujemcov od toho,
aby sa doň pokúšali vojsť. 
Náklady na opravu tunela budú pri-
bližne 8,3 milióna eur. Tunel dostane

napríklad konečne nové osvetlenie a
obnovia aj bezpečnostnú únikovú
šachtu vedúcu z tunela na ulicu Pali-
sády. Tunel má po oprave naďalej slú-
žiť výlučne pre električky, preto sa v
ňom neráta s vybudovaním chodníka
pre peších. Preložené bude aj vodo-
vodné potrubie, ktoré spravuje Brati-
slavská vodárenská spoločnosť, a to
pod zem vedľa električkovej trate. 
Oprava tunela má priniesť najmä vyš-
šiu prevádzkovú bezpečnosť, samo-
zrejmosťou je rekonštrukcia koľajo-
vej trate a pribudne aj moderný kame-
rový a signalizačný systém, ktorý
umožní reguláciu vstupu do tohto
priestoru. (rob)

Električka pôjde cez tunel asi až o rok
Jedna z posledných električiek, ktoré prešli tunelom. Ďalšie ním prejdú najskôr až o rok. FOTO - SITA

Do Rajky chcú odviezť vyše 130 000 ľudí

Električky číslo

11 a 14 zrušili,

čiastočne ich

nahradí číslo 16 
BRATISLAVA
V súvislosti s dočasným uzatvorením
tunela pod Hradom zrušil dopravný
podnik električky číslo 11 a 14 a čias-
točne ich nahradil novou linkou číslo
16. Tunel by mal byť zatvorený
jeden rok a dopravca verí, že ho
otvorí na jar 2010.
Nová električková linka č. 16 jazdí zo
sídliska Komisárky v Rači cez Námes-
tie SNP do Ružinova a späť do Rače.
Za Račianskym mýtom ide po trase
Radlinského ulica - Americké námestie
- Špitálska ulica - Námestie SNP -
Obchodná - Radlinského - Vazovova -
Krížna - Trnavské mýto. Odtiaľ ide do
Ružinova až na Astronomickú  ulicu.
Späť sa šestnástka vracia tou istou tra-
sou - teda cez Trnavské mýto, Krížnu,
Vazovovu, Obchodnú, Námestie SNP,
Špitálsku, Americké námestie a Rad-
linského až do Rače.
Zrušenie liniek č. 11 a 14 má odľahčiť
Kamenné námestie, na ktorom by pri
čakaní na semaforoch vznikla vysoká
koncentrácia električiek, čo by mohlo
spôsobiť výrazné meškanie spojov.  
Do 17. mája 2009 jazdí električková
linka číslo 5 v smere z Dúbravky len po
Železničnú stanicu Vinohrady. Od 18.
mája pôjde z Dúbravky po Vajanského
nábreží až do Rače na sídlisko Komi-
sárky. Cestou späť pôjde v centre
mesta z Obchodnej na Námestie SNP a
cez Jesenského ulicu na Rázusovo
nábrežie. Linka číslo 1 v smere z
Dúbravky odbočí z Rázusovho nábre-
žia na Mostovú ulicu a z Jesenského
bude pokračovať svojou trasou po Špi-
tálskej ulici.
Linka číslo 9 jazdí v smere z Karlovej
Vsi po Vajanského nábreží cez Šafári-
kovo námestie, Štúrovu ulicu, Špitál-
sku a Krížnu až na Trnavské mýto,
odkiaľ pokračuje na Astronomickú
ulicu v Ružinove. V smere do Karlovej
Vsi ide za Trnavským mýtom po Špi-
tálskej ulici, Jesenského, Mostovej
ulici a Rázusovom nábreží až do Kar-
lovej Vsi.
Zastávky električiek 1, 5 a 9 sú na
Kapucínskej ulici v oboch smeroch
zrušené. Mnohí cestujúci zvykli pre-
stupovať z týchto liniek na autobusy
na Staromestskej ulici. Do Petržalky je
možné využiť linku 88, ktorá stojí pod
Novým mostom a ide na Námestie hra-
ničiarov po Einsteinovej ulici.
Namiesto liniek 94 a 93, ktoré stoja na
Staromestskej ulici pri starom rozhlase,
je pod Novým mostom možné použiť
linky 91 a 191. Autobus číslo 91 ide
okolo Auparku na Železničnú stanicu
Petržalka a ďalej do Jaroviec a Čuno-
va. Autobus číslo 191 pokračuje až do
Rusoviec. (rob)



KARLOVA VES
Mesto konečne otvorilo aj časť novej
Dúbravskej cesty, v smere od ulice
Polianky. Cesta mala byť pôvodne
sprístupnená hneď po odovzdaní
nového úseku diaľnice D2 spolu s
tunelom Sitina v roku 2007, odvtedy
prešlo niekoľko mesiacov, ale nová
Dúbravská cesta stále čakala na
sprejazdnenie.
Magistrát otvoril úsek od Polianok ku
Škole úžitkového výtvarníctva na
Dúbravskej ceste 11 v pondelok 11.
mája 2009. „Ďalej už bude cesta uza-
vretá. Ku škole sa dá dostať z oboch
strán komunikácie. Do budúcnosti sa v
úseku Polianky - základná umelecká
škola plánuje nová trasa mestskej hro-
madnej dopravy,“ uvádza sa v informá-
cii mesta o otvorení časti Dúbravskej
cesty.

Problémom nového úseku ulice bolo
podľa mesta vybudovanie chodníkov.
Pri komunikácii vedú siete i plynové
potrubie a prekládka by vraj bola
finančne veľmi náročná. Oddelenie
cestného hospodárstva magistrátu tam
zatiaľ osadilo osvetlenie, vyčistilo
komunikáciu a orezalo stromy. Chod-
ník nebol pôvodne zakomponovaný v
projektovej dokumentácii, aj preto pri
kolaudácii registrovali námietku polí-
cie kvôli bezpečnosti chodcov. 
Premávku mestskej hromadnej dopra-
vy na Poliankach v Dúbravke plánoval
magistrát obnoviť po dokončení
výstavby diaľnice D2 Lamačská cesta -
Staré Grunty. Po dostavbe tunela Sitiny
tam podľa informácií z roku 2006 mala
premávať linka číslo 34. Mestská hro-
madná doprava bola z ulice Polianky v
smere z Dúbravky presmerovaná po

uzatvorení výjazdu na Lamačskú cestu
ešte 5. septembra 2005. Keďže v loka-
lite Polianky sú rôzne prevádzky a pre-
dajne, ale napríklad aj veterinárna poli-
klinika, obyvateľov Dúbravky zaují-
malo, ako sa do týchto končín dopra-
via. 
Pôvodné plány totiž hovorili o tom,
že prepojenie povedie cez podjazd
popod most diaľnice a ďalej cez starú
Dúbravskú cestu až po križovatku s
Cestou na Červený most. Do stavby
diaľnice však bola zahrnutá rekon-
štrukcia len asi jednej tretiny starej
Dúbravskej cesty, a preto je v budúc-
nosti kvôli normálnemu prevádzko-
vaniu autobusovej linky nevyhnutná
oprava a rozšírenie časti komunikácie
popri areáli Slovenskej akadémie
vied až ku križovatke s Lamačskou
cestou. (rob)

STARÉ MESTO
Sťažnosti čitateľov na drzé parkova-
nie v meste nie sú ničím výnimoč-
ným. Mnohé sa týkajú najmä parko-
vania áut na chodníkoch, napríklad
pri priechodoch pre chodcov.
Jedným z takýchto prípadov je aj chro-
nické parkovanie auta tesne pri prie-
chode pre chodcov na chodníku na Ná-
mestí slobody. Vodič strieborného For-
du tu parkuje pravidelne a zatiaľ, zdá
sa, bez toho, aby si to všimla mestská
či štátna polícia. Parkovanie mu uľah-
čujú aj zle osadené stĺpiky na chodní-
ku, ktoré by mali byť umiestnené tesne
pri obrubníku cesty tak, aby zabránili
vjazdu auta na chodník. Je nepochyb-
né, že vodič takýmto parkovaním musí
pri vjazde na chodník či otáčaní sa

ohrozovať a obmedzovať chodcov.
Podobných prípadov, keď bezohľadní
vodiči vchádzajú na chodník cez prie-
chody pre chodcov, je v Bratislave
viac, napríklad na Kúpeľnej, Grösslin-
govej ulici, ale aj inde.
Mestskí policajti, ktorí majú tieto prí-
pady riešiť, denne prechádzajú okolo
bez povšimnutia. A to aj napriek tomu,
že ich majú rovno pod nosom. Tak, ako
v prípade priechodu pre chodcov na
Kúpeľnej ulici, ktorý je od ich policaj-
nej úradovne vzdialený len pár krokov.
Na naše upozornenia ústami svojho
hovorcu len dokola verklíkujú, že
počas týždňa zistia a riešia v hlavnom
meste 800 až 900 priestupkov. Zákazy
zastavenia, státia, vjazdu, zákaz odbo-
čovania, zákaz otáčania, prikázaný

smer jazdy, prikázaný smer obchádza-
nia, vyhradené parkovisko. Počkáme si
teda, či začnú riešiť aj tieto konkrétne
prípady parkovania.
Na tento stav upozorňujeme aj mestskú
a miestne samosprávy, ktoré by mali
osadením liatinových stĺpikov defini-
tívne ochrániť ľudí v bezprostrednej
blízkosti priechodov pre chodcov.
Zostáva nám už len veriť, že o výbere
a spôsobe osadenia pevných zábran bu-
dú rozhodovať zodpovední a rozmýš-
ľajúci úradníci. Nie takí, ktorí sú pre-
svedčení, že nedisciplinovaných vodi-
čov skôr zastaví dopravná značka ako
pevný liatinový stĺp. A už vôbec nie
takí, ktorí budú riešenie naťahovať
donekonečna. (rob, mil)

FOTO - Oto Limpus
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Z Ivanskej cesty

sa nedá odbočiť

na Vrakunskú 
RUŽINOV
Od 11. mája 2009 už nie je možné
odbočiť z Ivanskej cesty na Vra-
kunskú cestu. Mestská samospráva
spolu s políciou zmenila dopravné
značenie v snahe o zjednodušenie
križovatky a zvýšenie bezpečnosti
cestnej premávky.
Problémová križovatka so železnič-
ným priecestím, na ktorom nedávno
vlak nabral autobus hromadnej dopra-
vy, sa stáva o niečo jednoduchšou.
Vodiči prichádzajúci od Galvaniho
ulice už nesmú odbočiť na Vrakunskú
cestu smerom na ružinovské sídlisko
Ostredky a mestskú časť Vrakuňa.
Autá budú musieť zrejme vyjsť na
diaľničný obchvat, alebo vojsť z Gal-
vaniho na Trnavskú, ďalej popri
Ružinovskom cintoríne smerom do
Vrakune. 
V druhom prípade to môže v tejto loka-
lite spôsobiť značné zápchy a zhuste-
nie premávky - najmä v špičke. Do
úvahy prichádza aj prepojenie Galvani-
ho ulice s Vrakunskou cestou, no všet-
ko stojí a padá na zrejme neusporiada-
ných pozemkoch na mieste prepojenia,
ale asi aj na slabej snahe kompetent-
ných. Mestská samospráva pritom
tvrdí, že v dlhodobom horizonte je pre-
pojenie naplánované. 
Vrakunská cesta a Galvaniho ulica by
boli spojené nadjazdom ponad želez-
ničnú trať, ktorá v mieste budúceho
mimoúrovňového prepojenia pokraču-
je už ako jednokoľajová trať. Potom by
už podľa mesta nemali nastávať kolí-
zie. „Mimoúrovňové prepojenie je rie-
šené v územnom pláne a reálne by táto
investícia mala vzniknúť v súvislosti so
súkromným investičným projektom
Letisko - západ. To je však riešenie do
budúcnosti,“ píše v stanovisku mesto.
Čiastočné zmeny problémovej križo-
vatky Ivanská cesta - Trnavská cesta -
Vrakunská cesta, cez ktorú navyše pre-
chádza železničná trať, prichádzajú až
po nedávnej dopravnej nehode. Želez-
ničný rušeň pri nej na priecestí zošroto-
val kĺbový autobus MHD. Hrozivo
vyzerajúca nehoda si, našťastie, nevy-
žiadala obete, pretože havária sa stala
skoro ráno. Navyše išlo o služobnú
jazdu, takže vo vozidle neboli cestujú-
ci a vodič včas vyskočil. Železnice Slo-
venskej republiky neplánujú na tomto
priecestí osadiť závory. Argumentujú,
že by sa pri zápchach ešte viac znížila
bezpečnosť vodičov áut stojacich často
na priecestí. 
Ivanská cesta je aj dlhodobo jednou z
najrozbitejších komunikácií v meste.
Jej postupná oprava sa začala na jeseň
minulého roku a pokračuje aj v tomto
roku. (rob)

