
O dopravnej situácii v meste z hľadis-
ka fungovania a potreby ďalšieho,
siedmeho mosta cez Dunaj, sme sa
pozhovárali s generálnym riaditeľom
akciovej spoločnosti Metro Bratislava
Vladimírom KOVALČÍKOM.
- Siedmy most zatiaľ nikto neprojektu-
je. Jeho potreba však vyplynula z
posledných prieskumov našej spoloč-
nosti. Cez Most Apollo sa mali moto-
risti pôvodne bez problémov dostať na
Ulicu Vuka Karadžiča, Trnavské a
Račianske mýto s napojením na sever-
nú tangentu. Dnes nevieme z Petržalky
dostať dopravné prúdy do mesta -
napríklad do okolia Hlavnej stanice.
Množstvo áut jazdí do mesta cez Nový
most, ktorý sa už kapacitne zaplnil a v
súčasnosti má priemerné denné zaťaže-
nie 45-tisíc áut! V prípade Mosta Apol-
lo sa rátalo s priemerom 15-tisíc áut,
dnes je to už 35-tisíc áut denne a v špič-

ke 42-tisíc. Okrem toho nájazdové
rampy na diaľničnom - Prístavnom
moste sú urobené zle, takže Petržalča-
nia sú tu v špičke často zúfalí.
Ako by pomohol šiesty most ako
súčasť tzv. nultého obchvatu?
- Pomohol by dostať sa do východných
lokalít mesta a odľahčil by Prístavný
most. Vôbec by však nepomohol z hľa-
diska plánovanej výstavby v podobe
Južného mesta a v lokalitách Čunova,
Rusoviec, Jaroviec, navyše rakúska
obec Kittsee už uvoľnila asi sto nových
pozemkov... A to sa ešte stále nebavíme
o tom, že hlavné mesto sa raz priblíži k
Bergu a Wolfsthalu, takže obyvateľov,
ktorí budú cestovať z južných častí,
nebudeme mať ako dopraviť do mesta.
Jedinou možnosťou bude siedmy most.

Kde by mal siedmy most stáť? 
- Mal by ísť súbežne s diaľnicou v Petr-
žalke, odkloniť sa od nej, dostať sa nad
tunel a potom cez kameňolom vyliezť
pri Slovenskej akadémii vied a pod
Šancovou ulicou by pokračoval až po
Trnavské mýto.
Prečo sa s týmto mostom zatiaľ ofi-
ciálne neráta?
- Pretože do nového územného plánu
nebol zakreslený a nikto nevyhodnotil
otázku štvrtého bratislavského seg-
mentu, teda dopravného riešenia od
Kopčianskej ulice smerom na Rakús-
ko. Už dnes však všetci vieme, že v
okolitých prihraničných obciach býva-
jú Slováci. Navyše slovenské obce sa
pomaly spájajú a podľa môjho názoru
bude Bratislava v rokoch 2025 až 2030
od Stupavy po Pezinok, Senec a Šamo-
rín jedna veľká zastavaná aglomerácia.

Zhováral sa Robert Lattacher
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Rekonštrukcia

tunela sa končí,

otvoriť ho majú

v sobotu 5. júna
STARÉ MESTO
Električkový tunel pod Bratislav-
ským hradom, ktorý rekonštruujú
od minulého roka, by mali po nie-
koľkomesačnej výluke slávnostne
otvoriť 5. júna 2010. Obnova tunela
vraj postupuje podľa stanoveného
harmonogramu.
Dopravný podnik, ktorý je investorom
stavby, očakáva podľa informácie
predsedu predstavenstva Branislava
Záhradníka, dokončenie všetkých
hlavných prác v tuneli do konca mája.
Predpokladaný termín slávnostného
sprístupnenia je sobota 5. júna 2010.
„Chceli by sme v tuneli urobiť deň
otvorených dverí, aby ľudia mohli
vidieť, ako sa rekonštrukcia skončila,“
uviedol. Predpokladá, že kolaudácia by
sa mala uskutočniť v priebehu júna a
okamžite po nej dopravca obnoví pre-
rušenú električkovú dopravu.
Rekonštrukcia tunela sa začala na pre-
lome apríla a mája 2009.  Obnovuje sa
aj úniková chodba smerom na Palisády,
v tuneli vznikne nový bezpečnostný
systém a budú ho monitorovať kamery.
Okrem kamerového systému pribudne
nové osvetlenie, moderný signalizačný
systém a nová vzduchotechnika. Tunel
by mal byť zároveň zabezpečený proti
zatekaniu. Otvorenie tunela prinesie aj
možnosť zvýšenia rýchlosti električko-
vých súprav. Náklady na rekonštrukciu
tunela dosiahnu približne 8,3 milióna
eur. (rob) 

Na Hrebienku

bude čiastočne

jednosmerná
STARÉ MESTO
Od 1. júna 2010 bude časť ulice Na
Hrebienku zjednosmernená. Samo-
správa Starého Mesta tak vychádza
v ústrety obyvateľom lokality Červe-
ný kríž a Machnáč, ktorí to opako-
vane žiadajú.
Jednosmerná bude časť ulice Na Hre-
bienku v úseku od Mudroňovej po
Rubinsteinovu ulicu. Ulica sa nachá-
dza v obytnej zóne, kde je zakázané
zastavenie aj státie motorových vozi-
diel. Zjednosmernením samospráva
vyrieši problém častých kolízií áut a
zvýši tým bezpečnosť chodcov.
Pôvodne samospráva chcela v tejto
časti ulice vybudovať aj chodník, ktorý
tu obyvateľom z okolia chýba. Vzhľa-
dom na úzky profil komunikácie a ne-
jasné vlastnícke vzťahy susedných par-
ciel nebolo možné vybudovať chodník
na celom úseku ulice, a preto bolo od
jeho výstavby nateraz upustené. (stn)
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BRATISLAVA
Dážď, vietor, polámané stromy,
konáre, listy, popadané kvetináče,
vyľudnené ulice. Hlavné mesto zaži-
lo počas posledného víkendu počasie
ako vystrihnuté z príručky, kedy
treba sedieť doma  a nevystrčiť von
ani nos.
Najviac galiby narobili popadané stro-
my, ku ktorým začali chodiť hasiči už v
noci zo soboty na nedeľu. Prvý výjazd
bol o tretej, ďalšie nasledovali v prie-
behu celej nedele. Ich počet sa pribli-
žoval k päťdesiatke, pričom ľudia vola-
li hasičov k popadaným stromom a k
poškodeným strechám. Blízko k uzat-
voreniu boli niektoré cesty, tie však

nakoniec zostali zjazdné, hoci na mno-
hých sa vytvorili veľké mláky. 
„V Bratislave hasiči počas 24 hodín
zasahovali v 70 prípadoch, hoci bežne
tu majú denne asi 10 výjazdov. Odstra-
ňovali popadané stromy a odčerpávali
vodu zo zatopených garáží,“ informo-
vala hovorkyňa Prezídia Hasičského
zboru SR Silvia Jančovičová.
Následky nepriaznivého počasia a sil-
ného vetra predovšetkým na komuniká-
ciách odstraňoval magistrát už od
nedeľňajšieho rána. V teréne bolo od
6.00 h 44 pracovníkov a dvanásť áut.
„Pracovníci dodávateľských spoloč-
ností mesta odstraňovali naplaveniny
na Pionierskej ulici a Devínskej ceste,

odčerpávali vodu v  Podunajských Bis-
kupiciach. Na Predstaničnom námestí
opravovali silným vetrom poškodenú
filagóriu.  Poškodené boli vzdušné ve-
denia na Chrasťovej, Bulharskej, Neru-
dovej, Hýbešovej, Trstínskej, Bárdošo-
vej, Devätínovej, Plúhovej, Stolárskej,
Jegenešskej a Kremeľskej ulici,“ infor-
movala hovorkyňa primátora Beatrice
Szabóová.
Ako ďalej prezradila, mesto pre zateče-
ný kábel zaznamenalo výpadok svetel-
nej signalizácie na križovatke Trnavská
– Bajkalská, ktorú potom riadila
dopravná polícia. Hlavné mesto tiež
zaregistrovalo štyri spadnuté stožiare
verejného osvetlenia. (brn)

Mesto zažilo cez víkend veternú smršť
Veľké škody spôsobil silný vietor aj v okolí Modrého kostolíka, kde vyvrátil strom. FOTO - SITA

Bratislava potrebuje aj siedmy most

Možní súperi

pre Slovan:

Juventus Turín

alebo Liverpool
BRATISLAVA
Futbalistom Slovana sa oplatilo ísť
do predkola Európskej ligy ako
víťazovi pohára. Vďaka michalov-
skému víťazstvu sú už priamo v 3.
predkole.
V ňom budú čakať na svojho súpera
ako nenasadený tím a teoreticky by sa
tak mohli stretnúť napríklad s Juventu-
som Turín či s Liverpoolom FC, teda s
mužstvami, ktoré sa nedokázali kvali-
fikovať do Ligy majstrov. 
Zvyšní dvaja slovenskí zástupcovia v
tejto súťaži začnú už v 2. predkole ako
nasadení. (mm)

Starý most je od

15. mája 2010

úplne zatvorený
STARÉ MESTO
Starý most je od 15. mája 2010 úplne
uzatvorený. Dôvodom je kritický
stav betónu mostovej konštrukcie,
ktorá sa začala v poslednom období
prepadávať. Starý most oproti pred-
pokladom aj rýchlejšie hrdzavie.
Zástupcovia mesta a spoločnosti Metro
Bratislava, ktorá robí sondáž mosta a
pripravuje ho na obnovu, sa domnieva-
li že most vydrží do začiatku rekon-
štrukčných prác aspoň v takom stave,
ako bol pred rokom. Z dôvodu šest-
násťnásobného posunutia mostovky
nad pilierom číslo štyri smerom dole sa
však kompetentní rozhodli, že pre bez-
pečnosť treba most pre verejnosť úplne
uzatvoriť. Podľa generálneho riaditeľa
Metro Bratislava Vladimíra Kovalčíka
by totiž mohlo dôjsť až k zrúteniu niek-
torej častí mosta. Metro požiadalo aj
slovenských plynárov, aby odstavili
plynové potrubie cez most.
Uzatvorenie mosta znamenalo zmeny
aj v MHD. Linka číslo 50 bude premá-
vať od OD Slimák po Autobusovú sta-
nicu Mlynské nivy, odtiaľ cez Landere-
rovu na Most Apollo, Einsteinovu, k
Auparku. Z neho bude jazdiť cez Nový
most k Malej scéne na autobusovú sta-
nicu a pokračovať bude po súčasnej
trase. Linka nezastaví na Šafárikovom
námestí. Číslo 78 bude premávať od
Čiližskej po Trnavské mýto bez zmien,
odtiaľ pôjde na Most Apollo, k Ekono-
mickej univerzite, cez Gettingovu do
Ovsišťa a späť. Linka číslo 95 pôjde zo
Šafárikovho námestia na Most Apollo,
odkiaľ bude pokračovať na Einsteino-
vu, Jantárovu, Námestie hraničiarov a
po súčasnej trase na Vyšehradskú.
Naspäť pôjde cez ulicu Pri Starom háji.
Nočné linky N80 a N95 budú premá-
vať cez Nový most. (rob)



DÚBRAVKA
Ihrisko na Pekníkovej ulici v
Dúbravke už nie je bezpečné. Tvrdí
to náš čitateľ Jozef Kouřil. Nepáči sa
mu, že spolu s deťmi sa v ňom v
poslednom čase necíti bezpečne.
Dôvodom sú psičkári, ktorí si tu
našli priestor na venčenie, a bicyklis-
ti, ktorí tu jazdia často vysokými
rýchlosťami.
„Nedávno som bol s rodinou v tomto
ojedinelom a veľkom multifunkčnom
parku, ale po jeho návšteve mala dcéra
topánku plnú psích exkrementov,“
tvrdí Jozef Kouřil. V parku je vraj
bežné, že majitelia si tu venčia svojich
psov, ktorí tam však nemajú čo hľadať.
„V Dúbravke je na venčenie štvorno-
hých miláčikov predsa množstvo iných
miest a príležitostí,“ uviedol Jozef
Kouřil. 
Ako dodal, nepríjemné je bicyklovanie
v parku, takže deti sa nemôžu pokojne
hrať a rodičia musia byť v strehu, aby
ich ratolesť náhodou neskončila pod
kolesami. Náš čitateľ tvrdí, že aj na
bicyklovanie je priestor niekde inde a
nie v parku. „Ihrisko bolo kedysi strá-
žené a o poriadok sa staral starší pán.
Od istého času však funkcia strážcu
zanikla a dnes je tam hotové Eldorá-
do,“ uzavrel Jozef Kouřil. 
Prednosta dúbravského miestneho
úradu František Guth informoval, že na
základe tohto podnetu úrad situáciu
preveril. „Skontrolovali sme osadenie

tabúľ zákazu vodenia psov. Tiež bol
daný pokyn na obnovu vodorovného
nápisu na chodníkoch - Zákaz vodenia
psov na ihrisko“ Ďalej uviedol, že ak v
ktoromkoľvek čase zistia znečistenie
parku psími exkrementmi, zabezpečia
ich vyčistenie. 
„Tiež sme vyzvali mestskú políciu vo
veci zvýšenia kontrolnej činnosti tohto
priestoru okrskármi, ale aj hliadkami
vo večerných hodinách,“ uviedol pred-
nosta F. Guth. Dodal, že ihrisko má na
starosti FK - CRA, s.r.o, ktorú písomne
upozornia na povinnosť plnenia vecí z
uzatvorenej zmluvy, ako sú čistenie,
kosenie, a vyprázdňovanie smetných
košov.

Pokiaľ ide o stráženie a zaniknutú stálu
službu v parku, podľa dúbravského
hovorcu Michala Kriška to spôsobili
škrty v rozpočte, ktoré zavinila kríza.
Stráženie parku na Pekníkovej ulici sa
podľa neho zmenilo zo stálej služby na
príležitostnú, ktorú robí zamestnanec
neďalekého Centra kultúry Fontána.
Ten vraj pravidelnými kontrolami dbá
o otvorenie, zatvorenie, čistotu a bez-
pečnosť. „Ubezpečujem všetkých, že
na čistote, bezpečnosti a pohode užíva-
teľov parku sa to nijako neprejavilo.
Park je dobre udržiavaný a slúži k plnej
spokojnosti širokej verejnosti,“ dodal
hovorca M. Kriško. (rob)

FOTO - Jozef Kouřil
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Čo je zadarmo,
to nás neraz
stojí najviac
Ľudia na Slovensku majú radi cenové
zľavy a nákupné akcie. Najradšej však
majú, keď je niečo zadarmo. A Brati-
slavčania v tomto smere nie sú žiadnou
výnimkou. V krátkom čase sa o tom
mohli presvedčiť organizátori podujatí
Bratislava pre všetkých či Noci múzeí a
galérií. Pritom práve oni vedia, že to, čo
nám ponúkli bezplatne, v skutočnosti
vôbec zadarmo nebolo.
Samospráva mesta a bratislavské mú-
zeá a galérie každoročne vychádzajú
Bratislavčanom a návštevníkom mesta v
ústrety a nad rámec obvyklých služieb
ponúkajú bezplatný vstup do zoologic-
kej záhrady a ďalších mestských inštitú-
cií, či do múzeí a galérií. Záujem ľudí je
obrovský, pri vchodoch sa tvoria rady,
všetci chcú zadarmo vidieť to, čo môžu
bez čakania, ale za primeraný poplatok,
vidieť vlastne po celý rok.
Priznám sa, že keď je niečo zadarmo,
vždy je mi to podozrivé. Všetko má pred-
sa nejakú hodnotu, nejakú cenu. Nič
nemôže byť len tak zadarmo. Ak niečo
ponúkame zadarmo, skôr to znamená,
že to pre nás nemá žiadnu cenu. Pritom
tá cena môže byť ďaleko vyššia, ako je
obvykle. A často to veru stojí najviac.
Organizátori Bratislavy pre všetkých či
Noci múzeí a galérií radi prezentujú,
koľko návštevníkov podujatie navštívilo.
Vždy však akosi zabudnú spomenúť,
koľko ich tento špás stál. Teda koľko
vlastne stál nás - občanov. Pretože, či už
ide o zoologickú záhradu, múzeá či
galérie, ich prevádzka je financovaná z
peňazí daňových poplatníkov.
Nič nie je zadarmo a všetko niečo stojí.
Ak sa nám páči v ZOO, v múzeu či
galérii, navštívme ich aj inokedy. Kaž-
dým zaplateným vstupným totiž podpo-
ríme ich ďalšie fungovanie bez dotácií.
A prestaňme si nahovárať, že niečo
môže byť zadarmo. Radoslav Števčík

Ihrisko na Pekníkovej je bez strážcu, 

hrajúce deti sa tu už necítia bezpečne

V Lesoparku

zostala jediná

pitná studnička
NOVÉ MESTO
Voda v studničkách v Bratislavskom
lesoparku je počas tohtoročnej sezó-
ny väčšinou nepitná,. Podľa aprílo-
vých rozborov vody zo studničiek
vyšla ako pitná jediná voda - v stu-
dienke Druhý lom.
Niektorí návštevníci Železnej studien-
ky zostali v posledných dňoch pri pra-
meni na Železnej studienke prekvapení
oznámením, že táto voda už nie je
pitná. Upozorňuje na to tabuľka
umiestnená pri odpočívadle a túto
informáciu potvrdil aj správca studni-
čiek, Mestské lesy.
Z meraní kvality vody koncom apríla
tohto roka totiž vyplynulo, že voda v
studničkách na Partizánskej lúke, pri
tradičnej studienke na „železnej“ pri
druhom rybníku, na Slalomovej lúke,
Dlhej lúke, na Johanke, na Malom Sla-
víne, Zbojničke, Himligárke a Šenkár-
ke, z Máriinho prameňa a na Jarošovej
nie je pitná. Pitný prameň má jedine
zastrešený prameň studienky - Druhý
lom. (rob)

Dlhé diely 

čaká diskusia 

o budúcnosti
KARLOVA VES
Mestská časť Karlova Ves začína 17.
mája 2010 verejné prerokovanie šty-
roch územných plánov zón, ktoré sa
týkajú sídliska Dlhé diely. Verejnosť
sa môže s návrhmi oboznámiť do 17.
júna 2010 aj na miestnom úrade.
Do 17. júna môžu občania predložiť
písomne svoje pripomienky a návrhy,
ide o návrhy zadaní územného plánu
zón Dlhé diely 4-5, Dlhé diely 6,
Majerníkova - severná časť a Janotova
- Hany Meličkovej.
Územie Janotova - Hany Meličkovej je
napríklad vymedzené svahom medzi
ulicami Janotova, Hany Meličkovej a
Tománkovej. Územie v časti Dlhé
diely je podľa textu v obstarávaní urče-
né ako rozvojové územie, pre ktoré
bola stanovená povinnosť spracovania
podrobnejšej územnoplánovacej doku-
mentácie. 
Potreba koncepčného rozvoja v Karlo-
vej Vsi pre obdobie do spracovania
nového územného plánu hlavného
mesta SR Bratislavy a súčasné problé-
my vyvolala požiadavku na vypraco-
vanie dokumentu, ktorý by reprezento-
val záujmy väčšiny občanov príslušnej
miestnej časti. Má načrtnúť možný roz-
voj a hlavne vytvoriť platformu na
diskusiu nad problémami a možnosťa-
mi ich riešenia. (rob)