Parkovanie na priechodoch pre chodcov

by mala riešiť polícia, ale aj samospráva

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

Na stanici už

rekonštruujú 

4. nástupište
STARÉ MESTO
V nedeľu 10. mája 2009 začali Želez-
nice slovenskej republiky (ŽSR)
rekonštruovať 4. nástupište na bra-
tislavskej Hlavnej stanici. Rekon-
štrukcia potrvá do septembra a
vyjde na 3,2 milióna eur.
Ako informovala Dana Hurtová z odbo-
ru komunikácie ŽSR, nástupište vybu-
dovali ešte v rokoch 1936-1938 a vyše
70 rokov prevádzky sa podpísalo na
jeho stave. Počas úprav vybudujú nové
zastrešenie, osvetlenie, nástupištné hra-
ny, pribudnú fontánky s pitnou vodou,
nevidiaci privítajú dlažbu s pásmi s
drážkami, ráta sa s novým kamerovým
systémom. Na samotnej trati zrekon-
štruujú koľaje, výhybky a zmena čaká aj
trakčné vedenie. 
Podľa D. Hurtovej vypustenie nástupiš-
ťa sa dotkne aj osobnej dopravy a zmien
pri pätnástich vlakoch. Niektoré budú
presmerované na stanicu Nové Mesto,
niektoré úplne zrušené, cestujúci si
preto musia dať pozor, aby ich náhodou
neodviezli na iný koniec mesta, prípad-
ne, aby zbytočne nečakali na svoj vlak
na Hlavnej stanici... Zmeny sa týkajú
piatich osobných vlakov, ôsmich rýchli-
kov, jedného zrýchleného vlaku a jedné-
ho vlaku kategórie Ex. 
„Železničná spoločnosť Slovensko
predpokladá viac cestujúcich na stanici
Bratislava - Nové Mesto, a preto upra-
vila predajný čas v pokladniciach. V
čase odchodov posilových vlakov
zabezpečia prevádzku pokladníc
dvoma zamestnancami v I. zmene od
5.40 do 21.40 h (denne) a v II. zmene
od 7.00 do 15.55 h (v piatok),“ infor-
moval Miloš Čikovský, riaditeľ odboru
komunikácie spoločnosti. Oprava
štvrtého nástupišťa nebude v tomto
roku jediná. „Chystáme aj rekon-
štrukčné práce tunela č. 2,“ prezradila
Dana Hurtová. (db)

Chcú počuť 

názory občanov

na obratisko
KARLOVA VES
Kvôli možnej výstavbe autobusové-
ho obratiska v Karlovej Vsi zvolala
mestská časť na 20. mája 2009 verej-
né zhromaždenie občanov.
Zástupcovia dopravného podniku na
ňom vysvetlia rôzne pohľady na
dopravné riešenie pri Riviére. Mnohé
doterajšie návrhy riešenia zastávok v
okolí Molecovej ulice z rôznych príčin
stroskotali. Na rad preto prichádza
návrh na vytvorenie obratiska pri novej
predajni Lidl. Spočíva v tom, že auto-
bus číslo 32 z Kramárov by zašiel k
hypermarketu, kde sa musí obrátiť.
Tým by sa vyhovelo časti cestujúcich,
ktorí chcú mať zastávku pri predajni.
Zároveň by došlo k odľahčeniu prie-
chodu k Molecovej a rozdeleniu cestu-
júcich prechádzajúcich cez Karloveskú
ulicu na asi jednu polovicu. (rob)

Novú Dúbravskú cestu síce konečne

sprístupnili, no zatiaľ len čiastočne

štrúdle, sendviče, toasty
káva, víno, čapované pivo



STARÉ MESTO
Staromestská samospráva dala od
piatka do nedele orezať stromy na
uliciach Palackého, Medená a Kú-
peľná. Spolu na 45 stromoch urobili
odborníci tzv. udržiavací rez. To zna-
mená, že odstránili suché a poškode-
né konáre a upravili koruny tak, aby
nezasahovali do fasád susediacich
budov.
Prístup referátu ochrany životného pro-
stredia staromestského miestneho úra-
du treba oceniť, veď starostlivosť o ve-
rejnú zeleň je v Bratislave stále slabá. V
prípade ulíc Palackého, Medenej a
Kúpeľnej však orezávanie stromov pri-
chádza oneskorene - najmenej o 20 až
30 rokov.
Obyvatelia spomenutých ulíc, ako aj
náhodní okoloidúci počas predĺženého
víkendu len krútili hlavami nad prácou
usilovných pilčíkov. Stromy sú totiž
oholené až do výšky tretieho nadzem-
ného podlažia, koruny stromov sa tak
začínajú vo výške zhruba 10 metrov a
siahajú až po strechy okolitých budov.
Májový orez síce dočasne presvetlil
domy na spomenutých uliciach, o nie-
koľko týždňov však bude opäť všetko
zarastené a v bytoch na Kúpeľnej a
Medenej ulici i v triedach troch škôl na
Palackého ulici budú musieť opäť od
rána svietiť, pretože cez husté koruny
stromov slnečné lúče nepreniknú.
Ani každoročné orezávanie už neza-
chráni tieto stromoradia. Stromy sú
staré a skôr sú na príťaž ako na osoh.
Možno by pracovníci referátu ochrany
životného prostredia namiesto míňania
peňazí na nezmyselné orezávanie
týchto pahýľov mohli podumať nad
zásadnou obnovou stromoradia na uli-
ciach Palackého, Medená a Kúpeľná.

To znamená, staré, pokrivené a často
choré stromy nahradiť mladými a zdra-
vými stromami, z ktorých je možné
sformovať ukážkové mestské stromo-
radie.
Kam nechodí slnko, chodí lekár. O tom
by obyvatelia Kúpeľnej a Medenej uli-

ce mohli pracovníkom miestneho úradu
rozprávať. Ich byty sú totiž tmavé a
často vlhké. Na názor Staromešťanov
sa však nikto nepýta. Hlavne, že zapla-
tili z obecného rozpočtu túto pseudo-
ochranu staromestskej zelene. (pol)

FOTO - Oto Limpus

Vzácny dub

v PKO je klenot

Bratislavy
LIST ČITATEĽA
Zelene z nášho mesta ubúda
rýchlym tempom vďaka nenásytnos-
ti investorov a najmä vďaka postoju
samosprávy, ktorej správanie dáva
tušiť šušťanie bankoviek za kulisa-
mi. 
Jeden z najbarbarskejších počinov v
tomto smere bola likvidácia parku v
Parku kultúry a oddychu a jeho nahra-
denie betónovým monštrom lacnej
kancelárskej architektúry. O to viac
treba obdivovať občanov, ktorí sa
neúnavne usilujú o zachovanie aspoň
zvyšku PKO, ktorý plní aj významnú
kultúrnu funkciu a rozmermi budov
nenarúša nábrežie. 
V areáli Parku kultúry a oddychu
rástli aj dva vzácne vždyzelené duby,
ktoré si zachovávajú listy počas celej
zimy. Jeden z nich vyrúbali pri stav-
be River Parku, druhý však ešte,
našťastie, existuje a môžeme ho
obdivovať kúsok od hlavného vcho-
du do areálu, pri ceste oproti zastáv-
ke električky Park kultúry smerom na
Dúbravku. Ide o veľký urastený
strom, v podmienkach Bratislavy
jedinečný. Tento zvláštny dub sa volá
dub Turnerov. 
Mladý exemplár bol vysadený aj v
parčíku na Americkom námestí.
Vždyzelené listnaté dreviny sú práve
u nás v strednej Európe sadovnícky
mimoriadne zaujímavé, keďže posky-
tujú pozorovateľovi neopakovateľný
zážitok živej prírody práve v zime,
keď je väčšina domácich drevín
„smutných“ a bez listov. Žiaľ, projek-
tanti našich zelených plôch prejavujú
vo všeobecnosti veľmi málo nápadi-
tosti a žalostne slabé znalosti sorti-
mentu okrasných drevín (opadavých
či vždyzelených) vhodných pre pod-
mienky Bratislavy.
Bola by neospravedlniteľná škoda,
keby aj tento vzácny a unikátny strom
padol za obeť prebiehajúcej betónizá-
cii Bratislavy. Dúfajme, že sa ho
podarí aj pre radosť ďalších generácií
Bratislavčanov zachovať, rovnako
ako aj nábrežie, ktoré by malo slúžiť
na oddych a relax pre všetkých oby-
vateľov a návštevníkov nášho mesta a
nemalo by sa stať betónovým getom-
bunkrom pre zopár vyvolených.

Jozef Somogyi, Bratislava
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Do Bratislavy

vlani prišlo 

760 000 turistov
BRATISLAVA
Bratislava aj v roku 2008 zazname-
nala nárast v počte návštevníkov. V
metropole Slovenska sa podľa úda-
jov Štatistického úradu SR ubytova-
lo vlani takmer 760 000 návštevní-
kov, z toho až 600 000 bolo zo zahra-
ničia. 
Celkovo strávili v Bratislave 1,55
milióna prenocovaní, čo predstavuje
oproti predchádzajúcemu roku nárast o
6 percent. Na prvých troch miestach sa
umiestnili Česi, Nemci a Angličania,
za nimi nasledovali turisti z Poľska,
Rakúska, Talianska, Francúzska, USA,
Chorvátska a zo Španielska. Najväčší
medziročný nárast zaznamenala Brati-
slava práve u turistov z Poľska (38 %)
a Španielska (30 %).
Bratislava vlani investovala vyše 250 000
eur do svojej propagácie ako turistickej
destinácie v zahraničí. Komunikácia
mesta bola zameraná predovšetkým na
všeobecnú podporu znalosti značky
Bratislava klasickými formami inzer-
cie, advertoriálov, či informačných
ciest novinárov. 
Rovnaký cieľ mala spoločná kampaň
mesta, kraja a Slovenskej agentúry pre
cestovný ruch (SACR) v celkovej
výške 202 000 eur, ktorej súčasťou bol
napríklad televízny spot na CNN (za
týždeň vysielania ho videlo takmer
dva milióny divákov, z toho 870 000
bolo takých, ktorí pravidelne cestujú),
billboardy vo Viedni, okolí letiska
Schwechat a na vstupoch do kraja,
stratégia e-marketingu, nový bedeker,
prezentačné DVD či databanka foto-
grafií. Nasledovať bude letná kampaň
Bratislavy v najpočúvanejších čes-
kých rádiách.
Mesto sa tiež chystá na podstatnú
zmenu svojej internetovej stránky
určenej návštevníkom. Hlavné mesto
bude v priebehu roku organizátorom
alebo partnerom viac ako 100 väčších
podujatí s celkovou návštevnosťou
vyše jedného milióna ľudí. (miv)

Namiesto orezávania by staré stromy

v centre mesta mali nahradiť mladými
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KARLOVA VES
Dopravný podnik Bratislava, a.s.,
nainštaloval v minulých dňoch na
zastávke autobusov na Molecovej
ulici prvý dynamický displej. Ten má
v reálnom čase informovať cestujú-
cich o príchode autobusov nie podľa
grafikonu, ale podľa reálnej doprav-
nej situácie v meste.
Zariadenie určite poznajú Bratislavča-
nia z mnohých európskych metropol,
kde cestujúcim uľahčuje čakanie na

mestskú dopravu. V týchto dňoch by
mal byť displej na Molecovej úplne
funkčný z hľadiska odpočítavania
času, kedy príde vozidlo v reálnom
čase na zastávku. Zariadenie je dvoj-
riadkové, čo umožní zobrazenie prí-
chodu dvoch vozidiel. Dopravca
vychádzal z požiadaviek cestujúcich,
ktorí chcú byť informovaná, aj vzhľa-
dom na možné objektívne zdržanie
liniek, kedy skutočne daný spoj príde
na zastávku a podľa toho sa zariadiť. 