STARÉ MESTO
Historický múr na Zámockej ulici
pod Hradom je už dlhší čas poškode-
ný. V múre, ktorý je národnou kul-
túrnou pamiatkou, zostala diera a z
nej vypadávajú menšie aj väčšie skaly
ohrozujúce chodcov. Ležia navyše na
chodníku a nemá ich kto odpratať. 
Podľa Krajského pamiatkového úradu v
Bratislave, múr z lomového kameňa
dlhý niekoľko desiatok metrov a vysoký
až tri metre je pokračovaním uličnej
fasády Pálffyho paláca. Pôvodne bol
časťou tzv. ohradných múrov bývalej
pálffyovskej záhrady a pochádza asi zo
17. storočia. Múr je súčasťou súkromnej
parcely Židovskej náboženskej obce.
Diera v múre vznikla koncom roka
2007 po útoku vandalov. Táto udalosť je
zaznamenaná aj na polícii, keďže pá-
chateľov zadržali. Podľa informácie
pamiatkarov sa zamurovaním diery v
múre, ktorej priemer je asi jeden meter,
zaoberal staromestský miestny úrad už
v apríli 2008. Vlastníka vyzval, aby
havarijnú situáciu okamžite riešil. Aj
krajskí pamiatkari v júni 2008 určili
podmienky stavebných úprav, pretože
ide o národnú kultúrnu pamiatku. Nič sa
však nedialo, až takmer o rok neskôr
upozornil jeden občan krajský pamiat-
kový úrad i mestskú časť, že situácia s
múrom sa nezmenila. 
Pamiatka by si však okrem opravy
zaslúžila aj rekonštrukciu a osadenie
viacjazyčnej informácie pre turistov, ale
aj obyvateľov Bratislavy, o aký múr ide.
Podľa ďalších informácií z Mestského
ústavu ochrany pamiatok je v súčasnos-
ti pozemok prenajatý ako parkovisko.
„Správca paláca má záujem o múr sa

postarať, ale majiteľ o tom nechce ani
počuť,“ informovali mestskí pamiatkari.
Problém bude zrejme v parkovisku,
ktoré by komplexná rekonštrukcia múra
asi načas uzatvorila. Je preto možné, že

múr sa začne opravovať až potom, keď
sa niečo stane, alebo sa začne úplne roz-
padávať. Vtedy však už môže byť
neskoro. (rob)

FOTO - Robret Lattacher

Zničený múr na Zámockej sa rozpadáva,

skaly už ohrozujú okoloidúcich chodcov

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

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

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

SBS prijme
pracovníkov

pre objekty v BA 
0948 032 610, 0948 032 666



NOVÉ MESTO
So sťažnosťou na veľký hluk na že-
leznici Filiálka v okolí Tehelnej ulice
v Novom Meste sa na nás obrátil
čitateľ Martin Polák. Prekáža mu,
že do vagónov tam neustále naklada-
jú železný odpad.
Táto situácia vraj trvá niekoľko rokov
a podľa čitateľa je hluk šíriaci sa
celým okolím už neznesiteľný. „Sto-
percentne to prekračuje povolené limi-
ty hluku a v poriadku určite nebude ani
špina, ktorá tam je,“ uviedol. Špinu
majú údajne odpratávať železnice, no
stále sa vraj nič nedeje. „Žijem v
Rakúsku a tam by sa nemohlo nikdy
stať, aby bola v strede mesta taká špina
a aby tam nakladali železo do vagó-
nov. Tu je ľudom buď všetko jedno,
alebo nevedia, kam sa majú obrátiť.“
dodal Martin Polák.
Z odboru kontroly a krízového riade-
nia Železničnej spoločnosti Cargo
Slovakia sme sa dozvedeli, že rovna-
kú sťažnosť už tento rok riešil regio-
nálny hygienik ministerstva dopravy
pôšt a telekomunikácií. Išlo o sťaž-
nosť obyvateľky z Tehelnej ulice 25.
Odbor kontroly konštatoval, že v
súčasnosti sa nakladá minimálne,
dvadsať až tridsať vozňov počas pra-
covných dní a nakladanie je medzi
8.00 a 15.00 h. Prednosta Strediska
nákladnej prepravy má navyše veno-
vať zvýšenú pozornosť znižovaniu
hluku. Ide o to, aby zákazníci nakla-
dali šrot vhodným spôsobom a tech-

nológiou. Rovnako sa majú zamest-
nanci Strediska východ venovať
náhodným kontrolám. K nečistote a

špine, ktorú opisuje čitateľa, sa želez-
ničná spoločnosť nevyjadrila. (rob)

FOTO - Martin Polák

Vodná veža by

mohla prepojiť

Hrad s nábrežím
STARÉ MESTO
Nedávny návrh projektu, ktorý
umiestňuje výťah na Bratislavský
hrad do električkového tunela, vyvo-
lal reakcie nielen v laických, ale aj v
odborných kruhoch. Nie všetci
architekti sú ním nadšení.
Prezident Spolku architektov Slovens-
ka Jozef Bahna si napríklad myslí, že je
dôležité odbremeniť komunikácie Pali-
sád a parlamentný priestor od maso-
vých návalov turistov a autobusov.
Preto je podľa neho idea prepojenia
tunela s hradným nádvorím neperspek-
tívna. „Minimum zahraničných turis-
tov vystúpi v tuneli a bude čakať na
výťah. Tunel je nebezpečné miesto pre
cudzinca a nič z neho nevidí,“ napísal
pre Bratislavské noviny J. Bahna. 
Súčasne uviedol, že Bratislava ako
mestské osídlenie vznikla na križovat-
ke rieky Dunaj a výbežku Malých Kar-
pát. Na trase podunajskej cesty preto
existoval prirodzený brod, ktorý sa
využíval od praveku ako súčasť jantá-
rovej cesty. V tejto lokalite vznikla
Vodná veža, ktorá kontrolovala brod a
vstup do mesta od Dunaja a práve ona
je bodom, ktorý by mohol byť výcho-
diskom prepojenia hradu s dunajským
nábrežím, keďže jej objekt zostal po
rekonštrukcii nevyužitý.
Riešenie šikmého výťahu alebo zubač-
ky nie je podľa J. Bahnu investične a
ani technicky náročné. Nástupná stani-
ca by sa mohla využívať v areáli Vod-
nej veže. V strede svahu by bolo
možné vybudovať medzistanicu s
vyhliadkovou reštauráciou a na dol-
nom nádvorí by bola horná stanica.
Odtiaľ by viedli pešie trasy do hradné-
ho nádvoria a presklený výťah. J.
Bahna pripomína, že v súčasnosti sa
opäť pribrzdila zástavba hradného
návršia a na jeho západnú časť ešte
neexistuje ani projekt. „Je to asi
posledné významné, ale romantické
miesto v strednej Európe, kde sa cez
ruiny prepletajú černičia s burinou a
talianski turisti sa divia, že ešte aj po
šesťdesiatich rokoch tu máme stopy po
vojne,“ uviedol. 
Ako ďalej zdôraznil, do nových kon-
cepcií stále možno vložiť zapustenú,
nerušiacu trasu šikmej lanovky alebo
výťahu, čím by sa zjednodušila dopra-
va na hradnom kopci. Podľa J. Bahnu
je parkovanie autobusov a osobných
áut jednoduchšie riešiť na nábreží pri
Vodnej veži ako vo vilovej štvrti. Trasa
výťahu by navyše mohla nadviazať aj
na zastávku lodnej dopravy. „To by
však musel existovať nejaký generel
riešenia hradného návršia,“ dodal.
Myšlienka prepojenia nábrežia s Hrad-
ným areálom nie je nová. Po roku 1993
s ňou ako prvý prišiel bývalý bratislav-
ský župan Ľubo Roman., no nestretol
sa s pochopením. (rob)
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Obyvatelia Tehelnej ulice sa sťažujú

na veľký hluk z nakladania vagónov

Bratislava má

ešte stále veľa 

voľných bytov
BRATISLAVA
Pokles dopytu po novom bývaní za
posledných osemnásť mesiacov spô-
sobil najmä nízky počet začínajúcich
projektov v tomto aj v minulom roku.
Uvádza správa oddelenia prieskumu
trhu realitnej kancelárie spoločnosti
Lexxus za prvý štvrťrok 2010.
„Tých málo projektov, ktoré začali pre-
dávať, sa muselo cenou prispôsobiť
očakávaniam kupujúcich, čím sa dosta-
li na úroveň cien v roku 2006, respek-
tíve prvej polovice roku 2007. Začína-
júce projekty predávajú pomerne s
vysokou úspešnosťou aj napriek hendi-
kepu, že sa predávajú z papiera, a to
hlavne preto, že klient si z existujúcich
projektov nevie vybrať,“ uviedol Filip
Žoldák zo spoločnosti Lexxus.
V roku 2010 sa začali predávať dva
nové projekty. Slnečnice s osemdesiati-
mi rezidenčnými jednotkami a Glavica
s päťdesiatimi novými bytmi. 
„V predaji sú stále byty v 114 projek-
toch, celkovú ponuku dnes tvorí 4719
voľných bytov, ktoré predstavujú 40 %
z celkového množstva bytov v spome-
nutých projektoch. Z nich je 84 dokon-
čených s 2614 voľnými bytmi,“ dodal
Filip Žoldák.
Podľa jeho slov v ponuke začína pre-
vládať trend stále väčšej orientácie na
kategórie bytov 1kk, 2kk a 3kk s pane-
lákovými výmerami. Developeri si vraj
postupne aj uvedomujú potrebu zefek-
tívniť riešenia bytov na menších výme-
rách a to z dôvodu dosiahnutia ceny
akceptovanej trhom.
Dlhšia zima spôsobila mierny pokles
dopytu v porovnaní s posledným kvar-
tálom roka 2009. V porovnaní s rokom
2009 však dopyt narástol o viac ako
50 %. Dopyt v projektoch je veľmi
nestabilný a nedá sa predpokladať jeho
vývoj. Najväčší záujem zaznamenáva
každý z projektov pri spustení predaja,
dopyt postupom času slabne. (brn)

O doprave cez

MS už rokujú 

so zväzom
BRATISLAVA
Dopravný podnik Bratislava začal
rokovania so Slovenským zväzom
ľadového hokeja o možnom spôsobe
organizácie mestskej hromadnej
dopravy počas majstrovstiev sveta v
ľadovom hokeji v roku 2011.
Dopravná spoločnosť bude počas
diskusií so zástupcami zväzu, mesta,
polície a ďalšími zainteresovanými
presadzovať variant, aby z okolia šta-
dióna bola čo najviac vylúčená indivi-
duálna doprava. Dopravca plánuje
zriadiť špeciálnu kyvadlovú autobuso-
vú dopravu, aby vozidlá z viacerých
záchytných parkovísk zvážali cestujú-
cich k štadiónu, a po skončení zápasov
ich aj odvážali. Cieľom je predchádzať
dopravným kolapsom z dôvodov par-
kovania a výjazdov áut. 
Košický dopravný podnik vraj žiada
kvôli majstrovstvám sveta o štátnu
dotáciu na nákup nových vozidiel, bra-
tislavský dopravca uvažuje, že by uro-
bil to isté a požiadal by o finančný prí-
spevok, pretože v súvislosti s konaním
šampionátu pôjde o náklady na dopra-
vu navyše. (rob)

DENNÉ ŠTÚDIUM
Súkromné gymnázium

 1. študijný odbor 7902574, gymnázium - 
 BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM
 dĺžka štúdia: 5 rokov

 2. študijný odbor 7902500 -  
 gymnázium
 Dĺžka štúdia: 4 roky

EXTERNÉ ŠTÚDIUM
Realizuje sa na gymnáziu alebo na 
obchodnej akadémii.
Dĺžka štúdia: 2 roky

 Štúdium sa realizuje 4x v školskom  
 roku formou konzultačných 
 stretnutí:
 piatok: 14.30 - 18.00 hod
 sobota 8. 00 - 18.00 hod

POMATURITNÉ ŠTÚDIUM
Realizuje sa ako externé štúdium na 
obchodnej akadémii.
Dĺžka štúdia:2 roky
Študijné odbory:
62926 - hospodárska informatika
68516 - sociálno-právna činnosť
63146 - cestovný ruch

Súkromná obchodná akadémia
Študijný odbor 6317600

 - obchodná akadémia 
 Dĺžka štúdia: 4 roky

Súkromná hotelová akadémia
 Študijný odbor 6323600

 - hotelová akadémia
  Dĺžka štúdia: 5 rokov

prihlasovací formulár: www.ipgymnazium.sk

KONTAKT:

Kremnická 26, 851 01 Bratislava

tel.: +421 2 6383 0290, 6381 2551, 6381 2566

podstavkova@ipgymnazium.sk

BRATISLAVA
Veľké športové podujatia potrebu-
jú špičkové zázemie. Bude to platiť
aj o budúcoročných hokejových
majstrovstvách sveta v Bratislave a
v Košiciach. Zimné štadióny v
oboch mestách musia spĺňať tie
najnáročnejšie kritéria.

Tohtoročné hokejové MS v Nemecku
odohrávajúce sa v multifunkčných
halách si pozorne všíma aj špecialista
na svetelnú techniku prof. Ing. Pavol
Horňák, DrSc.: „Šampionát v Nemec-
ku je pre mňa nielen športovým zážit-
kom, ale priťahujú ma aj technické
riešenia osvetlenia v moderných mul-
tifunkčných halách, konkrétne Veltins
Arene v Genselkirchene, ďalej Lan-
xess Arene v Kolíne nad Rýnom, kde
Slovensko hralo s Nemeckom a kde
bude aj finále šampionátu, a SAP
Arena v Mannheime. Spoločným
menovateľom týchto hál je kvalitné
osvetlenie spoľahlivými halogenido-
vými výbojkami MASTER MHN-

LA, ktoré začali revolúciu v osvetlení
športovísk. Ich svetelný výkon redu-
kuje počet svetlometov, je najvýhod-
nejší z hľadiska televízneho prenosu a
poskytuje svetelný komfort nielen
hráčom, ale aj rozhodcom a divá-
kom.“
Pred budúcoročnými majstrovstvami
sveta v Bratislave a v Košiciach, ktoré
budú najväčším športovo-spoločen-
ským podujatím samostatného Slo-
venska, je preto dôležité, aby slovens-
ké haly sa vyrovnali nemeckým. „Pro-
jekt osvetlenia viacúčelovej športovej
haly Zimného štadióna Ondreja Nepe-

lu obsahuje hlavné aj efektové osvetle-
nie a vychádza z verzie európskej
normy osvetlenia športovísk a odporú-
čaní Asociácie medzinárodných špor-
tových federácií. Budúce komplexné
osvetlenie bratislavského štadióna
predstavuje dôležitú pridanú hodnotu
dominantného a účelného mestského
zariadenia,“ tvrdí P. Horňák.
Aj svetlo v bratislavskej hale by sa
tak malo zaradiť medzi špičkové rie-
šenia osvetlenia, podobné, ako to je
na šampionáte v Nemecku a ako sa o
to bude snažiť organizačný výbor
MS 2011. (ph)

Zimný štadión Ondreja Nepelu bude

osvetlený ako hala v Kolíne n. Rýnom
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Prvý dojem 

si turisti urobia

podľa stanice
LIST ČITATEĽA
Tešila som na hodinové stretnutie s
kamarátkou z detstva, ktorá žije od
roku 1972 vo Švajčiarsku. Prechá-
dzala cez Bratislavu a mala len hodin-
ku času na rozhovor so mnou. 
Stretnutie sme mali na Hlavnej želez-
ničnej stanici. Prišla som o 35 minút
skôr a išla som pešo od Predstaničného
námestia. V kvetináčoch boli posadené
sirôtky, ktoré prerástla vysoká burina,
medzi kvetmi a lavičkami boli poodha-
dzované prázdne fľaše - sklenené aj
plastové, všade nekonečná kopa od-
padkov. Na lavičkách podriemkávali
opití ľudia. 
Len čo som si sadla na voľnú lavičku
(bolo 17.30 h), hneď prišiel bezdomo-
vec a zjavne podgurážený chcel nadvia-
zať rozhovor. Keď som povedala, že sa
s ním nebudem baviť, použil hrubé a
oplzlé výrazy. Po stretnutí s kamarátkou
sme išli do kaviarne v budove stanice.
Obsluhovala nás akoby nafetovaná čaš-
níčka, ktorej trvalo nekonečne dlho,
kým nás obslúžila a všetko priniesla na
tácke. Káva bola navyše povylievaná a
pivo skončilo na mojich nohaviciach.
Postavili sme sa preto, že odídeme, na
čo čašníčka utrúsila spoza pultu:
„Aspoň by ste mi to mohli zaplatiť“.
Porozprávali sme sa nakoniec vonku,
lebo v blízkosti sme ani nevideli slušný
podnik, kde by sme sa porozprávali (bez
nutnosti objednať si jedlo).
Hlavná stanica a všetky ostatné sú prvou
vizitkou pre hlavné mesto Slovenska.
Všade je plno nezamestnaných ľudí a
predsa sa nenájde firma, ktorá by per-
manentne udržiavala poriadok a starala
sa o úpravu blízkeho okolia a kvetov?
Eurovea ja krásna, ale dôležitý je prvý
dojem ľudí, ktorý sa začína na stani-
ciach vlakov, autobusov alebo na letis-
ku. Beata Paveleková, Bratislava

K fontánam by

si ľudia určite

radi aj sadli
LIST ČITATEĽA
Počas nedávnej prechádzky ma pote-
šili fungujúce fontány pri Justičnom
paláci. Súčasne ma mrzelo, že si tam
nemožno sadnúť a trochu relaxovať.
Možno by bolo zaujímavé využiť tieto
dve plochy ako malé parčíky. Či už pre
starších ľudí, mamičky s deťmi alebo aj
pre niekoho iného. Pritom stačí tak málo
- urobiť chodník, okolo fontán osadiť
pár lavičiek a dať tam možno pár prelie-
začiek. Róbert Kalapoš, Bratislava

Jediné, čo nás

uspokojilo, 

bolo prostredie
LIST ČITATEĽA
Po prečítaní hodnotenia bedekra gur-
mána na reštauráciu Schoppa na
Kolibe, ktorá bola ohodnotená štyrmi
hviezdičkami, som sa okamžite roz-
hodla, kde usporiadam slávnostný
obed po mojej promócii. Už pri čítaní
článku mi tiekli slinky a vedela som,
čo si vyberiem.
Neviem, čo sa stalo, ale naša návšteva
bola pre mňa jedným veľkým sklama-
ním a faux pas pred rodinou a známymi,
ktorí sa hrdinsky tvárili, že im chutí. Až
keď mama videla, ako sa tvárim po
prvej lyžici vychváleného slepačieho
vývaru, tak sa ma opýtala: „Aj ty to
cítiš?“ Polievka síce bola bez glutama-
nu, ale okrem toho, že sme na ňu čakali
pomerne dlho vzhľadom na to, že bola
uvedená aj na dennom menu, mala
veľmi divnú arómu po skazenom mäse
a určite nebola čerstvá. Umelé rezance
už ani nekomentujem. 
S očakávaním a už aj s obavami som sa
teda pustila do hlavného chodu - Peče-
ného kuracieho stehna na cesnaku. Žiaľ,
okrem toho, že cesnakom ho nebolo
cítiť ani náhodou, mi opäť vrazil do
nosa ten divný zápach ako pri polievke.
S poľutovaním musím konštatovať, že
mäso bolo asi dlho v chladničke a pách-
lo. Keď som potom ochutnala od mamy
kúsok bavorského kolena z jej porcie a
od syna „marinované“ rebrá, moje skla-
manie sa zavŕšilo. Boli absolútne bez
chuti, neslané a suché. 
Neviem, či v čase hodnotenia komisie z
bedekra gurmána varil iný kuchár, ale
toto bola naozaj hanba. Je otázne, či sa
nás čašníčka pri zberaní tanierov úmy-
selne neopýtala, či nám chutilo (bolo
nás pri stole deväť), ale ak by sa opýta-
la, tak jej určite poviem, že nie! A to
nehovorím, že nám bez požiadania roz-
liala do pohárov minerálku a fľašu v
ktorej bolo minimálne ešte deci, odnies-
la... Jediné čo sa zhodovalo s hodnote-
ním, bolo, prostredie, aj keď vo vnútri
bola vďaka prievanu (či klimatizácie) aj
pri pootváraných dverách väčšia zima
ako vonku. Keď sme pri odchode
obchádzali misku na drobné s nápisom
„Pre kuchtíka“, tak sme sa jej oblúkom
a so zdeseným pohľadom vyhli. 