Dopravný podnik Bratislava, a.s., pred-
pokladá, že v neskoršom období by
mohlo dôjsť k rozšíreniu systému aj na
ďalšie zastávky MHD. Prioritne by išlo
o tie, ktoré sú na dôležitých prestup-
ných uzloch. 
Prvotné náklady na prevádzku disple-
ja na zastávke na Molecovej ulici sú
asi 5000 eur. Reakcie cestujúcich
podľa dopravcu ukazujú, že by tento
systém privítali najmä na nočných
spojoch MHD. (rob)

Na príchod autobusu upozorní displej



4BRATISLAVSKÉ NOVINY 18/2009

Robotník

zo stavby si

podal turistov
LIST ČITATEĽA
Centrum mesta je napriek hospo-
dárskej kríze už teraz plné zahranič-
ných turistov. Môžeme byť radi,
zahraničná turistika je predsa dôle-
žitým príjmom každého trochu
zaujímavého svetového mesta. Turis-
tov si treba vážiť a spraviť maxi-
mum pre ich príjemný pobyt v
meste. Nie vždy to však platí o mes-
tách na Slovensku, medzi nimi aj o
Bratislave.
Minule som prechádzal Gorkého uli-
cou, mimochodom, v súčasnosti veľmi
znečistenou, a stavebným ruchom kon-
taminovanou ulicou, a naraz som počul
mimoriadne vulgárne nadávky. Istý
robotník na stavbe rekonštrukcie palá-
ca Motešických, nižšieho vzrastu a
podľa slovnej zásoby výrazne ukráte-
nej inteligencie, veľmi vulgárne nadá-
va skupinke oproti prechádzajúcich
nemecky hovoriacich turistov. Spoma-
lil som, aby som pochopil, o čo išlo. 
Robotník iba nadával, príčinu som
nezistil, oni sa mu veľmi slušne snažili
vysvetliť, že mu nerozumejú, či to
nemôže povedať nemecky alebo aspoň
anglicky. On, pochopiteľne, žiadny iný
jazyk neovládal a stále na nich útočil
ostrými nadávkami. Chvíľkami sa im
vyhrážal aj fyzickým útokom (asi si
myslel, že sa iba tvária, že nerozumejú
slovensky). Našťastie, pokračovali ďa-
lej a k fyzickému útoku nedošlo.
Neviem, čo si o tom mám myslieť, ale
v takej Viedni by sa nikdy nemohlo
stať, že nejaký robotník zo stavby by si
dovolil k okoloidúcim správať sa agre-
sívne bez následkov vyvodených voči
nemu. Nech mal ten jeho útok ľubovoľ-
ný dôvod, všetko sa dá vyriešiť inteli-
gentne a v pokoji. Nepodarilo sa mi zis-
tiť, kto je vlastne realizátorom stavby, a
teda zamestnávateľom toho robotníka,
pretože na informačnej tabuli bolo
meno zhotoviteľa úmyselne odtrhnuté,
čím vlastne tiež porušili zákon. My-
slím, že týmto sa ukázala inteligencia
veľkej časti slovenskej populácie,
bohužiaľ, neveľmi reprezentatívnym
spôsobom. Aj robotníci a nekvalifiko-
vaní pracovníci by si mali uvedomiť, že
na verejných priestranstvách treba
dodržiavať verejný poriadok a nie je
možné, aby beztrestne, hoci len slovne,
útočili na okoloidúcich. Takýto obraz
Bratislavy sa potom v hlave turistu
spojí s obrazom síce pekného historic-
kého mesta, ale plného nepríjemných,
nepohostinných a agresívnych ľudí.
Paradoxne, títo robotníci pritom
možno ani nepochádzali z Bratisla-
vy... Karol L., Bratislava

Kancelárie vidia,

ale do práce 

idú ešte hodinu
LIST ČITATEĽA
Nedávno sa písalo o situácii v pre-
plnenom a v krátkych intervaloch
chodiacom autobuse č. 67 cestou z
Podunajských Biskupíc k Hyperno-
ve cez Dolné hony - Astronomickú -
Ivanskú cestu cez nešťastné prieces-
tie, ktoré po havárii vlaku s autobu-
som pán Zahradník riešil tak, že
linku jednoducho zrušil.
Predchádzajúca situácia pritom z teraj-
šieho pohľadu vlastne ani problémom
nebola, najmä vzhľadom na to, čo sa
vytvorilo teraz. Keďže pán Zahradník
vlastní auto, nevyskúšal si, ako to je,
keď linka č. 67 už po pôvodnej trase
nechodí. Bohužiaľ, nemá každý auto, a
tak musí jazdiť mestskou hromadnou
dopravou. Treba preto cestovať o
jednu hodinu dlhšie - na Trnavské
mýto a odtiaľ k Hypernove. Pochopi-
teľne, že nikto, kto sa musí dostať k
svojej firme v okolí Kiky a cestoval
pôvodným autobusom, tak nerobí. 
Vystupujeme na zastávke autobusu č.
67 neďaleko Astronomickej a každé
ráno prechádzame cez koľajnice a die-
rou v plote pri Hornbachu, takže v
blízkej budúcnosti budeme mať ďalšiu
katastrofu. Je nenormálne, že hoci z
tejto zastávky už vidíte svoju firmu,
musíte cestovať ešte jednu hodinu, aby
ste sa dostali včas do práce. 

Mária Magdová, Bratislava

Hodnota bytu

klesla možno 

aj o polovicu
LIST ČITATEĽA
Keď sme si nedávno v novostavbe v
Slávičom údolí kupovali byt, platili
sme aj za lokalitu. Malo tam byť
tiché prostredie ani s dokončenou
výstavbou.
Dnes pár metrov od nás stavajú ďalší
dom a my nielenže deň čo deň počú-
vame hluk zo stavby, ale súčasne si
uvedomujeme, ako klesá aj hodnota
nášho bytu. Z príjemného výhľadu je
zrazu pohľad do steny, z ticha buchot,
a to môžeme byť radi, že nám nový
dom úplne nezakryl slnko. 
Chcem preto upozorniť všetkých,
ktorí si idú kupovať byty v domoch,
kde je okolo relatívne prázdno, dajte
si pozor. O pár mesiacov sa možno aj
vy dočkáte bagrov, žeriavov, buchotu,
kriku. Mať vedľa domu voľnejší
pozemok je síce atraktívne, ale pre
budúcnosť to môže byť aj zradné... 

Vilo Horváth, Staré Mesto

Jet set nie je reštaurácia pre smotánku
Nebýva v bratislavskom gastrono-
mickom svete zvykom, aby reštaurá-
cia ponúkala kvalitnú kuchyňu v ele-
gantnom prostredí za viac ako prija-
teľné ceny. My sme však na takú
narazili. Je ňou Caffe Restaurant
JET SET na Tomášikovej ulici.
Otvorili ju len nedávno, v novopostave-
nom bytovom komplexe Koloseo na
niekdajšej bratislavskej periférii, dnes
marketingovo označovanej ako širšie
centrum. Aj keď by sa mohlo zdať, že sa
môže spoľahnúť na klientelu z radov
obyvateľov obytného komplexu, pravda
je trochu iná. Väčšina jej návštevníkov
sem prichádza zo vzdialenejších končín
a prevažne autami. Zaparkovať na par-
koviskách strážených rampami je prob-
lém, tak sa stojí kdekade.
Interiér reštaurácie je „novostavbový“,
sadrokartónový strop s ukrytou klimati-
záciou a odvetraním, dve steny tvoria
veľké okná dlhého výkladu. Na nich sú
jednoduché biele záclony, ktoré ukrýva-
jú hostí pred zvedavými pohľadmi z
ulice. Zvyšné steny sú natreté hnedou
khaki farbou a ozdobené zarámovanými
fotografiami jedál, nápojov a ďalších
momentiek z kaviarní a reštaurácií.
Oproti vchodu je veľký barový pult s
osvetleným sklom pomaľovaným kveti-
novým ornamentom. Napravo od neho
je reštauračná časť s prestretými stolmi
a vysokými čalúnenými stoličkami.
Naľavo je menšia barová, resp. kavia-
renská časť s dlhou lavicou pod stenou a
masívnymi polkruhovými kreslami.
Prostredie elegantné, s nádychom luxu-

su, vhodné na pracovné obedy, večeru
vo dvojici, dokonca aj na denné menu.
Aj to v Jet set ponúkajú, a aj to svedčí o
tom, že nie je určená len spoločenskej
smotánke (v angličtine označovanej
práve výrazom Jet set). Stojí 6 € s
polievkou a hlavným jedlom alebo 8 €
aj s predjedlom a podávajú ho v čase od
jedenástej do pol piatej. Tým, ktorí
prídu medzi 14.30 a 15.30 a objednajú si
menu dajú ešte 10% zľavu na jedlo.
My sme ani jednu z ponúkaných mož-
ností nevyužili, pretože sme chceli
ochutnať niečo zo stálej ponuky na
jedálnom lístku. A tak sme si z predjedál
vybrali Grilovanú husaciu pečeň na
ragout z kuriatok a cuketky so šalviovou
omáčkou (10 €) a Gratinovanú mozza-
relu s baklažánom, lúpanými paradajka-
mi a šafránovou omáčkou (4 €). Husa-
cia pečeň sa rozplývala na jazyku a v
kombinácii s hríbikmi a jemnými plát-
kami grilovanej cuketky bola ozajstným
kulinárskym zážitkom. Naopak, naše
očakávania nenaplnila miska zapečenej,
príliš horúcej a riedkej mozzarely.
Mierne sklamanie však nejde na vrub
kuchára, ktorý svoje majstrovstvo
potvrdil aj pri polievkach. Tekvicový
krém s kuracími filetkami a lesnými
hubami (3 €), ale aj Hydinové consom-
meé so zeleninou a domácimi mäsový-
mi gnocchi (3 €) boli výborné.
Jedálny lístok je zostavený tak, aby v
ňom hostia nemuseli dlho blúdiť očami.

Na výber hlavného chodu je šesť mäso-
vých pokrmov, tri ryby, troje cestoviny,
dve rizotá, dve vegetariánske a dve dets-
ké jedlá. My sme vyskúšali Grilované
kuracie prsia so zeleninou na omáčke z
tokajského vína (7,40 €) so Šafránový-
mi varenými zemiakmi (1,99 €) a
maslovú rybu Butter fish na mrkvovo-
cuketovom hniezde s verdure omáčkou
(11 €). Kuracie prsia boli chutné, rovna-
ko ako malé žlté zemiačiky, v prípade
ryby však prvý pokus nevyšiel. Niežeby
sklamal kuchár pri príprave, no chuť do
jedla nám pokazil jeden malý vlas v
tanieri. Druhý pokus, ktorý prišiel bez
vlasu, s ospravedlnením a informáciou,
že ho máme bezplatne, nám už chuť do
jedla opäť prinavrátil.
Tak sme sa rozhodli ešte vyskúšať
dezerty. Grécky jogurtový dezert s
vanilkou a čerstvým ovocím (4 €) a
Zapečené maliny s hruškovo-škorico-
vým chutney (4 €). Ani tie nesklamali a
tak sme kuchárovi mohli vystrúhať
záverečnú poklonu.
Tá však patrí aj majiteľovi reštaurácie
Jet set za odvahu nastaviť veľmi pria-
teľské ceny. Možno niekto namietne, že
sú ešte aj tak vysoké, ale verte nám, v
tomto prípade ide o mimoriadne priaz-
nivý pomer medzi cenou a kvalitou.
Kiežby mala Bratislava takých reštaurá-
cií oveľa viac.
Naše hodnotenie: ����
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Aj detské sedačky musia mať návod
Bezpečnosť detí nadovšetko, hovorie-
va sa medzi ľuďmi a múdre hlavy
vedia, o čo ide. Inšpektori Slovenskej
obchodnej inšpekcie preto kontrolujú
aj výrobky, ktoré majú slúžiť deťom
- na ich bezpečnosť a istotu.
Dňa 11. marca 2008 boli inšpektori SOI
na kontrole v Obchodnom centre Avion
na Ivanskej ceste. Cieľom kontroly bolo
overiť bezpečnosť detských sedačiek
pre deti, ktoré cestujú v motorových
vozidlách. Kontrola mala ukázať, či pre-
dajcovia predávajú detské sedačky ako
bezpečné výrobky podľa Smernice
Európskeho parlamentu a Rady. Inšpek-
tori SOI si kvôli tomu vybrali výrobok
pod názvom Autosedačka MEGGY
KOMBI UNIVERSAL 9 - 36 kg. 
Išlo o sedačku pre deti s hmotnosťou 9
až 36 kilogramov z penového polystyré-
nu. Sedačka nevyhovela predpisom
vzhľadom na značenie a návod. V prípa-
de, že ide o sedačku do zadnej časti auta,
musí mať nápis: VÝSTRAHA! NE-
UMIESTŇOVAŤ NA PREDNÝCH
SEDADLÁCH S AIRBAGOM! Pri
sedačke smerovanej dopredu aj dozadu

musí mať označenie: POZOR - NE-
POUŽÍVAT ZARIADENIE SMEROM
DOPREDU, POKIAĽ JE HMOT-
NOSŤ DIEŤAŤA MENŠIAAKO...
Pri detských sedačkách s alternatívnymi
polohami popruhov, musia byť alterna-
tívne miesta styku prenášajúce zaťaže-
nie trvale označené. Toto označenie
musí byť v zhode s požiadavkami na
značenie sedačiek smerujúcich dopredu
a smerujúcich dozadu. Ak má sedačka
alternatívne miesta styku prenášajúce
zaťaženie, musí označenie zahrnúť aj
údaj, že alternatívna poloha popruhu je
popísaná v návode na používanie.
Hodnotenie obsahu návodu na inštalá-
ciu zariadenia vyšlo ako negatívne v
niektorých prípadoch. Fotografie alebo
zreteľné náčrtky spôsobu montáže
neboli dostatočne zreteľné. Nebolo uve-
dené použitie vodiacej spony ramenné-
ho popruhu. Na rozdiel od poľského
návodu a štítku na detskom systéme,
neobsahoval slovenský (ani český)