Beáta Koreňová, Bratislava

Ristorante Legio nás poriadne sklamalo
V parteri jedného z legionárskych
nájomných domov na Americkej
ulici, ktoré boli postavené v roku 1928
podľa projektu Dušana Jurkoviča, je
už niekoľko rokov Ristorante & Piz-
zeria LEGIO. S domami legionárov
má spoločný len názov - interiér je
ladený v štýle amerických Indiánov,
kuchyňa má byť talianska.
Ľudia z okolia Legio dobre poznajú,
najväčší nával je spravidla v čase obeda,
keď tu podávajú denné menu za zvý-
hodnenú cenu. Chodník pred reštauráci-
ou zaberá letná terasa so stolmi a lavica-
mi z masívneho dreva. Z masívu je aj
vývesný štýl a väčšia časť interiéru.
Oproti vchodu je barový pult, vpravo je
otvorená kuchyňa s pecou na pizzu.
Vchod do reštaurácie je síce bezbariéro-
vý, v trochu stiesnenom interiéri, ktorý
je celý nefajčiarsky, to však majú hendi-
kepovaní ťažšie. Pri oknách sú stoly a
stoličky na drevenom pódiu, ostatné
stoly a stoličky sú vysoké, barové.
Strmé schody v zadnej časti reštaurácie
vedú do podzemia, kde je salónik pre
uzavretú spoločnosť. Nad schodmi je
obrovské akvárium s okrasnými rybič-
kami. Na stenách fotografie prominent-
ných návštevníkov reštaurácie a portré-
ty indiánskych náčelníkov.
V ponuke jedál sme objavili predjedlá,
polievky, ryby, jedlá z kuracieho, brav-
čového, hovädzieho mäsa, bezmäsité,
rizoto, cestoviny, šaláty, pizzu a dezerty.
Legio sme navštívili dvakrát. Ochutnali
sme Taliansku paradajkovú s plnenými
tortelinami a parmezánom (2,26 €), Sle-

pačí vývar s mäsom a zeleninou (1,49
€), Krémovú brokolicovú polievku so
syrovým toastom (2,26 €) a Špenátovo-
smotanovú polievku so syrovým toas-
tom a parmezánom (2,26 €). Polievky tu
servírujú do keramických misiek, ktoré
sú nielenže už poriadne obité, ale navy-
še dobre udržujú teplotu. Pokiaľ v nich
dostanete na stôl horúcu polievku, ako
sa to stalo pri našej prvej návšteve, trvá
dlhšiu chvíľu, kým sa dá jesť.
Pokiaľ ide o slepačí vývar, bol dosť
slabý. V prípade denného menu, keď za
3 eurá ponúkajú polievku aj hlavné
jedlo, by to možno bolo znesiteľné. V
prípade jedla a la carte za plnú cenu to je
neseriózne. Navyše sušená petržlenová
vňať plávajúca na hladine nie je najlep-
šou vizitkou kuchára. Kúpiť v obchode
či na trhu čerstvú petržlenovú vňať dnes
totiž nie je žiadny problém.
Paradajková polievka si určite nezaslúži
prívlastok talianska. Chuťovo bola
nevýrazná, parmezán bol, síce taliansky,
bazalka však opäť sušená. Podstatne
chutnejšie boli obe krémové polievky,
ktoré sme si dali pri návšteve.
Z hlavných jedál sme boli zvedaví najmä
na jedlá s prívlastkom Legio. Tak sme si
dali Bravčové soté LEGIO s čerstvými
paprikami, paradajkami a šampiňónmi
(5,54 €) s opekanými zemiakmi s grilo-
vacím korením (1,49 €). Na naše prekva-
penie však soté nebolo so sľubovanými
paprikami a paradajkami, ale so sterili-

zovanou kukuricou. Čerstvá paradajka a
paprika tvorili len oblohu, ktorá bola
rovnaká aj v prípade Vyprážaného kura-
cieho rezňa (5,24 €) s varenými zemiak-
mi (1,16 €). Kukuričné soté bolo preso-
lené, opekané zemiaky boli našťastie bez
grilovacieho korenia. Oveľa viac nás
nenadchol ani kurací rezeň - mäso bolo
vyklepané skoro dostratena, pomer tro-
jobalu a mäsa bol dva ku jednej. Zemia-
ky neboli varené v slanej vode a boli
úplne bez chuti - skoro až nechutné.
Pri druhej návšteve sme si dali ďalšie
jedlo s prívlastkom Legio, tentoraz
Kuracie soté LEGIO v zemiakovej plac-
ke (6,57 €). V tomto prípade bolo soté s
čerstvými paprikami, paradajkami a
šampiňónmi, opäť však bolo presolené.
Placka nebola zemiaková, ale múčna a
primerane tomu aj tvrdá. V nádeji, že
pizza zlepší obraz kuchyne v našich
očiach, sme si dali Pizzu Mexico s po-
modoro pastou, syrom, fazuľou, kura-
cím mäsom, kukuricou a chilli paprič-
kami (5,61 €). Cesto bolo akési nevy-
kvasené, malo zvláštnu pachuť a bolo
posledným klincom našej návštevy.
Legio nás nepresvedčilo, že sa sem
oplatí chodiť. Tí, ktorí sem chodia na
denné menu majú určite iný názor,
nechce sa nám však veriť, že polievka
a hlavné jedlo za 3 eurá je lepšie, ako
boli tie naše.
Naše hodnotenie: ��

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

Kika nemala návod v štátnom jazyku
Inšpektori Slovenskej obchodnej inš-
pekcie sa počas kontrol veľmi často
stretávajú s tým, že predajca neza-
bezpečí písomné informácie o predá-
vanom výrobku v štátnom jazyku. 
Dňa 17. decembra 2009 boli inšpektori
SOI na kontrole v predajni Kika náby-
tok na Galvaniho ulici. Počas nej zisti-
li, že pri jednom druhu výrobku, kon-
krétne 13 kusoch vianočných svietia-
cich reťazcov KONSTSMIDE model
No:B21-10 v priamej ponuke pre spot-
rebiteľa a v celkovej hodnote 414,70 €,
chýbal písomný návod o spôsobe ich
použitia v štátnom jazyku. K dispozícii
boli len cudzojazyčné návody.
Za zistený protiprávny skutkový stav, a
tým aj za preukázané porušenie zákona,
zodpovedá v plnom rozsahu prevádzko-
vateľ predajne. Tomu bolo oznámené
začatie správneho konania o uložení
pokuty, ktorá bola napokon stanovená
na 300 eur. 
K oznámeniu o začatí správneho kona-
nia o uložení pokuty sa spoločnosť v
lehote stanovenej orgánom dozoru
nevyjadrila a zistený protiprávny skut-

kový stav žiadnym relevantným spôso-
bom nespochybnila.
Zákon o ochrane spotrebiteľa upravuje
niektoré podmienky podnikania. K tým
základným, ktoré sú významné z hľa-
diska ochrany spotrebiteľa, patrí aj
povinnosť predávajúceho poskytnúť
informácie v štátnom jazyku. 
Či bol zákon dodržaný alebo porušený,
určí stav zistený v čase kontroly. Poru-
šenie zákona má správny orgán, vzhľa-
dom na platnú dikciu zákona o ochrane
spotrebiteľa, povinnosť sankcionovať
pokutou až do výšky 66 387,83 eura.
Pri určovaní výšky pokuty zohľadnil
orgán dozoru - SOI - charakter a menšiu
závažnosť zisteného protiprávneho
konania, spočívajúceho v porušení zá-
konného práva spotrebiteľa na poskyt-
nutie informácií o vlastnostiach a spôso-
be použitia výrobku. 
Neposkytnutím zrozumiteľnej informá-
cie o správnom používaní výrobku
hrozí spotrebiteľovi možná ujma na

majetku, prípadne zdraví v prípade
nesprávneho zaobchádzania s daným
výrobkom. Týmto konaním je marený
účel zákona vyjadrený v jednom z para-
grafov zákona o ochrane spotrebiteľa,
kde je jedným z chránených práv spot-
rebiteľa práve ochrana jeho majetku. 
Skutočnosťami, ktoré boli zohľadnené
pri určovaní výšky pokuty, bol aj cha-
rakter informácií, pri ktorých si predaj-
ca nesplnil zákonnú povinnosť, hod-
nota výrobkov, pri ktorých bol zistený
nedostatok, ako aj zistený rozsah poru-
šených povinností, keďže nedostatok
bol zistený pri jednom druhu výrobku. 
Z hľadiska posudzovania miery zavine-
nia zobral orgán dozoru pri určovaní
výšky pokuty za zistený protiprávny
skutkový stav do úvahy aj to, že predaj-
ca je povinný dodržiavať všetky záko-
nom stanovené podmienky predaja
výrobkov, za dodržiavanie ktorých zod-
povedá objektívne, tzn. bez ohľadu na
akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich
porušenie. Marián Taller
(Spracované z právoplatných rozhodnu-
tí Slovenskej obchodnej inšpekcie) 

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

� 0905 610 173, 0915 400 714
E-mail: info@pavolvalentovic.sk

Zasekli sa vám dvere?

Nohy sa potia, páchnu, svrbia a pália!
Nechty zarastajú, sú zhrubnuté, sfarbené,
bez lesku a penovitá hmota ich dvíha od
lôžka až začínajú bolieť. Päty sú tvrdé a roz-
praskané. 
Aj takto poznáte príznaky mykotického ocho-
renia, ľudovo povedané plesne nôh, ktorú
môžete ďalej šíriť a nakaziť nielen príbuz-
ných, ale aj ďalších ľudí.
Nastáva čas kúpania na kúpaliskách, sauno-
vania, sprchovania na drevených rohožiach,
športovania aj v požičanej obuvi alebo chô-
dze naboso v hotelových izbách. To sú naj-
viac rizikové miesta, kde sa môžete nakaziť.
Ale nemusíte!

Je tu Pythium oligandrum, pre ktorú sa
používa zľudovený názov „múdra huba“. A
čo sa pod názvom skrýva?
Pythium oligandrum je mikroskopická huba,
ktorá priamym parazitizmom pôvodcu neprí-
jemných kožných ochorení „vycicia“. Pod
nechty zasiahnuté mykózou “múdra huba“
prerastie bez pilovania, leptania, či dokonca
ich strhávania z okrajov nechtu po vláknach
(hyfách) patogénnych plesní. Múdra huba
pôsobí, dokiaľ pôvodcu ochorenia nevysilí a
úplne nevysaje. Spôsobom likvidácie pôvod-
cu mykotického ochorenia múdrou hubou
nevznikajú odolnejšie druhy ani rezistencie
(genetické mutácie) patogénnych plesní. Ak

nemá potravu (plesne) zanikne aktivita
múdrej huby, pretože nie je schopná si zaob-
starať živiny z ničoho iného než z plesní a
odrastá s nechtom. 
Prípravok s múdrou hubou Pythium oligan-
drum - Biodeur -, ktorý je určený pre nohy,
lekári viac ako deväť rokov testovali, aby
potvrdili, že dokáže stlmiť potivosť nôh, neprí-
jemný zápach, vysať a zlikvidovať patogénne
plesne medzi prstami, na pätách aj pod
nechtami. Prednosťou prípravkov z rady Bio-
deur: BIODEUR, MÚDRA HUBA - PYTHIE
BIODEUR NAIL, MÚDRA HUBA - PYTHIE
BIODEUR PREVENT, MÚDRA HUBA - PYT-
HIE BIODEUR PREVENT FOOT POWDER

je to, že sa pred ich použitím nevyžadujú
pečeňové testy a prípravky môžu používať
ľudia s oslabenou imunitou, tehotné alebo
ženy počas kojenia, diabetici a deti.
„Chlapovi to nepríde, ale manželka bola z
mojich nôh nešťastná. Boli cítiť po celom
byte. Nechcela domov pozývať návštevy a
odstrkávala odo mňa vnúčatá, aby to tiež
nechytili. A pritom som si nohy trikrát denne
umýval a striekal na ne rôzne spreje, no
nepomáhalo to“, priznáva Jozef, ktorý mal
dlhodobé problémy s prenikavým zápa-
chom, stvrdnutými pätami, a mykotickými
nechtami. „Pred rokom manželka kúpila v
lekárni Biodeur na kúpele nôh. Tvrdá koža

na pätách mi počas mesiaca odpadla, na
návšteve sa nehanbím pre zápach vyzuť
topánky. Nedávno mi priniesla Biodeur Nail
pre zábaly nechtov a Biodeur prevent Foot
powder na zaprašovanie do topánok.
Odrastajúce nechty vyzerajú ako pred voj-
nou, takže onedlho odložím ponožky a
budem chodiť naboso.“

Prípravky s Pythium oligandrum, ríše
Chromista - Stramenopila dostanete v le-
kárňach. Vaše otázky zodpovieme na infolin-
ke: 0905 437 107, e-mail: vitamax@vita-
max.sk, informácie na: www.pythium.eu,
www.vitamax.sk a www.mudrahuba.sk

Zbavte sa mykóz nôh. Je najvyšší čas!
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Peniaze na nákup nových vozidiel vraj

nie sú, skončili aj autobusy z B. Bystrice
BRATISLAVA
Dopravný podnik Bratislava pripra-
vuje na zaradenie do premávky
autobusy, ktoré obstarával v dvoch
predchádzajúcich súťažiach. Súčas-
ne však dopravca rieši aj možnosti
ich financovania, pretože nie sú na
ne peniaze.
Podľa dostupných informácií bratislav-
ský dopravca vyradil z premávky
osemnásť kĺbových autobusov prena-
jatých z Banskej Bystrice. Nové vozid-
lá, ktoré by ich nahradili, do mestskej
hromadnej dopravy zatiaľ takmer
vôbec nezaraďuje. Ide o autobusy SOR
NB 18 City a Mercedes CapaCity.

Z bratislavského dopravného podniku
nás informovali, že dopravca nemá
záujem, aby nové vozidlá stáli a
hneď, ako to bude možné, zaradí ich
do premávky. Autobusy však treba
najskôr zaplatiť, prihlásiť, vybaviť
informačným systémom a podobne.
Problémom sú však ,podľa našich
informácií, najmä peniaze, ktoré
mesto zatiaľ neuvoľnilo.
Dopravný podnik Bratislava, a.s., pod-
písal zmluvu so spoločnosťou Merce-
des Benz Slovakia na dodávku veľko-
kapacitných autobusov CapaCity.
Zmluvu v rámci prvej súťaže podpísali
29. októbra 2009 na základe úspešného

uzatvorenia verejnej súťaže. Týka sa
dodania 25 vozidiel a opcia platí na
ďalších pätnásť kusov. Celkový objem
týchto obstarávaných autobusov je
23,4 milióna eur bez dane z pridanej
hodnoty. 
Víťazom v poradí druhého veľkého
verejného medzinárodného obstaráva-
nia na nákup veľkokapacitných kĺbo-
vých autobusov sa stala česká spoloč-
nosť SOR Libchavy. Dopravnému
podniku Bratislava má dodať 100
naftových vozidiel. Za sto kusov auto-
busov dopravca zaplatí 27,2 milióna
eur bez dane z pridanej hodnoty a s
daňou 32,368 milióna eur. (rob)

DOMESTICA SR HĽADÁ
PRE SVOJICH KLIENTOV

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

e-mail: info@domestica.sk

- ženy na dlhodobé upratovanie
domácností a firiem

- možnosť aj pre živnostníčky

Obvodný úrad životného prostredia 
ňv Bratislave (Karloveská 2, Bratislava 4) zaslal
oznámenie o späťvzatí zámeru a ukončení pro-

cesu posudzovania k navrhovanej činnosti 
VIACPODLAŽNÉ PARKOVISKO 

- Jégeho ulica, v Mestskej časti 
Bratislava - Ružinov, 

ktorej navrhovateľom je Immocap Services,
s.r.o., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava.

Navrhovateľ Urban Solutions, s.r.o., 
Pri Suchom mlyne 9, 811 04 Bratislava 

ňpredložil zámer 
Parkovacia garáž 

Kollárovo námestie, Bratislava.
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od
12. 5. do 2. 6. 2010 na prízemí budovy Magi-
strátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám.
1, v priestoroch Služieb občanom/FRONT
OFFICE. (V elektronickej podobe bude zámer k
nahliadnutiu na www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Infor-
mačný systém podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.)
Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doru-
čiť Ministerstvu životného prostredia SR, odbor
hodnotenia a posudzovania vplyvov na životné
prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bra-
tislava 1 do 12. 6. 2010.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
8274/1, 4-6 v lokalite na Kolárovom námestí, k. ú. a
MČ Bratislava - Staré Mesto, územný obvod Bratislava
I.
Dotknuté územie je ohraničené zo severovýchodnej
strany Jánskou ulicou, z juhozápadnej a juhovýchod-
nej strany Kollárovým námestím a zo severozápadnej
strany existujúcim objektom Park One.
Účelom navrhovaného zámeru je vybudovanie pod-
zemnej parkovacej garáže, ktorej prevádzka zlepší
pomery parkovania v blízkosti centra mesta. Realizáci-
ou podzemnej parkovacej garáže sa rozšíri ponuka
parkovacích možností v blízkosti centra mesta v rámci
štyroch podzemných podlaží výškovo uskakujúcich
podľa reliéfu terénu. Podlažia sú zokruhované polram-
pami. Pripojenie garáže bude realizované prostredníc-
tvom vjazdu z Kollárovho námestia cez novonavrhova-
ný príjazdový odbočovací pás, ktorý sa pred vstupnou
rampou rozdvojuje na dva jazdné pruhy s dvomi závo-
rami. Výjazd vozidiel je riešený dvomi jazdnými pruhmi
cez rampy na Jánsku ul., ktoré sa zlučujú v jeden novo-
navrhovaný pripojovací jazdný pruh pozdĺž komuniká-
cie. Pokladňa na výstupe je v 1. podzemnom podlaží
pred rampami. Vo variante č.2 je v garážach umiest-
nená autoumyvareň a sociálne zariadenia. Súčasťou
navrhovannej činnosti je zachovanie parku a jeho revi-
talizácia.
Predpokladaný termín začatia a ukončenia činnosti:
cca 2011 - 2012

Navrhovateľ Austrian Wind Power GmbH
(AWP), Kasernenstraße 9, 7000 Eisenstadt

predložil zámer 
Rozšírenie veterného parku Kittsee.
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 11.
5. do 1. 6. 2010 na prízemí budovy Magistrá-
tu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v
priestoroch Služieb občanom/FRONT OFFICE.
(V elektronickej podobe bude zámer k nahliadnutiu na
www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Informačný systém podľa
zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/ - http://eia.enviropor-
tal.sk/detail/rozsirenie-veterneho-parku-v-obci-kittsee.)
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 1. 6. 2010.
Predmetné veterné elektrárne sa nachádzajú v oblasti
Ried Heidenturm, juhozápadne od intravilánu obce
Kittsee a rozprestierajú sa na ploche približne 134 ha.
Veterný park Kittsee sa nachádza južne od obce Kitt-
see a diaľnice A6 (oblúka Kittsee), západne od želez-
ničnej trate Viedeň - Bratislava, východne od jestvujú-
ceho vetrolamu a severne od poľnej cesty (Hotterweg
k Pame). Južne od veterného parku je obec Pama.
Najväčšia časť parku sa nachádza v oblasti medzi A6
a obcou Edelstal.
Účelom navrhovaného zámeru je výstavba veterných
elektrární, ktoré majú slúžiť na výrobu elektrickej ener-
gie. Zámerom AWP je zriadiť veterný park s celkovým
počtom 10 veterných elektrární (VE) typu Enercon E-82
(8 kusov, nominálny výkon 2,3 MW) a GE xl 2,5 (2
kusy, nominálny výkon 2,5 MW). Výsledný celkový
výkon by dosahoval 23,4 MW. Podľa údajov o výko-
noch z existujúceho veterného parku Kittsee sa počíta
s ročným výkonom približne 4.027.000 kWh pripada-
júcim na jednu elektráreň. Elektrárne sú pripravené pre
celoročnú prevádzku a pri vhodných veterných pod-
mienkach zásobujú sieť elektrickým prúdom.
Predpokladaný termín začatia a ukončenia činnosti:
Od marca 2011 sú naplánované prístupové cesty a
stavba základov, od mája 2011 sa začnú stavať
veterné elektrárne.

Navrhovateľ Ministerstvo dopravy, pôšt 
a telekomunikácií SR, Námestie slobody 6,

Bratislava predložil správu 
o hodnotení navrhovanej činnosti 

Verejný terminál intermodálnej 
prepravy Bratislava - Pálenisko.