návod popis použitia pre skupinu detí
vážiacu od deviatich do osemnástich kíl.
Sedačka musí mať návod na používanie
počas celej jej životnosti. V prípade
zabudovaných sedačiek musia byť v
príručke pre užívateľa vozidla.
Za uvedenie výrobku na trh, ktorý ne-
spĺňa informačné povinnosti, zodpove-
dá dodávateľ na slovenský trh. Správny
orgán pri určovaní výšky pokuty prihlia-
dol na následky zisteného protiprávneho
konania. Tie spočívajú v tom, že nedo-
statky v značení a návode detskej sedač-
ky do motorového vozidla môžu mať za
následok, že nesprávne namontovaný
systém nebude efektívne plniť funkciu
zadržania dieťaťa pri náraze. SOI pri
určovaní výšky pokuty prihliadla aj na
dĺžku trvania tohto stavu, ktorý trval
minimálne od 11. marca 2008 do 10.
decembra 2008, keď bol odovzdaný
protokol o skúške nevyhovujúceho
výrobku v prevádzkovej jednotke zod-
povedného predajcu. Pokuta bola 300
eur. Marián Taller
(Spracované z právoplatných rozhodnu-
tí Slovenskej obchodnej inšpekcie)
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BRATISLAVA
Magistrát hlavného mesta sa od
1. apríla 2009 riadi novými pravid-
lami dopravnej regulácie pri väčších
investičných projektoch. Ide o stav-
by, kde je plánovaných 300 a viac
parkovacích miest.
Metodika má pomôcť pri usmerňovaní
a zmierňovaní dopravných nárokov,
ktoré po výstavbe mnohých polyfunk-
čných a bytových komplexov vznikajú.
Podľa primátora Andreja Ďurkovského
(KDH) ide aj o reakciu na vysoký
počet áut, ktoré sú v hlavnom meste
evidované, ide vraj o 290 000 vozidiel.
Primátor si nemyslí, že metodika pri-

chádza neskoro - investičných projek-
tov podľa neho neubúda a tvrdí, že bez
nového predpisu by sa napríklad mesto
nepohlo v prípade výstavby v zóne
Chalupkova. Konštatoval, že niektorí
investori nebudú s metodikou spokoj-
ní, ale podľa neho je verejne prístupná
a všetci, ktorí majú záujem stavať, by
mali svoje projekty pripraviť v súlade s
týmto dokumentom. Zástupcovia
mesta priznávajú, že nová metodika
má istým spôsobom nahradiť chýbajú-
cu legislatívu.
Hodnotenie stavieb závisí najmä od
kapacity konkrétnej cestnej infraštruk-
túry, teda od veľkosti možnej rezervy

pre hustejšiu premávku. Ráta aj s tým,
že prípadná regulácia investičného pro-
jektu sa bude v rôznych častiach mesta
líšiť. Metodika mapuje v dopravnom
zaťažení nielen počty vozidiel na
komunikáciách, ale aj to, kam smerujú.
Kapacita križovatky je hodnotená poč-
tom vozidiel za špičkovú hodinu,
samostatne pre každý jej smer. O
dopravnom potenciáli lokality vypove-
dá aj to, či sa územie využíva skôr na
bývanie alebo na administratívu, ob-
chod a pod. Počet parkovacích miest
pre nové investičné projekty musí vždy
zodpovedať ustanoveniam o povinnos-
tiach stavebníka. (rob)

Väčšie investičné projekty chce mesto

regulovať podľa ich vplyvu na dopravu

Dostihy budú 

hostiť aj Ligu

proti rakovine
PETRŽALKA
V nedeľu 17. mája 2009 sa návštev-
níci petržalského Závodiska v Sta-
rom háji dočkajú prvých klasických
dostihov sezóny. Ich súčasťou bude
aj ďakovný event Ligy proti rakovi-
ne určený partnerom, spoluorgani-
zátorom, dobrovoľníkom a všetkým,
ktorí Lige proti rakovine pomohli
pri príprave a organizácii tohtoroč-
ného, v poradí už 13. ročníka Dňa
narcisov. 
Vrchol športovej časti nedeľňajšieho
popoludnia sa čaká od Jarnej ceny
kobýl (rovina Listed, 1700 metrov, s
celkovou dotáciou 24 000 eur, pre troj-
ročné plnokrvné kobyly). Štvorročné a
staršie kone pobežia Cenu Ligy proti
rakovine - Veľkú májovú cenu (rovina
I. kategórie, 2400 metrov, celková
dotácia 6700 eur). Prvá klasická skúš-
ka sezóny, Jarná cena kobýl, sľubuje
početné štartové pole trojročných plno-
krvných dám zo Slovenska, z Česka,
Maďarska a z Poľska. 
Do štartovacích boxov sa postaví aj
vlaňajšia „Zimná kráľovná“ Princess
of Gracie, víťazky oboch predskúšok
z lotu Pavla Kalaša Livia a Lenka Top
a v Budapešti vo veľmi dobrom svet-
le predstavená zverenkyňa „overdo-
sovského“ trénera Sándora Ribársz-
keho Mezzanine. Kvalitu ponúkajú aj
dva rovinové testy prvej kategórie
ako predskúšky pred vrcholmi Turf-
gala. Veľká májová cena na 2400
metrov okrem iného s Tempeltänze-
rom, Camillom a Colorado Kidom,
Prípravná cena na 1200 m s domácim
Suprbleskom a najlepším českým
šprintérom a nástupcom Scyrisa, De
Robertom.
Počas ďakovného eventu Ligy proti
rakovine - Narcisové popoludnie vďa-
ky vystúpia skupiny Desmod s Kulym,
a ´cappella Fragile, Lojzo a pripravený
je aj ďalší sprievodný program. V
areáli Závodiska budú stánky Ligy
proti rakovine a jej partnerov zamera-
né na zvyšovanie informovanosti a
edukáciu. 
V stánku pripravenom spoločnosťou
Avon návštevníkov poinformujú o
prevencii pred rakovinou prsníka,
poradí MUDr. V. Bella a ženy si môžu
na fantome vyskúšať samovyšetrenie
prsníkov. V stánku Pfizer prezradia
niečo o škodlivosti fajčenia a záujem-
covia si budú môcť otestovať svoj
dych prostredníctvom spirometra. V
stánku spoločnosti Spirig pripravia
informácie o škodlivosti slnečného
žiarenia a ochrane pred ním, odborní-
ci poradia pri výbere správneho
krému na ochranu pokožky pred
slnečným žiarením. (mm, siv)

Hlodavce 

povyliezali zo 

svojich úkrytov
BRATISLAVA
Teplejší začiatok zimy a dlhé týždne
bez snehu spôsobili veľkú migráciu
hlodavcov. Prvé ohniskové derati-
začné zásahy museli robiť už v ja-
nuári, v apríli 2009 samospráva Sta-
rého Mesta vykonala povinnú dera-
tizáciu verejných priestranstiev.
Zodpovedná firma položila 6640
nástrah, pričom hlodavcov zaregistro-
vali najmä v blízkosti budov a kanali-
začných prípojok. „Oveľa viac ich bolo
napríklad na uliciach Mostová, Rajská,
Dunajská a v ich blízkosti, v Medickej
záhrade, na Hviezdoslavovom námestí
a Karadžičovej ul. - kde sa stavia nový
komplex budov,“ informovala hovor-
kyňa samosprávy Starého Mesta Alena
Kopřivová.
Podľa jej slov viac potkanov vidno pri
kontajneroch na domový odpad, rozvo-
doch diaľkového vykurovania, pri
opravách kanalizácie a najmä pri
rekonštrukčných a búracích prácach.
Zastaranosť, neprehľadnosť a napája-
nie mnohých starých objektov priamo
na kanalizačnú sieť bez prípojnej revíz-
nej šachty umožňuje potkanom bez-
pečný pohyb a úkryt. (mm)

Petržalčanom

majú pomôcť

poukážky
PETRŽALKA
Každý Petržalčan môže podať žia-
dosť o sociálnu výpomoc. Na miest-
nom úrade navyše od mája prijíma-
jú žiadosti o poukážky Asistencia.
„Budú použité len na nákup základ-
ných tovarov, pričom v prvej etape sú k
dispozícii v hodnote 5 a 15 eur. Ich
držiteľ môže zatiaľ kupovať v dvoch
petržalských obchodných centrách.
Poukážku je možné použiť len na kúpu
vymedzeného sortimentu základných
potravín, ošatenia, školských a hygie-
nických potrieb. Na druhej strane,
nemožno ňou zaplatiť tabakové výrob-
ky, alkohol či kávu,“ informoval ho-
vorca petržalskej samosprávy Ľubomír
Andrassy. 
Petržalská samospráva má v tohtoroč-
nom rozpočte vyčlenených pre sociál-
nu pomoc takmer 80 000 eur. (mm)



6BRATISLAVSKÉ NOVINY 18/2009

TEL:  02-54 43 54 22,  0903 209029,  0911 3333 04

www.muzeum.sk

noc
múzeí a galérií

16. 5. 2009

Múzeá a galérie vás 
pozývajú strávi  nevšedný de  a noc!

akajú na vás výstavy, expozície, zákulisie a bohatý sprievodný program.

Pri príležitosti Medzinárodného d a múzeí sme po 
5. raz pre vás pripravili jedine nú možnos  navštívi
expozície a výstavy našich múzeí a galérií. 

Aj tento rok za zvýhodnené vstupné.

Malých, dospelých aj tých starších 
opä aká bohatý sprievodný program. 
Tak prí te, tešíme sa na vás!

NASTANE V KINÁCH UŽ 21. MÁJANASTANE V KINÁCH UŽ 21 MÁJA

PODPOROVATELIA PODUJATIA

MEDIÁLNI PARTNERI PUBLIC RELATIONS

REKLAMNÝ PARTNER

noc2009_inzercia(99x178-BratislavskeNoviny)_cmyk.indd 1 11.05.2009 13:16:29

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

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

KOMPLETNÉ
SŤAHOVANIE
(aj menšie prepravy)

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

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

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

Zasekol sa vám trezor?

AKCIA-možnosť vrátenia peňazí za nákup!

od nedele 17. 5. až do soboty 23. 5.

MAKYTA PÚCHOV
(totálny výpredaj konfekcie)

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

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

nohavice od 13 EUR
kostýmy od 33 EUR
obleky od 82,50 EUR
blúzky od 8 EUR
kabáty od 33 EUR

www.peknekabaty.sk

-70%
VÝRAZNÉ

ZĽAVY
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POSLEDNA
GIGA AKCIA!
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RUŽINOV
NA KOŠICKEJ ULICI mal neuveri-
teľnú drzosť páchateľ, ktorý sa rozho-
dol prísť k peniazom v jednom miest-
nom bare. Popoludní o tretej hodine si
najskôr objednal pitie, no neskôr prišiel
k zamestnankyni podniku a pod hroz-
bou použitia zbrane ju požiadal o
peniaze. Keď mu žena odovzdala 4000
eur, lupič ju zamkol v jednej z miest-
nosti baru a ušiel na neznáme miesto.
Policajti po ňom pátrajú, muž má 20 až
25 rokov, tmavšiu pleť a modré oči.
Počas prepadu si obliekol mikinu a
kapucňou.

PETRŽALKA
NA HOLÍČSKEJ ULICI sa policaj-
tom z Národnej protidrogovej jednotky
podaril poriadny záťah. V jednom z
bytov zadržali viac ako 3500 gramov
heroínu, z ktorého by sa na čiernom
trhu mohlo vyrobiť 120 000 jednorazo-
vých dávok a dosiahol by tak hodnotu
až 1 290 000 eur. Byt bol vlastne skla-
dom omamných látok. Počas jeho pre-
hliadky ďalej objavili 44 gramov
kokaínu, z ktorého by sa mohlo vyro-
biť 440 dávok a ich hodnota na čier-
nom trhu mohla byť 8800 eur. Našli v
ňom aj 75 kilogramov zmesi kofeínu a
paracetamolu, látky určenej na riedenie
heroínu a pomôcky na výrobu drog
(váhu a kávový mixér). Policajti počas
zásahu zadržali 42-ročného Mihillu B.
pochádzajúceho z bývalej Juhoslávie.
Muž skončil vo väzení a hrozí mu trest
20 až 25 rokov väzenia. Podľa policaj-
ných funkcionárov ide už o známu
osobu. (mm)