Do správy o hodnotení je možné nahliadnuť v
dňoch od 13. 5. do 10. 6. 2010 na prízemí
budovy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Prima-
ciálne námestie 1, v priestoroch Služieb obča-
nom/ 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 sta-
novisko doručiť Ministerstvu životného prostredia
SR, odbor hodnotenia a posudzovania vplyvov
na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 812
35 Bratislava 1 do 10. 6. 2010.
Miestom realizácie navrhovanej činnosti má byť poze-
mok s parc. č. 9193/414, 9193/417, 9193/401,
9193/472, 9193/470, 3867/2-3, 3851/1 a 3867/4
v lokalite Pálenisko, k. ú. Nivy a MČ Bratislava - Ruži-
nov, územný obvod Bratislava II. Terminál bude situo-
vaný v existujúcom prístave, v areáli prístavu Pálenisko
na Dunaji v jeho 6. úseku prístavnej kosy. Lokalita je
ohraničená vlastným Bazénom Pálenisko a prekladi-
skom motorových olejov.
Účelom správy o hodnotení navrhovanej činnosti je
realizácia verejného terminálu intermodálnej prepravy
určeného na prekládku intermodálnych jednotiek,
ktorý bude napojený na vnútrozemnú plavebnú cestu,
železničnú a cestnú infraštruktúru. Tento terminál bude
tvoriť spolu s ďalšími terminálmi (Žilina, Košice, Leo-
poldov) základnú infraštruktúru potrebnú pre rozvoj
intermodálnej prepravy na Slovensku. Terminál sa
navrhuje z trimodálnej a bimodálnej časti. Trimodálny
terminál (voda/železnica/cesta) bude umiestnený
vedľa prístavnej hrany a jeho dĺžka bude cca 300m.
Bimodálny terminál (železnica/cesta) bude umiestnený
v pokračovaní terminálu trimodálneho a bude dlhý
450m. Napojenie terminálu na železničnú sieť ŽSR sa
navrhuje zo železničnej stanice ŽST Bratislava Ústred-
ná Nákladná Stanica, a to využitím existujúcej spojo-
vacej koľaje, ktorá sa v rámci projektu zrekonštruuje v
existujúcej osi. Nová ŽST sa navrhuje v priestore zre-
konštruovaných existujúcich koľají vlečky SPaP (Slo-
venská plavba a prístavy, a.s., Bratislava).
Predpokladaný termín začatia a ukončenia činnosti:
cca 2011- 2013

�  �  �  �  �
Verejné prerokovanie správy 

o hodnotení sa uskutoční v spolupráci 
s mestskou časťou Ružinov a navrhovateľom 

dňa 24. 5. 2010 (pondelok) o 17.00 h
v miestnosti č. 5, na prízemí Primaciálneho

paláca, Primaciálne námestie 1

Zimná sezóna

vyšla mesto na

4,95 mil. eur
BRATISLAVA
Mesto Bratislava stála posledná
zimná služba 4,95 miliónov eur. Ako
informovala Mária Račková z brati-
slavského magistrátu, zimná služba
trvala 99 dní - začala sa 9. decembra
2009, skončila sa 17. marca 2010.
Nutných bolo 38 celomestských a 272
lokálnych zásahov. Vozidlá zimnej
údržby najazdili 159 767 km. Použilo
sa 6832 ton posypových materiálov,
teda 5023 ton priemyselnej soli, 1370
ton priemyselnej soli zvlhčenej solma-
gom a 439 ton solmagu. 
Zimná údržba v hlavnom meste sa týka
464,2 km komunikácií, námestí, verej-
ných priestranstiev, chodníkov, lávok a
mostov s celkovou plochou 385 509
metrov štvorcových (sita)
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PETRŽALKA
NA BLAGOEVOVEJ ULICI prepa-
dol neznámy muž banku. Popoludní
vošiel do pobočky a zamestnankyni
bakny pohrozil zbraňou. Tá mu peniaze
vydala, ale šikovne k tomu pridala aj
farbiaci balíček. Páchateľ vysoký pri-
bližne 160 centimetrov, v šedohnedej
mikine a s kapucňou vzápätí ušiel na
neznáme miesto. Polícia následne
vyzvala občanov, ktorí si všimli muža
so zafarbenými rukami, aby sa jej ozva-
li. Pestré farby z balíčka totiž vydržia na
koži aj dva týždne, čo pomáha identifi-
kovať páchateľa lúpeží.
NA PIFFLOVEJ ULICI prepadli
predpoludním dvaja lupiči bratislav-
ského podnikateľa. Zobrali mu tašku
so stravenkami v celkovej hodnote
sedemtisíc eur a okrem toho ho ešte aj
zranili.

VAJNORY
NA ULICI POD LIPAMI prepadli
pobočku banky. Popoludní vošiel ne-
známy ozbrojený páchateľ do pobočky
banky a pod hrozbou použitia zbrane
žiadal od zamestnankyne finančnú
hotovosť. Pracovníčka banky mu v
obave o svoj život vydala približne
7000 eur. Počas prepadnutia nebol v
banke žiadny klient. K zraneniu nedoš-
lo. Páchateľ po lúpeži ušiel na nezná-
me miesto. (mm)

Žiadna sabotáž,

len som sa

chcela ísť hrať
Vzadu na dvore, pri múre oddeľujú-
com dva dvory, rástol štíhly vysoký
strom. Lietajúce nažky sme si lepili na
nohy, ba okúsili sme aj jeho listy. Boli
kyslé, preto dostal pomenovanie
„octový“. Dnes vieme, že to bol jaseň.
Keďže aj stromy majú svoju históriu, ani
on nebol výnimkou. Niekoľko dní pred
odchodom ruských vojakov dovliekli
odkiaľsi fošne - dosky, a nášmu otcovi
nariadili urobiť udiareň na vyúdenie sla-
niny. Vtedy aj civilisti museli plniť roz-
kazy, preto neodmietol, nemohol,
nesmel!
Otec vedel urobiť či opraviť vari všetko,
veď nie nadarmo mal prezývku „ezer-
mešter“ (znalec tisícich remesiel).
Neohobľované dosky rámovou pílou
narezal na rovnakú dĺžku, cólovými
klincami stĺkol tri steny, postavil k „octo-
vému“ stromu, na konároch ktorého už
viseli vojakmi navešané pôlty surovej
slaniny a bôčiky.
Do stredu ohraničeného priestoru dal
hŕbku čerstvých, mokrých pilín, podpá-
lil, rozdúchal. Dym vystupoval smerom
k slanine, každú chvíľu menil smer a
nepríjemne štípal do očí. Bola som pove-
rená pomaly prihadzovať na dymiacu
kôpku pripravené piliny. Práca časovo
neobmedzená...
Otec sa vzápätí vrátil s knihou Ivkova
biela mať od J. Bodeneka, pre prípad
mojej nudy. Čítala som rada, rýchlo a
všetko, čo mi prišlo pod ruky, na obsahu
ani rozsahu nezáležalo. Útlu knižočku s
nádherne dojímavým dejom som aj od
dymu zaslzenými očami priam zhltla.
Dievčatá spod brány na mňa nedočkavo
pokrikovali, no nadarmo. Brzdila ma
ruská slanina. Sedím na tŕní, knihou
odháňam dotieravý dym, poctivo prikla-
dám. V domnení, že keď priložím nie-
koľko suchých íverčekov, urýchlim celý
proces údenia a budem oslobodená, pri-
ložila som...
Dymiaca kôpka sa rozhorela v nevinný
rozpačitý plamienok olizujúci kmeň
stromu zospodu, driapal sa ako lasica
nahor, listy spodných konárov sa začali
šúveriť, masť zo slaniny kvapkala do
ohňa, syčala, vyprskávala a neuveriteľ-
nou rýchlosťou červená zástava pohltila
celý „octový“ strom. Nasledovali výkri-
ky hrôzy, nastal zmätok, zmobilizovalo
sa vojsko aj obyvateľstvo okolitých
domov, plnili sa vedrá, hrnce, lavóry,
pomáhalo hasiť všetko, čo malo ruky a
nohy, s jediným veľkým úsilím - zachrá-
niť, čo sa dá. Len ja som zdupkala!
Krutý a nespravodlivý trest (od nášho
otca) ma neminul - do odchodu Rusov
zákaz vychádzania z bytu. Celé dva dni.
To bola odplata za moju poctivú prácu.
Až neskôr som sa dozvedela, že niekoľ-
ko kusov bôčika a slaniny zachránili...
Presmutný pohľad bol na obhorený
strom. Na motúzy v jeho korune, na čier-
ne oškvarky, ktoré ozobávali čimčarujú-
ce vrabce. Ktovie, čo si asi čvirikali...?
Prešlo veľa jarí, kým sa jaseň zotavil a
žil do času, pokiaľ ho pri asanácii domu
v roku 1978 nevytrhli s koreňmi. Dospe-
lí si dlho pošuškávali o sabotáži v súvi-
slostí so slaninou, no ja viem svoje.
Chcela som ísť za kamarátkami, hrať
sa!!! Helena Kloudová Jonášová

Dievčatá z Dunajskej ulice (2003)
Pokračovanie nabudúce

Svätoplukov pomník na Hrad nepatrí
O niekoľko dní uplynie 199 rokov od
katastrofy, ktorá postihla Hrad v roku
1811. Vtedy, 28. mája, vznikol neopa-
trnosťou vojakov v paláci, užívanom
už desať rokov ako kasáreň, ničivý
požiar. Víchrica oheň podporila.
Skoro štyristo rokov starý kráľovský
palác sa za niekoľko dní premenil na
čmudiacu ruinu. Zhoreli krovy a
veľká časť palácového zariadenia.
Niektoré pevné klenby v nižších pod-
lažiach potom ešte vyše sto rokov
vzdorovali času. 
Akoby zázrakom oheň ušetril hlavnú
palácovú bránu s drevenými vyrezáva-
nými reliéfmi. Tie sa zachovali až do
druhej svetovej vojny. Potom ich zrejme
vojaci alebo obyvatelia blízkych domov
použili ako palivové drevo. 
Na Hrade bolo 13. mája 2010 veľké
upratovanie. Po niekoľkoročnej staveb-
nej činnosti pracovníci firmy Váhostav
čistili vnútorné i vonkajšie nádvorie, aby
mohli prísť prví návštevníci. Večerná
búrka k vyčisteniu obrovskej čerstvo
vydláždenej plochy ešte prispela. Z čest-
ného nádvoria zmizlo zariadenie stave-
niska aj ploty okolo. Na západnej bráne
čestného nádvoria sa objavili bohaté
kamenné súsošia, aké tam boli až do
prvej tretiny 19. storočia. Potom sa
záhadne stratili. Akademický sochár
Vladimír Višváder vytvoril na základe
jestvujúcich analógií, nejasných historic-
kých kresieb, grafík, litografií a dokonca
náhodných fotografií stratených originá-
lov v rekordnom čase sochárske diela, za
aké by sa ani tvorca pôvodných súsoší v
18. storočí nehanbil. Chýbajú ešte im
zodpovedajúce súsošia na východnej
bráne a na budovách strážnic pred vcho-
dom do paláca. Každé musí byť indivi-
duálnym sochárskym dielom.
Aj baroková dekorácia južnej fasády
paláca s predstavaným balkónom dosta-
la znovu podobu, akú mala pred ničivým
požiarom. Drevené krídla troch paláco-
vých brán, ktoré pred štyridsiatimi rokmi
obnovili v zjednodušenej forme, sú
doplnené o jemne vyrezávané detaily.
Pod vedením Jozefa Kuruca vytvorili
rezbári v Dubnici na strednej bráne kva-
litné repliky pôvodných reliéfov podľa
modelu, ktorý na základe starých foto-
grafií v spolupráci s historikmi umenia
vymodeloval V. Višváder.