Kamaráta Belicu

mal rád asi 

len náš tatko
Niet nad kamarátstvo. Otec mal
napríklad veľmi dobrého kamaráta.
Belicu. Keď nemal s kým piť v
Srdiečku pivo, statočný muž Belica sa
tatkom istotne dal pozvať. Bol tatko-
vi dobrým spoločníkom, čím do-
kladoval kamarátstvo a tatko nemal
rád, keď sme ho volali Vorvaň, čím
sme si jednoznačne robili posmech z
jeho skutočného mena.
Belica je síce dobrá, chutná ryba, ale pre
nás bola symbolom mrňavosti, čiže
miniatúrnosti. Keď sa ich podarilo na
Dunaji upytlačiť za vedro, akurát to
vyšlo na večeru pre celú našu rodinu. 
Tatko mal veľa kamarátov. Bol šikovný
a vedel o tom a kamaráti zase vedeli,
ako má rád, keď mu niekto jeho šikov-
nosť potvrdzuje. Tatko preto viedol k
manuálnej zručnosti aj mňa a Jána, a
kamaráti vedeli, ako mu lichotí, keď
pochvália aj nás. Otec sa tešil na to, ako
vychová aj Lukáša, ale to zostalo už na
nás. Mamu išlo poraziť, keď počula
odrhovačku „Dómino, Dómino, proč
tvé oči tak smutný lesk mají...“, ale otec
sa išiel rozplynúť, lebo Domino bol z
jeho vtedajších kamarátov ten najlepší.
Domino mal smutné oči, lebo vedel, že
ho čaká úloha navliecť tatka do čiernoty
a potom proti nemu svedčiť pred
súdom. Otec bol denne nadšený z
Domina a jeho nápadov smerujúcich k
šlamastike, ale my sme ho radi nemali.
A o maliarovi izieb Belicovi sme mali
názor odlišný od otcovho, a preto mal
Belica prezývku. Podľa nás bol taký ako
ostatní. No podľa tatka to bol dobrý
kamoš. A bol aj korektný a presný. Keď
už otec zase sedel, bolo treba vymaľovať.
Mama zavolala vždy dvorného a vždy
vyumývaného Belicu, ktorý jej povedal,
koľko pýta za jednu izbu. Suma nebola
tragická, jednoducho len veľmi vysoká.
Mamička sa spýtala, či sa táto všeobecne
platná cena vzťahuje aj na rodinu kama-
ráta. Vorvaň odvetil kladne. 
- Dnes sa tvári, akoby s ockom nikdy
nevypil jediné pivo, - sťažovala si
mamička Anke. - Chce sa vylíčenie izby
toľko ako maliari z komunálu.
- Nechaj ho tak, - radila mame Anka. -
Vymaľuje obývačku (blížila sa Veľká
noc), potom Tvoju izbu a keď sa roz-
behne, už to dokončí.
- Nemyslím, - skepticky prehodila
mama, ktorá Belicovi videla až na dno
duše. Nemýlila sa.
Náš veľký byt (zhabali nám ho síce, ale
mohli sme v ňom bývať, lebo nemal ani
teplú vodu, ani ústredné kúrenie, ani
výťah, a do takého nekomfortu sa vyni-
kajúci budovatelia vlasti len neradi sťa-
hovali) mohol byť pre maliara dobrým
sústom, najmä preto, že používal
maliarsky materiál, ktorý si náš otec -
všeumelec nahanobil do domácich
zásob. No keď sa po druhej izbe mami-
na preriekla, že viac peňazí momentálne
nemá, otcov bývalý kamarát, bytový
maliar Belica, sa umyl a povedal: 
- Prídem potom, keď budete mať zasa.
Už to je odo mňa pekné, že sa k vašej
rodine hlásim. Viete si predstaviť, aké to
je nebezpečné - maľovať zadarmo u
vás? Gustav Bartovic

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

Bratislava je svetovejšia ako Brusel
Nič v Bruseli neláka návštevníkov
mesta viac, ako malá fontána v kúte
úzkych ulíc za radnicou. Na minia-
túrnej fontáne je umiestnená malá
bronzová soška cikajúceho chlapca,
ktorá býva oblečená do rôznych
kostýmov. 
Sošku chlapca Manneken pis roznášajú
turisti ako suvenír po celom svete.
Soška je z roku 1619, ale údajne už pred
ňou bola na bruselskej fontáne iná
podobná kamenná soška, ktorá sa neza-
chovala. Aj v iných belgických a ho-
landských mestách stoja podobné fontá-
ny so soškami nahých chlapcov, ku kto-
rým sa viažu nespočetné, viac či menej
fantastické, neuveriteľné, legendy. 
V centre Paríža, na ostrove svätého
Ľudovíta (Ile Saint-Louis), za katedrá-
lou Notre-Dame, je malá nenápadná
ulička. Dnes tvorí severnú časť ulice s
menom Rue le Regrattier, ale najneskôr
od roku 1710 bola známa pod menom
Rue de la femme-sans-tęte. Do sloven-
činy by sa to dalo preložiť ako Ulica
bezhlavej ženy. Na rohu ulice pri nábre-
ží severného ramena Seiny (Quai de
Bourbon) je na dome vo výške prvého
poschodia výklenok a v ňom stojí socha
ženy, ktorá nesie v ruke kalich, ale nemá
hlavu. Socha bola domovým znamením
už pred rokom 1710. 
Dnešné Belgicko malo v 16. až 18. sto-

ročí tých istých panovníkov ako Uhors-
ko, teda Habsburgovcov. A hoci kontakt
nebol priamy, predsa len dochádzalo k
istému ovplyvňovaniu kultúr. Rozšíre-
nie obrazov „holandských“ autorov v
habsburskej monarchii, v Rakúsku a v
Uhorsku, nebolo náhodné. Sochár
Andreas Luttringer vytesal v Deutsch-
Altenburgu pre Prešporok v roku 1572
kamennú fontánu, na ktorú použil motív
cikajúcich chlapcov. 
Na rozdiel od samostatne stojacich figú-
rok v Belgicku a Holandsku (v 16. sto-
ročí Rakúske a Španielske Nizozemsko)
vytesal na stĺp fontány štyri reliéfne
postavičky cikajúcich chlapcov. V 30.
rokoch 18. storočia ich nahradili inými.
Originálnu časť fontány použili ako sta-
vebný materiál. Po obnove stojí časť
originálneho stĺpu fontány na nádvorí
bývalého paláca grófov Károlyiovcov
na Uršulínskej ulici. V Bruseli vidia
turisti len jedného cikajúceho chlapca, v
Bratislave až štyroch!
História ukáže, že pravdepodobne naj-
horším obchodom mesta Bratislavy na
začiatku 21. storočia bola kúpa budovy
Divadla Pavla Országha Hviezdoslava.
Štát sa zbavil neuveriteľného bremena,
a mesto kúpilo mačku vo vreci. Ak dote-

raz mestu chýbali peniaze na údržbu
historických pamiatok, teraz ich bude
ešte menej. Už základná obnova budovy
a jej najnutnejšie vybavenie stáli omno-
ho viac, ako sa pôvodne očakávalo.
Priečelie budovy do Laurinskej ulice
bývalo ozdobené sochami troch múz v
nadživotnej veľkosti. Sochár František
Draškovič ich vytesal z hořického pie-
skovca, materiálu najmenej vhodného
na zhotovenie exteriérových sôch, ale
po druhej svetovej vojne najľahšie
získateľného. Jedna kamenná múza
zanikla ešte v 50. rokoch, dve ďalšie
síce ne fasáde vydržali, ale ich hlavy
úplne rozhlodali voda a mráz. 
Tak má dnes Bratislava ďalšiu raritu:
dve ženy bez hlavy ako domové zname-
nie na budove divadla. Pri oprave sa
totiž ukázalo, že torzá originálnych hláv
treba odstrániť. Škoda, že sa hneď neod-
stránili celé sochy. Doplniť ich totiž
novými hlavami z hořického pieskovca
je nezmysel. Nezmyslom by bolo aj
doplnenie skulptúr hlavami z iného
materiálu, kameňa iného druhu. V kaž-
dom prípade budú sochy múz na fasáde
divadla stáť mesto ešte veľa peňazí.
Mesto si to zrejme môže dovoliť. Veď je
svetovejšie ako Brusel (štyrikrát Man-
neken pis), aj Paríž (najmenej dva razy
Femme sans tęte). Štefan Holčík 
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FUTBAL
Slovanistická jazda za majstrovským
titulom sa v nedeľu priblížila k cieľu.
Belasí sa víťazstvom 1:0 v Žiline
dotkli majstrovského pohára a v
stredajšom stretnutí 29. kola s Nitrou
si ho mohli definitívne uložiť do vitrí-
ny. Stačilo im na to vyhrať a počkať
na hocijaké žilinské zaváhanie v
Košiciach. 
Žilinský duel mal byť pôvodne vrcho-
lom jari, no posledné výsledky MŠK aj
jeho výkony spôsobili, že tribúny sa
zaplnili len spolovice a o atmosféru sa
viac staralo asi 500 fanúšikov belasých,
ktorí hravo prekričali necelé štyri tisíc-
ky domácich. Slovanistická prevaha sa
prejavila aj na trávniku. Nebyť trošku
vychýlenej mušky mohli Bratislavčania
vyhrať vyšším rozdielom, hoci v tomto
prípade naozaj nešlo o skóre, ale najmä
o body. 
Súhlasil s tým aj tréner Ladislav Pecko:
„Do Žiliny sme prišli získať nejaký
bod, čo sa nám aj podarilo. Žilina bola
ťažkým súperom, jej zdolaním sme
urobili dôležitý krok k splneniu cieľa,
ktorý sme si vytýčili.“ O výsledku roz-
hodol Halenárov parádny priamy kop,
ktorý by bol ozdobou všetkých európ-
skych líg. „Na tréningoch to takto

nacvičujeme. Niekedy to vyjde, nieke-
dy nie, som rád, že tentoraz to padlo,“
pochvaľoval si spokojný strelec a
pokračoval: „Víťazstvom sme si doká-
zali vytvoriť zrejme rozhodujúci
náskok, keby sme to už teraz pustili, tak
sme hlupáci.“ Spokojný bol brankár Bi-
čik, ktorý si udržal čisté konto: „Som
rád, že sme nezaváhali. Akurát ma
mrzí, že sa hralo v takom nevhodnom
čase... Nedostať gól v takomto dueli je
skvelé. Pochvala za čisté konto však
nepatrí len mne, ale celému mužstvu.“
V prípade, že slovanisti nerozhodli o
svojom titule už v stredu (stretnutie sa
skončilo po našej uzávierke), môžu tak
spraviť už cez víkend v Trnave. Okrem
toho ešte privítajú Prešov a Košice,
vonku nastúpia v Ružomberku.
Štyri stovky divákov sledovali zaujíma-
vú prestrelku na Pasienkoch, kde si
Petržalka s Košicami dali predkrm pred
finále Slovenského pohára, v ktorom sa
stretnú v stredu 20. mája v Senci. Gene-
rálka vyšla lepšie Bratislavčanom, ktorí
zvíťazili 3:2, hoci na ihrisku sa hral
vyrovnaný duel a remíza by mu možno
svedčala o niečo viac. „Vedeli sme, že
Košice sú vonku nebezpečným tímom
a že vedia zahrať na hocijakého súpera.
Celkove to bol dobrý futbal, rušný, dra-

matický, pričom svojich zverencov
som už cez prestávku upozorňoval, že
jeden alebo druhý súper vyhrá o jeden
gól. Som rád, že sa to podarilo nám,“
zdôraznil kormidelník domácich
Michal Hipp. Jeho zverenci hrali v stre-
du v Ružomberku, v sobotu 16. mája
2009 o 17.00 h hostia B. Bystricu a v
stredu 20. mája 2009 ich už čaká avizo-
vané finále Slovenského pohára, v kto-
rom nastúpia práve proti Košiciam. 
Petržalčania dobre vedia, že to bude aj
súboj o pohár. Keďže z ligy cesta do
Európy nevedie, zostal len domáci
pohár, kde sa im darilo nad očakávanie.
Pre zverencov Michala Hippa bude
stretnutie aj určitou satisfakciou za
sezónou, ktorá bola najmä na jeseň
nedôstojná vlaňajšieho majstra.
Senzáciu zažili Pasienky v prvoligo-
vom zápase Interu s Lučencom. Hoci
domáci kandidujúci na postup do Cor-
goň ligy viedli po prvom polčase 2:0, z
víťazstva 3:2 sa nakoniec tešili hostia.
Tým stačilo necelých 24 minút na
dokonalý zvrat, po ktorom sa žlto-čier-
ni pevnejšie usadili až na tretej priečke
a na vedúcu Podbrezovú strácajú už 4
body. Tréner Peter Fieber po stretnutí
len smutne skonštatoval: „Takto sa o
postup nehrá!“ Dušan Blaško

VKP má titul,

rozhodol až

posledný zápas
VOLEJBAL
Obidva slovenské volejbalové tituly
zostali v Bratislave. Po ženách
Doprastavu sa stali majstrami Slo-
venska aj muži VKP, ktorý na zisk
najcennejšej trofeje potrebovali
využiť celú finálovú sériu. Séria
siedmich duelov proti Humennému
sa nakoniec skončila víťazstvom
Bratislavčanov 4:3 a pre VKP zna-
menala desiaty slovenský titul.
Séria mala pritom dramatický priebeh.
Policajti viedli už 3:1, ale východniari
zabojovali, vyrovnali na 3:3 a o všet-
kom sa tak rozhodovalo práve v
Humennom. Podobne ako väčšina
predchádzajúcich duelov, aj rozhodu-
júci priniesol veľkú drámu. Hostia v
ňom triumfovali 3:2 a tréner Ivan
Husár mohol spokojne skonštatovať:
„Všetko vyšlo tak, ako sme si pred
sezónou naplánovali.“
Kormidelník VKP Ivan Husár sa môže
pochváliť, že v rôznych funkciách bol
pri všetkých desiatich tituloch, o tom
poslednom však potvrdil, že patrilo k
najvydarenejším. „Bolo nádherné
vyhrať v rozhodujúcom siedmom stret-
nutí v Humennom,“ zdôraznil. „V
poslednom zápase sme mali viac šťas-
tia my. Štvrtý set v rozhodujúcom dueli
sme prehrali rovnako hladko ako v
predchádzajúcom zápase doma, ale v
tom piatom sme hrali perfektne. Vyšiel
nám úvod, mali sme pár úspešných
blokov, bezchybne sme servovali. Je to
super. Bola to neskutočná séria," pri-
znal pre agentúru SITA kapitán VKP
Tomáš Hollý. (mm)

Hádzanárky ŠKP

vyhrali vonku

jeden duel
HÁDZANÁ
Hádzanárky ŠKP Bratislava, obha-
jujúce vlaňajší majstrovský titul,
začali tohtoročnú finálovú sériu zle.
V Michalovciach prehrali prvý duel
o päť bodov. V druhom stretnutí
však už zabrali a pred tretím a
štvrtým zápasom na domácej palu-
bovke (hrá sa v sobotu a v nedeľu 16.
a 17. mája 2009) je stav série 1:1.
O úvodnej prehre 21:26 rozhodol prvý
polčas, ktorý sklamal aj trénera Štefana
Katušáka: „Keď sme prehrávali o
desať gólov, bolo jasné, že je to už
nezmazateľná strata. Pod výkon sa
podpísala dlhá desaťhodinová cesta
autobusom. Nezachytili sme začiatok a
ťažšie sme sa rozbiehali.“
Druhé stretnutie už bolo zo strany
Bratislavčaniek oveľa lepšie, najmä
vďaka taktickému výkonu zvíťazili
28:25. „Vedeli sme, že s podobným
výkonom, ako v prvom dueli, by sme
už neuspeli. Našťastie sme nadviazali
na výkon z druhého polčasu, dobre
sme zahrali v obrane a domáce sme
nepustili do obávaných protiútokov. O
ničom sa však ešte nerozhodlo, v
domácom prostredí nás čakajú rovna-
ké náročné stretnutia.“ (mm) 
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Belasí majú 

tenisových

majstrov
TENIS
Muži a ženy Slovana sú znovu maj-
strami Slovenska v tenisovej extrali-
ge družstiev. Na antukových dvor-
coch TK Slávie Agrofert STU v Petr-
žalke triumfoval proti svojmu brati-
slavskému rivalovi po výsledkoch
5:1 (muži)a 4:1 (ženy). 
Muži vedení Milošom Mečířom nad-
viazali na úspechy z rokov 1994, 1995
a 2008, ženy s trénerom Karolom Šafá-
rikom vyhrali piaty raz po sebe. Divác-
ky najatraktívnejší duel zohrali slova-
nista Dominik Hrbatý a slávista Martin
Kližan. Viac sa darilo skúsenejšiemu
slovanistovi, ktorý zvíťazil 1:6, 6:4,
6:3. 
V ženskom finále získala jediný domá-
ci bod mladučká Petra Uberalová (naj-
lepšia európska tenistka minulej sezó-
ny v kategórii do 14 rokov), ktorá
vyhrala nad Monikou Kochanovou
6:2, 7:5. Vo zvyšných finálových due-
loch však konečné víťazky nestratili
ani set. (mm)

Mistral chce

prelomiť 

smolu na MS
RAFTING
Dievčatá z bratislavského klubu
Mistral čaká aj v tejto sezóne niekoľ-
ko vrcholov. Tým najväčším budú
majstrovstvá sveta v raftingu, ktoré
sa uskutočnia 17.-24. mája v Bosne a
Hercegovine na rieke Vrbas pri
meste Banja Luka a na rieke Tara
pri meste Foča. 
Mistral po minuloročnej veľmi úspeš-
nej sezóne a najmä zbierke medailí na
majstrovstvách Európy v kategórii R4
a R6 (8 zlatých, 1 striebro, 1 bronz)
pomýšľa aj teraz na popredné umiest-
nenia. Svetový šampionát je však pred-
sa len väčším podujatím, a tak sa diev-
čatá musia spoliehať aj na šťastenu.
Mistralky sú síce viacnásobné vicemaj-
sterky sveta, ale zatiaľ im nebolo
dopriate dosiahnuť na najvyššie méty
(na MS v Ekvádore skončili v šprinte a
slalome druhé a celkove tretie, na MS
v Južnej Korey boli tretie v maratóne).
Chlapčenský BVS raft team tiež dúfa v
prelomenie šťasteny a chce na sveto-
vom šampionáte zaútočiť na popredné
umiestnenia. Ako hovorí jeden z čle-
nov Peter Kmeťko - „sme už vyzretý
tím, v ideálnom veku a bol by v tom
čert, aby sme nevyhrali.“ 
Ako uvádza tréner Štefan Lukačovič,
zmena pravidiel Medzinárodnej raftin-
govej federácie, rozdelenie disciplíny
šprint, ktorá sa hodnotila z umiestnenia
v šprinte, a Head to Head, nahrala
obom posádkam, ktoré sú silovo a
rýchlostne výborne pripravené. Posád-
ky v rámci prípravy absolvovali množ-
stvo tréningov, venovali sa plávaniu,
posilňovaniu, behu, lezeniu na umelej
stene, na spestrenie hrali futbal, plážo-
vý volejbal a absolvovali špecifický
tréning na rozvoj koordinačných
schopností s fyzioterapetom. Kvôli
dlhej zime začali obe posádky tréning
na vode až začiatkom marca. 
Na domácej vode v Čunove sa obe bra-
tislavské posádky predstavia 6. a 7.
júna v rámci Česko-slovenského pohá-
ra v raftingu. (mm)

Slovan vyhral v Žiline a doma s Nitrou 

mohol definitívne rozhodnúť o titule

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na

www.banoviny.sk

Slovanista Samuel Slovák (vpravo) v súboji so Žilinčanom Zdenom Štrbom. FOTO - SITA
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Váhate investovať do bytu, lebo
vás zaskočila finančná kríza?
Dobré správy z finančných kruhov
v USA naznačujú, že o rok sa to
zlepší. Nemusíte však celý rok
čakať. Do bývania môžete inves-
tovať už teraz. 
Práve teraz je to najlepšie obdobie
pre kúpu bytu, ich ceny sú najvýhod-
nejšie a súčasne môžete využiť mimo-
riadny finančný bonus. 
Projekt obytného súboru Devínsky
dvor ponúka byty v príťažlivom pro-
stredí Devínskej Novej Vsi a súčasne
výnimočnú peňažnú úľavu.
„Našim klientom ponúkame neopa-
kovateľný finančný bonus, ktorý
odľahčí peňaženky našich zákazní-

kov počas celého prvého roku splá-
cania hypotéky. Takúto ponuku na
realitnom trhu len tak niekde nenáj-
dete“ hovorí Jiří Janata, marketingo-
vý poradca projektu Devínsky dvor.
Pri kúpe trojizbového bytu, zaplatí
klient mesačne napríklad len 133
EUR. Ak si kúpite dvojizbový byt, pla-
títe počas celého roka mesačne
splátku už od 103 EUR.
To znamená, že v prvom roku, kedy
splácate minimálnu sumu, si zároveň
našetríte peniaze, ktoré môžete
napríklad použiť na splácanie v ďal-
šom roku. Ak sa chcete dozvedieť
viac, kontaktujete predajcu na
www.devinsky-dvor.sk alebo tele-
fonujte na číslo 0904 933 657. 

Dva v jednom: Ak si kúpite byt, získate mimoriadny finančný bonus

Prvý rok takmer bez splátok

Navrhovateľ J & T REAL ESTATE, a.s., Bratislava
predložil zámer 

Letové prevádzkové služby
Slovenskej republiky, 

Bratislava
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 4. 5.
do 25. 5. 2009 na prízemí budovy Magistrátu
hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v
priestoroch Služieb občanom/FRONT OFFICE.
(V elektronickej podobe bude zámer k nahliadnutiu na
www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Informačný systém
podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.) Verejnosť
môže svoje písomné stanovisko doručiť Obvod-
nému úradu životného prostredia v Bratislave,
Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4 do 25. 5.
2009.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s
parc. č. 15771/70,71,77,78 a 15850/18 v
lokalite Letiska M.R.Štefánika, k. ú. Trnávka a
MČ Bratislava - Ružinov, územný obvod Brati-
slava II.
Lokalita je ohraničená z JZ strany nezastava-
ným územím, zo S strany záhradkárskou koló-
niou a V hranica pozemku susedí s komuniká-
ciou vedúcou od Ivanskej cesty smerom do
areálu letiska. 
Účelom navrhovaného zámeru je vybudovanie
a prevádzkovanie nového areálu, ktorý bude aj
naďalej zabezpečovať letové prevádzkové služ-
by. Navrhovaný areál má pozostávať z troch
samostatne stojacich objektov - prevádzkovej
budovy, administratívnej budovy a z parkova-
cieho domu. Administratívnu budovu bude tvo-
riť jeden komplex, kde na 1. podlaží má byť
vstup, rokovacie miestnosti, hygienické zariade-
nia, šatne, kuchyňa, podateľňa a jedáleň. Na
2. až 4. podlaží budú situované kancelárie pre
pracovníkov. Na 5.podlaží bude technické
zázemie objektu. Prevádzková budova má mať
hlavný vstup cez administratívnu budovu. Na
1.a 2. podlaží budú miestnosti pre technické
koordinačné centrum, priestor pre oživovanie
zariadení, UPS1,2,3 a káblový priestor A+B,
ďalej kancelárie, sklady, sály zariadení, miest-
nosti rackov a rozvádzačov, priestory strojovne
VZT, DC zdroje, archivácia záznamových médií
a pod. Na 3. podlaží bude hlavné stredisko ria-
denia letovej prevádzky, ďalej kancelárie, skla-
dy, šatne. Parkovací dom bude určený na par-
kovanie 242 osobných automobilov. Areál
bude napojený na existujúcu prístupovú komu-
nikáciu vedenú od Ivanskej cesty.
Predpokladaný termín začatia činnosti: 2010
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: 2012

Navrhovateľ Národný futbalový štadión, a.s.,
Bratislava predložil správu o hodnotení

navrhovanej činnosti 
Národný futbalový štadión

Do správy o hodnotení je možné nahliadnuť v
dňoch od 5. 5. do 4. 6. 2009 na prízemí budo-
vy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne
nám. 1, v priestoroch Služieb občanom/FRONT
OFFICE. (V elektronickej podobe bude zámer k
nahliadnutiu na www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Infor-
mačný systém podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.)
Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť
Ministerstvu životného prostredia SR, odbor hod-
notenia a posudzovania vplyvov na životné pro-
stredie, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratisla-
va 1 do 4. 6. 2009.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s
parc. č. 11281/1-3, 11281/5-6, 11281/15 a
17, 11284/4, 15125, 21956 a 23013/41 v
mieste areálu existujúceho štadióna ŠK Slovan -
Tehelné pole, k. ú. a MČ Bratislava - Nové
Mesto, územný obvod Bratislava III.
Z východnej strany je dotknutá lokality ohraniče-
ná Bajkalskou ulicou, jej južná hranica susedí s
Kalinčiakovou ulicou, severnú časť ohraničuje
ul. V.Tegelhoffa s obytnou zástavbou a západnú
existujúce športové areály so zázemím - Národ-
né tenisové centrum a cyklistický štadión.
Účelom navrhovaného zámeru je výstavba a
prevádzka nového futbalového štadióna, ktorý
bude zodpovedať požiadavkám medzinárod-
ných futbalových federácií a na ktorom bude
možné konať športové podujatia na úrovni
reprezentačných zápasov národného tímu, klu-
bových stretnutí Ligy majstrov či pohára UEFA,
ako ja stretnutí na národnej úrovni. Nadzemný
objekt bude obsahovať hlavnú funkciu - futba-
lové ihrisko s prekrytým hľadiskom, technické a
administratívne a sociálne zázemie a doplnkové
funkcie pre návštevníkov a samotných hráčov.
Kapacita štadióna bude predstavovať 20 500
divákov. Na úrovni 1. nadzemného podlažia
(NP) sa počíta s umiestnením športového a
technického zázemia navrhovanej činnosti. Pod
platom sú navrhované prvky občianskej vybave-
nosti v podobe obchodných prevádzok a slu-
žieb, priestory fitnes, fanshopy, kaviarne a reš-
taurácie a expresná predajňa potravín. Na prí-
zemí štadióna bude umiestnená aj vstupná
recepcia pre športhotel. V západnej časti na
úrovni parteru bude umiestené športové záze-
mie (šatne, rozcvičovne a pod.). Na prízemí v JV
časti zázemia štadióna sa počíta s vybudovaním
povrchového parkoviska pre autobusy futbalo-
vých mužstiev, vozidiel záchranných služieb a
pod. Na 1.poschodí budú umiestnené vstupy
do hľadiska. Na úrovni 2.NP až 5.NP budú
umiestnené jednotlivé úrovne tribún, jedná sa o
dvojúrovňové prestrešené tribúny určené výluč-
ne na sedenie. Hľadisko bude prístupné z plata
na úrovni 2.NP. Navrhovaná činnosť bude
napojená na existujúcu dopravnú sieť v území.
Vjazd/výjazd vozidiel do podzemného podlažia
pre parkovanie má byť riešený prostredníctvom
4 rámp (2x Bajkalská ul., 1x Ul. V.Tegelhoffa a
1x Kalinčiakova ulica).

� � � � �
VEREJNÉ PREROKOVANIE

správy o hodnotení sa uskutoční
v spolupráci s navrhovateľom

dňa 19. 5. 2009 (utorok) o 17.00 h
v miestnosti č. 107, na 1. poschodí 

Primaciálneho paláca, Primaciálne námestie 1

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

•Prístup 24 hodín denne
•Osobný alarm

www.selfstorage.sk
tel. 0800 500 951

PRENAJMITE SI SKLAD

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
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Multimediálny

festival v Klube

za Zrkadlom
FESTIVAL
V petržalskom Klube za Zrkadlom
sa od 22. do 23. mája 2009 uskutoční
Medzinárodný multimediálny festi-
val Art of Livin´, na ktorom sa pred-
staví viac ako 25 umelcov zo štyroch
krajín.
Prvý večer bude patriť maďarskému
divadelnému súboru Radical Freetime
Theater pristupujúceho k Hamletovi
ako k elektrickému skratu v rozvodnej
sieti starej továrne. O druhú časť pro-
gramu sa postará nevšedná hudobná
kombinácia slovenských nu-džezo-
vých a experimentálnych telies pod
názvom Rhantisi Franklin feat. Hugo
Čáves Orchestra. Vizuálnymi obrazmi
naplní sálu VJ document&setting. 
Druhý večer sa môžete tešiť na drama-
ticko-audiovizuálnu analýzu arabského
alchymistického lexikónu v podaní
poľského projektu Inire a tiež na uni-
kátnu kombináciu pražského old
schoolového hip hopu z „Jižního
města“ so živou kapelou pod názvom
S.C.U.R.
Začiatok podujatia je vždy o 20.00 h.
Predpredaj: jeden deň - 4 eurá, dva dni
- 8 eur. Na mieste: jeden deň - 6 eur,
dva dni - 10 eur. (dš)

Enrique Iglesias

zavíta už aj

na Slovensko
HUDBA
Jeden z najúspešnejších španielskych
spevákov súčasnosti, Enrique Igle-
sias, vystúpi 19. mája 2009 v NTC
Sibamac Aréne na Príkopovej ceste. 
Španielsky spevák, textár, model a
herec sa po celom svete preslávil hlav-
ne vďaka hitom Bailamos, You’re My
No. 1, Hero, Escape, Rhythm Divine,
Tired of Being Sorry, či duetom s
Whitney Houston Could I Have This
Kiss Forever. Minulý rok vydal album
svojich najväčších hitov pod názvom
Greatest Hits a práve tieto hity sľubuje
zaspievať aj slovenským fanúšikom.
Enrique Miguel Iglesias Preysler
debutoval v roku 1995 španielskym
albumom Enrique Iglesias, z ktorého
sa hneď v prvý týždeň predalo viac
ako milión a pol kópií. Práve vďaka
tomuto albumu získal o rok nato pre-
stížnu cenu Grammy v kategórií Best
Latin Pop Performance. Zatiaľ najväč-
ším komerčným úspechom pre Enri-
que Iglesiasa je jeho druhý anglický
album Escape, ktorý vyšiel v roku
2001. (dš)

Nederlands

Dans Theater

vystúpi v SND
BALET
Balet Slovenského národného divadla
privíta na svojej scéne 20. mája 2009
o 19.00 h Nederlands Dans Theater,
tanečné divadlo z Holandska.
Súbor Nederlands Dans Theater II sa
vracia do Bratislavy po takmer dvoch
rokoch. V skladbe večera sú tri choreo-
grafie významných svetových choreo-
grafov: Offspring slovenského rodáka
Lukáša Timuláka, Subject to Change
dvojice Lightfoot León a Gods and
Dogs Jiřího Kyliána. (dš)

Živo(t)renie 

v Hurbanových

kasárňach
VÝSTAVA
Vo Výstavnej sieni Ozbrojených síl -
Hurbanových kasárňach na Kollá-
rovom námestí 10 otvorili výstavu s
názvom Živo(t)renie.
Maliar Tomáš Krčméry na nej prezen-
tuje asi 160 olejomalieb zo svojej tvor-
by. Témy obsahujú celé spektrum
umelcovej tvorby - klasické témy zo
svetovej literatúry, rozprávky, inšpirá-
cie zo slovenskej histórie, kone a jazd-
ci, akty, biblické motívy, krajinomaľba,
divé zvery, portréty či zátišia s kvetmi.
Výstava potrvá do konca mája. (dš)

Underground

bude mať 

majáles v PKO 
HUDBA, TANEC
V Estrádnej hale PKO sa 23. mája
2009 od 16.00 h uskutoční 1. ročník
Bratislavského undergroundového
Majálesu BUM 2009. 
Okrem osem kapiel ako Slobodná
Európa, Zóna A, Psí vojáci (CZ), Chiki
liki tu-a, Kosa z nosa, Živé kvety,
Vrbovskí víťazi a Vandali do programu
pribudla ešte kapela Ugly Show Girls,
ktorá hrá punkové cover verzie a zapa-
dá na majáles na jeho záver a pred ro-
ckotékou. (dš)

Richard Juck 

sa predstavuje 

v galérii F7
VÝSTAVA
V Galérii F7 na Františkánskom
námestí 7 je do 24. mája 2009 otvo-
rená výstava Richarda Jucka Bez
rešpektu.
Diela na výstavu už nežijúceho malia-
ra zapožičali súkromní vlastníci a
pozostávajú z kresby, maľby a plastiky.
Dominantnou zložkou výstavy je
výrazná farebnosť. Na sprostredkova-
nie svojich vnemov si autor zapožičia-
va najmä zvieracie motívy, ktoré sa
objavujú vo všetkých spôsoboch umel-
covej tvorby. Otvorené je od utorka do
soboty od 15. do 19.00 h. (dš)

DIVADLO
Narodiť sa ako dcéra L. I. Brežneva
v sebe nesie politický honor i kliatbu
zároveň. Mať vychodené chodníčky
a váľať sa v briliantoch je jedna
strana mince, tá druhá zas prináša
nevyrovnanosť, rozháranosť, bez-
brannosť a neschopnosť uniesť svoj
osud, ktorý sa ocitá na jednej kope s
politickou mašinériou a manipulá-
ciou. 
Dramatik Peter Pavlac napísal hru o
Galine Brežnevovej Červená princez-
ná. Premiérovo ju uviedlo divadlo
Astorka, v hlavnej úlohe so Zitou Fur-
kovou. Obsadiť zrelú herečku s nepo-
pierateľnými životnými a hereckými
skúsenosťami do hlavnej roly, bolo ako
nájsť v írečitom potôčiku, plnom
kamenia a piesku, hrudu zlata. Drama-
tický text zručného spisovateľa sa však

ťažšie vyrovnával so skutočnosťou a
snahou rozpovedať bizarný životný
príbeh protežovanej, milovanej i nená-
videnej Galiny, v pomerne krátkom
čase na malom javisku. 
Sústredil sa preto na zlomové chvíle v
Galininom živote, a tak si divák môže
vypočuť množstvo informácií o Galini-
ných manželoch a milencoch, ako aj o
jedinej dcére, ktorú vtedy ešte ako
mladá žena nebola schopná či ochotná
vychovať. Ak pripustíme, že podstat-
nou súčasťou života ženy sú muži, a
len oni určujú súbeh okolností, ktoré ju
ovplyvňujú, musíme pripustiť, že autor
hry nevolil zlý model. 
Možno to stačí na dobrú, pozerateľnú
hru, nie však na vynikajúcu, už vôbec
nie ohromujúcu, čo by si herectvo Zity
Furkovej zaslúžilo. Divák sa za necelé
dve hodiny určite nebude nudiť.

Dozvie sa čosi aj o tom, ako je chtiac či
nechtiac prepojená naša komunistická
minulosť s kapitalistickou prítomnos-
ťou. Niekedy sa však aj dobrému auto-
rovi môže stať, že „ak iba pohodlne
plávame po povrchu slov namiesto
toho, aby sme dali šancu „tému“ divá-
kovi zažiť, tak mu ju len porozpráva-
me, bez hlbšieho kontaktu s ňou“
(Peter Pavlac). 
Ku cti autorovi musíme dodať, že na
scénu divadla Astorka v réžii Patrika
Lančariča priniesol divadelný text,
ktorý sa všemožne snaží sprostredko-
vať divákovi tragický život nepocho-
penej ženy a do malého priestoru vtes-
nať tragédiu národa i človeka. Čo je
veľmi ťažké sústo. Okrem Zity Furko-
vej sa na scéne predstavujú Kristína
Turjanová, Petra Vajdová a Marián
Labuda ml. Dáša Šebanová

Osudy Galiny Brežnevovej v Astorke 

DIVADLO
Za necelú hodinku máte možnosť v
divadle Ludus, ktoré sídli v Malej
sále PKO, možnosť zažiť celé spek-
trum osudov nákupných maniakov,
ktorí prišli do obchodného centra
nielen nakupovať, ale aj riešiť svoje
nevyvážené vzťahy a rozhárané
životy. Začiatkom mája tu premiéro-
vo uviedli divadelnú asambláž pod
názvom v Elipse Spi Lev.
Divadelníci inšpirovaní poéziou sveto-
vých velikánov si požičali vzletné
slová a navoňané myšlienky od týchto
básnikov. Vtesnali ich do reality
obchodného centra, medzi vôňu pra-

cích práškov a hrkotajúce nákupné
košíky a ponúkli divákovi realitu
poézie, ale aj poéziu reality. 
Krása verša, ktorý zdanlivo môže v
chaose medziľudských vzťahov pôso-
biť ako nezmysel, paradoxne zapadá
do reálnej situácie a vystihuje nielen
veľkolepú nemohúcnosť pechorenia sa
na tejto zemi, ale aj absurdnosť doby, v
ktorej žijeme, keď koncom augusta
nútia pútače ľudí sústreďovať sa na
vianočné sviatky, aby už 2. januára,
deň po Silvestri, hromovo oznamovali,
že sa blíži Veľká noc. 
Divadelníci vo svojom projekte použi-
li nielen humor, ktorý im pri insceno-

vaní jednotlivých divadelných sekven-
cií výdatne pomáha, ale aj slovo, ktoré
dnes tak alarmujúco stráca na význame
a prosí o pomoc. Túto pomocnú ruku
poézii, pomaly upadajúcej do zabudnu-
tia, tvorcovia inscenácie podali veľmi
ochotne, dokonca aj pripustili, aby
báseň uchopila nielen prst na dlani, ale
zmocnila sa celej končatiny. 
Pod tvorivé dielko divadla Ludus sa
podpísali inšpirátor Peter Kuba, provo-
kátor Miro Dacho, inštalátor Jaro a
Miro Daubravovci, inhalátori Andrea
Bučková, Zuzana Konečná, Andrej
Palko, Matúš Uhliarik, animátor Kamil
Žiška. Dáša Šebanová

V divadle Ludus podriemkáva Lev

V úlohe Brežnevovej dcéry Galiny sa predstavuje Zita Furková. FOTO - Andrej Balco

Viac o bratislavskej
kultúre sa dozviete na

www.banoviny.sk
�AUTOMATICKÉ 
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Jungmannova 10-12, 851 01 Bratislava
tel./fax: 6252 5021, 0905 431 455

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

Vám vyrobí a namontuje 

Aj na splátky!

�ŽALÚZIE �ROLETY
�MARKÍZY �DVERE
�GARÁŽOVÉ BRÁNY
�SIETE PROTI HMYZU
�VSTAVANÉ SKRINE
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tel.: 00421-2-65 31 65 04 | obchod@kolos.sk | www.kolos.sk

Už v najbližších dňoch budete môcť stretnúť v Bratislave našich doručo-
vateľov v jednotných uniformách pri roznášaní reklamných materiálov, 
novín, ako aj adresnom doručovaní katalógov a ostatnej hromadnej 
korešpondencie.  
Ako prvý alternatívny poštový operátor na Slovensku prichádza 
KOLOS v novom outfite: decentné sivé uniformy a seriózne vystupova-
nie našich doručovateľov vás presvedčia o našej kvalite a spoľahlivosti 
pri doručovaní vašich zásielok.

KOLOS v jednotných
uniformách

Alternatívny poštový operátor

BRATISLAVA
Mestský dopravca skúša v týchto
dňoch na bratislavských cestách veľ-
kokapacitný kĺbový autobus značky
SOR BN 18 City českého výrobcu
SOR Libchavy. Do mestskej hro-
madnej dopravy je zaradený na dva
týždne.
Podľa informácií z dopravného podni-
ku, ide o bežné neplatené testovanie
kĺbového autobusu. Dopravca si chce
vytvoriť objektívny obraz o schopnosti
tohto druhu vozidla v podmienkach

hromadnej dopravy v hlavnom meste.
Nasadený je priebežne na spoj číslo 88,
alebo 94.
Ide o nový model mestského kĺbového
autobusu, ktorý je dlhý vyše 18 metrov.
Má 5 dverí, 44 miest na sedenie a až
117 cestujúcich v ňom môže stáť.
Spolu teda odvezie 161 ľudí. Autobus
môže ísť rýchlosťou 80 km/h.
SOR BN 18 je predĺženou verziou níz-
kopodlažného vozidla SOR BN 12, z
ktorého niekoľko kusov jazdí aj v bra-
tislavskej MHD. Od tejto spoločnosti

jazdia v meste krátke autobusy BN 9,5,
ktoré sú nasadené do menších mest-
ských častí. 
Dopravný podnik testoval vo februári
2008 aj jeden z najväčších kĺbových
autobusov na svete - veľkopriestorový
autobus Mercedes CapaCity. Je špe-
ciálne vyvinutý pre linky s mimoriadne
vysokým počtom pasažierov. Jediný
kus, ktorý kúpila súkromná spoloč-
nosť, jazdí medzi Petržalkou a nákup-
ným centrom Avion. (rob)

FOTO - SOR

V MHD testujú osemnásťmetrový SORBratislavčania

mohli cítiť

zemetrasenie
BRATISLAVA
Občania Bratislavy mohli vo štvrtok
7. mája 2009 pocítiť stredne silné
zemetrasenie. Zaznamenali ho o
23.27 h neďaleko rakúskej obce Spi-
tal am Semmering.
Geofyzikálny ústav Slovenskej akadé-
mie vied (GÚ SAV) vyzýva ľudí, ktorí
pozorovali účinky zemetrasenia, aby sa
ozvali na číslo 5477 5280, 02/ 5941 0611
v pracovných dňoch od 07.30 do 16.00,
e-mailom geofseis@savba.sk alebo na
adresu Geofyzikálny ústav SAV, Dú-
bravská cesta 9, 845 28 Bratislava. 
Ako informovali vedúca oddelenia
seizmológie GÚ SAV M. Kristeková a
vedúci Katedry astronómie, fyziky
Zeme a meteorológie z Fakulty mate-
matiky, fyziky a informatiky UK P.
Moczo, informácie sú dôležité na skú-
manie seizmickej aktivity a účinkov ze-
metrasení na území Slovenska. (sita)

Veteráni chcú

naspäť názov

Most SNP
BRATISLAVA
Nedávne oslavy 64. výročia víťaz-
stvá nad fašizmom otvorili aj tému
vrátenia pôvodného názvu Novému
mostu - Most SNP.
V prejave to zdôraznil predstaviteľ
Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov (SZPB) Tomáš Švec.
Vyhlásil, že záujem na tom majú najmä
odbojári a súčasne skritizoval primáto-
ra Bratislavy Andreja Ďurkovského za
to, že sa nezúčastnil na slávnosti. 
Primátorova hovorkyňa Beatrice Sza-
bóová uviedla, že Andrej Ďurkovský
bol pre plánovanú dovolenku mimo
Bratislavy. Podľa jej slov však primá-
tor na históriu nezabúda, o čom svedčí
aj obnovenie vojenského cintorína v
Petržalke, alebo podieľanie sa mesta
na nedávnom osadení sochy Milana
Rastislava Štefánika na dunajskom
nábreží. (mm)
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SOBOTA 16. mája
� 8.00 - Rakúske NP - Donau Auen a
Neusiedler See, autobusový výlet do
dvoch rakúskych národných parkov,
TIK Devínska Nová Ves, Istrijská 49
� 10.00 - 17.00 - Holandský trh, zá-
bavné podujatie spojené s predajom ho-
landských produktov, hudbou, detskými
interaktívnymi hrami a prezentáciami o
Holandsku, Františkánske námestie
� 13.00 - 18.00 - Deň rodiny, účinkujú:
M. Podhradská a R. Čanaky, skupiny:
FestaBang, Jendruchovci, Close Harmo-
ny Friends, P. Cmorík, Námestie SNP
� 17.00 - vy - POČÚVANIE s Micha-
lom Tvarožkom, hlavný hosť: prof. Š.
Šlachta, hlavný architekt mesta Bratisla-
va, divadlo a.ha, Školská 14 
� 19.00 - Musica aeterna, P. Guľas,
kladivkový klavír, P. Zajíček, husle, J.
Gréner, viola, M. Čibová, violončelo, J.
Prievozník, violone, program: V. J.
Tomášek: Klavírne trio op. 7, J. N. Hum-
mel: Klavírne trio Es dur op. 12, Kafé
Scherz, Partizánska 2, Palisády
� 19.00 - Vystúpenie mladých a super-
starých z Dopraváru, vystúpenie fol-
klórneho súboru, DK Lúky, Vigľašská 1
� 19.00 - Argentínske Tango - hudba -
tanec - party, vystúpi skupina Porque
Tango a tanečník L. M. S. Saavedra,
Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.30 - V. Klimáček a kol.: Som hot
dog (true story of my facebook), réžia:
V. Klimáček, premiéra, divadlo Guna-
GU, Františkánske námestie 7
� 20.00 - Beňa and Ptaszek, koncert,
Hlava XXII., Bazová 9

NEDEĽA 17. mája
� 10.30 - Nedeľné matiné, komorný
koncert spojený s prezentáciou nového
cd z tvorby Antona Zimmermanna,
Komorný súbor pre starú hudbu Musica
Aeterna, GMB, Mirbachov palác, Fran-
tiškánske námestie 11
� 10.30 - Rozprávka zo stola - div. Ne-
line, rozprávky v Gullfosse, divadlo
Gullfoss, Čulenova 5 
� 15.00 - Nedeľný čaj o tretej, do tanca
hrá Kartágo, DK Lúky, Vigľašská 1
� 16.00 - Momentum musicum,
cyklus komorných koncertov, účinkujú:
I. Klenová - akordeón, M. Klenová -
flauta, program: B. Hlaszny, A. Honne-
ger, N. Bodnár, V. Trojan, A. Žurbin, C.
Debbussy, M. River, A. Piazzolla, CC
Centrum, Jiráskova 3
� 17.00 - S hudbou, spevcom a tan-
com po Slovensku, program folklórne-

ho súboru Dolina ku Dňu matiek,
Estrádna hala PKO
� 19.00 - R. Ballek: Tiso, monodráma,
divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.30 - V. Klimáček a kol.: Som hot
dog (true story of my facebook), divad-
lo GunaGU, Františkánske námestie 7
� 20.00 - David Mamet: Sexuálna
perverzita v Chicagu, divadlo, A4
Nultý priestor, Námestie SNP 12
� 20.00 - Jam session with The trio,
koncert, Hlava XXII, Bazová 9
� 21.00 - Cestovateľské kino, Ivan
Draxler: KĽDR tak, ako ju vidia bežní
ľudia a nie turisti, divadlo v podpalubí,
Tyršovo nábrežie

PONDELOK 18. mája
� 19.00 - Koleják & Bošanský: Štyri
vraždy bez obete, divadlo TRIeska v
oku, Štúdio 12, Jakubovo námestie 12
� 19.00 - J. W. Goethe: Prafaust, ver-
šovaná divadelná hra, divadlo a.ha,
Školská ulica 14

� 19.00 - K. Žiška: VelipsespileV,
poézia reality, realita poézie - divadelná
asambláž, od 13 rokov, Divadlo Ludus,
Malá sála PKO
� 19.00 - L. Lochhead: Perfect days,
divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.09 - Autorský večer, Andrijan
Turan predstavuje svoju pripravovanú
ôsmu zbierku básní Slnečnica, Kafé
Scherz, Partizánska 2, Palisády
� 19.30 - V. Klimáček a kol.: Som hot
dog (true story of my facebook), divad-
lo GunaGU, Františkánske námestie 7
� 20.00 - Extempore, autorská komorná
scénická koláž humorných divadelných
zákuskov najrozličnejších žánrov a štý-
lov na tému opustenosti a hľadania iden-
tity, divadlo Non.Garde, Prepoštská 4
� 20.00 - Sitra Achra, koncert, Hlava
XXII, Bazová 9
� 20.00 - Stredná Európa ťa miluje,
divadlo SkRAT, A4 Nultý priestor, Ná-
mestie SNP 12

UTOROK 19. mája
� 10.00 - Zvonček a bambuľka, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.00 - K. Žiška: VelipsespileV,
poézia reality, realita poézie - divadelná

asambláž, od 13 rokov, Divadlo Ludus,
Malá sála PKO
� 16.00 - Deti kvety zeme, slávnostné
vystúpenie detí MŠ Petržalka, DK Zr-
kadlový háj, Rovniankova 3
� 18.00 - Hudba z Burgenlandu, Clara
Frühstück (Eisenstadt), klavír, Mozarto-
va sieň Rakúskeho veľvyslanectva, Ven-
túrska 10
� 19.00 - I. Bukovčan: Slučka pre
dvoch alebo domáca šibenica, smutno-
smiešny príbeh zo súčasnosti, divadlo
a.ha, Školská 14
� 19.00 - 3T - herecké improvizácie,
úspešný projekt hereckých improvizácií na
témy divákov, hrajú: S. Staško, J. „Šoko“
Tabaček a L.„Pucho“ Puchovský, Divadlo
v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - W. Shakespeare: Othello,
divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.30 - Karol Vosátko a kol.: Sex,
mobil, rock´n´roll, réžia: Karol Vosát-
ko, GunaGU, Františkánske námestie 7

STREDA 20. mája
� 17.00 - Milan Rastislav Štefánik -
Cestovateľ, prezentácia o cestovateľ-
ských výpravách M. R. Štefánika, Miro-
slav Musil, Diplomatické múzeum,
Prednášková sála UK, Ventúrska 11
� 18.00 - Roztancovaný svet, absol-
ventské vystúpenie ZUŠ Jozefa Kresán-
ka, DK Dúbravka, Saratovská 2/A
� 19.00 - Cestovateľský klub, Indián-
skym chodníkom - Mexiko a Guatemala,
Od ľadovca k púšti - Kirgízsko a Uzbe-
kistan, premietanie filmov V. Dudláka +
beseda k filmom, DK Lúky, Vigľašská 1
� 19.00 - Z. Horníková: ... Pre Sarah,
(na motívy hry Sarah Kane Psychóza
4.48), Štúdio 12, Jakubovo námestie 12
� 19.00 - High Life, Teátro Wüstenrot,
Trnavské mýto 1
� 20.00 - Vialka, koncert, A4 Nultý
priestor, Námestie SNP 12
� 20.00 - dejavu klub, koncert, Hlava
XXII, Bazová 9

ŠTVRTOK 21. mája
� 10.00 - Dúbravský sláviček, súťaž v
speve ľudovej piesne detí dúbravských
základných škôl, moderuje M. Marien-
ková, DK Dúbravka, Saratovská 2/A
� 10.00 - Zvonček a bambuľka, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 17.00 - Spomienkový večer Hany
Gregorovej, organizuje Klub Femina,
Klub spisovateľov, Laurinská 2
� 19.00 - W. Shakespeare: Rómeo a
Júlia, divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - D. Harrower: Nožmi do slie-
pok, divadlo Ívery, Školská 14

� 19.00 - Folklórne zrkadlenie, vystú-
penie súborov z Brezovej pod Bradlom,
DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 19.00 - J. Novák: Tolstoj a peniaze,
divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Mníšky 2, Milionárky, Teátro
Wüstenrot, Trnavské mýto 1
� 19.30 - K. Vosátko a kol.: Sex,
mobil, rock´n´roll, GunaGU, Franti-
škánske námestie 7
� 20.00 - T-mobile Jazz, M. Jakabčic a
jeho hostia: R. Sirota (USA), M. Kelley
(USA), M. Valihora (SK), divadlo
Aréna, Viedenská cesta 10

� 20.00 - aftertee, koncert, Hlava
XXII., Bazová 9

PIATOK 22. mája
� 19.00 - Jednofázové kvasenie, kon-
cert, účinkujú: M. Janoušek, K. Svozil,
D. Valúch, divadlo a.ha, Školská 14
� 19.00 - Music Club, Podzemie uvá-
dza autorov slovenského RaPu, DK
Lúky, Vigľašská 1
� 19.00 - T. Bernhard: Pred odcho-
dom na odpočinok, divadlo Astorka,
Námestie SNP 33
� 19.30 - V. Klimáček: In da house
(Žúrka v Londýne), Divadlo GunaGU,
Františkánske námestie 7
� 20.00 - clinic music, koncert, Hlava
XXII, Bazová 9

VÝSTAVY
� Z. B. Kuľhavý: Alternatívna postmo-
derna, Národné osvetové centrum - Dom
umenia, Námestie SNP 12, do 7. júna
� J. Bartusz: Pulzujúca geometria,
Galéria Z, do 14. júna
� O. T. Stefanović: Zóny, výber foto-
grafických prác z rokov 2005 - 2009,
Galéria Cypriána Majerníka, Ventúrska
9, do 13. júna
�K. Vavrová a I. Kitzberger: Avšechno
ještě zbývá, maľba, grafika, socha, Galéria
Michalský dvor, Michalská 3, do 26. mája 
� Kafka (predtuchy a prízraky), výsta-
va obrazov J. Mózera a P. Mózera, Výstav-
ná sála UK, Michalská 1, do 5. júna

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

vyjdú opäť o týždeň
21. mája 2009