V strede čestného nádvoria je dlažba
prerušená otvorom zakrytým doskami.
Má tam stáť pomník. Aby sa návštevní-
ci vychádzajúci z paláca, najmä budúci
štátnici z cudziny, mohli pozrieť na prí-
ťažlivý tučný okrúhly konský zadok.
Zadok legendárneho koňa ešte legen-
dárnejšieho Svätopluka od slovenského
sochára. Legendy totiž z jednoznačne
zápornej postavy stredoeurópskych
dejín urobili romantického hrdinu
„mierumilovných“ Slovanov. Najmä
legendy marxistickými historikmi a ich
pokračovateľmi prostredníctvom lite-
rárnych diel pochybnej kvality povýše-
né na úroveň „vedeckej pravdy“.
Akoby sa skutočne každý donekonečna
opakovaný nezmysel musel stať prav-
dou.
Stihomamom velikášstva hnaný Napo-
leon spôsobil na začiatku 19. storočia
utrpenie a smrť tisícov Európanov. Dnes
je za to vo Francúzsku (a, bohužiaľ, nie-
len tam) chápaný ako veľký hrdina a
zjednotiteľ Európy. Pritom mu išlo len o
naplnenie osobnej ctižiadosti byť cisá-
rom, prípadne vládnuť celému svetu. 
Svätopluk bol rovnako ako Napoleon
chorobnou ctižiadosťou ovládaný psy-
chopat. Odstránil Rastislava a zmocnil sa
jeho územia. Vojenskou silou ich krajiny
„zjednotil“, obyvateľstvo si podrobil. Prí-

ležitostne svojich poddaných predával do
otroctva. Žiakov a pokračovateľov Cyri-
la a Metoda vyhnal z obsadeného úze-
mia. Asi mu vyčítali jeho hriechy. 
Nie všetci obyvatelia takzvanej „veľkej“
Moravy boli vládou svojho panovníka,
ktorý údajne dostal od pápeža kráľovský
titul, nadšení. Hlavy podrobených kme-
ňov (dnes sa im v literatúre hovorí knie-
žatá) hľadali podporu u silnejších
nemeckých panovníkov. Tí, samozrej-
me, radi prijali ponuku proti nemu bojo-
vať, hoci niektoré zo Svätoplukových
manželiek (mnohoženstvo bolo bežné,
Svätopluk mal iste doma celý hárem)
boli ich sestrami či sesternicami. Preto
tie v histórii známe vojny medzi „dobrý-
mi“ Slovanmi a „zlými“ Nemcami. 
Po Svätoplukovej smrti si mnohí
vydýchli. Nie legendárna nesvornosť
jeho troch synov (minimálne jeden, naj-
mladší z nich, mal nemeckú matku), ale
najmä „nesvornosť“ násilne zjednote-
ných a podrobených slovanských kme-
ňov a ich náčelníkov viedla k logickému
rozpadu nelogicky a násilne „zjednote-
nej“ krajiny. 
A za to všetko mu dnes, po tisíc rokoch,
niekto stavia v Bratislave na ploche tere-
ziánskeho hradného Čestného nádvoria
jazdecký pomník. Má stáť na terase pred
bratislavským hradným palácom ako
stojí jazdecký pomník princa Eugena
Savojského (vodcu víťazných kresťan-
ských armád nad pohanskými Turkami)
pred reštaurovaným kráľovským hra-
dom v Budíne. Ibaže omnoho skromnej-
ší. Hlavný ideológ myšlienky, aktívny
súdruh eštebák agent s krycím menom
Pamir, inicioval v minulosti pomníky
komunistickým potentátom. Žeby bol po
roku 1989 zmenil kabát? 
Nemal by sa na Hrade postaviť aj pom-
ník Hitlerovi? Veď nie vďaka Jankovi
Alexymu, ale len vďaka 2. svetovej
vojne hradný palác v Bratislave ešte
vôbec stojí. Bol už pripravený projekt na
odstránenie ruiny. Na jej mieste mali
vyrásť novostavby podľa víťazného pro-
jektu bratov La Padula z Ríma! Vojenské
udalosti tomu barbarskému činu včas
zabránili. Svätoplukov pomník na Hrad
skutočne nepatrí. Ani keby bol od naj-
slávnejšieho svetového sochára. Ani
keby bol pozlátený. Štefan Holčík

FOTO - archív
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www.stahovaniesvasnou.sk

S AHOVANIE 
S VÁŠ OU

Oznámenie o dobrovoľnej 
dražbe nehnuteľnosti 

v Dúbravke
Predmet dražby: Nebytový priestor č. 12- č. 78 na
prízemí domu súp. č. 3355, na ul. Janka Alexy-
ho č. 13, postavený na parc. č. 2710/9, druh:
zastavané plochy a nádvoria o výmere 792 m2

a parc. č. 2710/120, druh: zastavané plochy a
nádvoria o výmere 1001 m2, nachádzajúci sa v
k. ú. Dúbravka, obec: Bratislava-m. č. Dúbrav-
ka, zapísaný na LV č. 3692.  
Čas a miesto konania dražby: Dňa 8. 6. 2010 o
11.00 - Zasadacia miestnosť v sídle dražobníka
- 1. národná aukčná spoločnosť, s.r.o., Panská
27, 811 01 Bratislava, t. č. 0903 206 106

Najnižšie podanie: 49 700 Eur

DREVENÉ ROLETY
MONTÁŽ - OPRAVA - NÁTER - VÝMENA POPRUHU

BAMBUSOVÉ ŽALÚZIE - 25mm, 50mm
vhodné na všetky typy okien

fa KORENAČKA, Klimkovičová 4, Bratislava

� 0903 349 274 info@drevenerolety.sk
www.drevenerolety.sk
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Závodisko 

pripravilo aj

prekvapenia
DOSTIHY
Bratislavské Závodisko má za sebou
prvé jarné dostihy a pripravuje sa
na vrcholy sezóny. Jedným z nich
bude už nedeľa 23. mája 2010, keď
sa pobeží Veľká jarná cena. 
Okrem samotných dostihov sa náv-
števníci môžu tešiť aj na zaujímavý
program s niekoľkými prekvapeniami.
„Tretí rok po sebe sa uskutoční súťaž O
najkrajší detský klobúčik a Chipitou.
Deti, ktoré využijú svoju zručnosť a
kreativitu, sa môžu so svojimi výtvor-
mi predstaviť aj na pódiu. Najkrajšie
detské klobúčiky odmeníme a ich maji-
telia získajú pekné ceny,“ prezradila
vedúca marketingu Viera Komárová.
Rovnako príťažlivým podujatím by
mal byť aj 2. ročník akcie Herci varia
Závodisku, pomáhajú ekológii. „Herci
štyroch divadiel - Novej scény, Astor-
ky, Divadla Andreja Bagara v Nitre a
Divadla J. Palárika v Trnave - uvaria a
prinesú svoje kulinárske špeciality,
ktoré za symbolické sumy, v centoch,
ponúknu návštevníkom Závodiska.
Za vyzbierané peniaze sa potom nakú-
pi do areálu zeleň. V minulom roku sa
za vyzbierané eurá zasadili štyri stro-
my, ktoré sa ujali, zakvitli a areál, ktorý
využívajú Bratislavčania na rekreáciu a
oddych opäť opeknel. Každé divadlo
má v areáli svoj strom s tabuľkou.
Okrem toho Nová scéna predstaví na
pódiu ukážky z najnovšieho muzikálu
Boy band,“ informovala Viera Komá-
rová. V nedeľu 23. mája sa navyše
predstaví aj nová kozmetická značka,
ktorej vizážistky upravia návštevníčky
a poradia im, ako skrásnieť a ako sa
namaľovať.
Dva týždne po Veľkej jarnej cene už
príde na rad lahôdka roka, Turf gala (6.
júna 2010) - Viera Komárová: „Na
tento deň pripravujeme súťaž O naj-
krajší dámsky klobúk, okrem toho
vystúpia mažoretky, deti sa budú môcť
povoziť na koníkoch, uskutoční sa
autogramiáda missiek, ochutnávky
tovarov, rôzne prezentácie a bohatý
kultúrny program a lákadlom bude aj
bohatá tombola.“ (dob)

Hujsa odišiel,

Slovan sa chystá

do Švajčiarska
HOKEJ
Po relatívne pokojných prvých dňoch
extraligovej prestávky sa v HC Slo-
van začína piecť budúca sezóna.
Prvá správa sa týkala odchodu Marti-
na Hujsu, ktorý po siedmich rokoch
služieb v Bratislave odchádza do
českej Extraligy, kde si ho vyhliadol
Litvínov. Tridsaťročný útočník sa po
skončení angažmán rozhodol pre
blízke zahraničie, keďže nejaký iný
slovenský klub totiž, podľa jeho slov,
neprichádzal do úvahy. Martin Hujsa
nastúpil za Slovan v 660 stretnutiach
a strelil v nich 275 gólov.
Zaujímavá informácia sa objavila aj vo
Švajčiarsku. Slovan je totiž medzi päti-
cou tímov, ktoré si pozval domáci
Bazilej na prestížny medzinárodný tur-
naj. Hrať sa bude v druhej polovici
augusta a okrem Bratislavčanov by sa
na ňom mali predstaviť Servette Žene-
va, Barys Astana, SKA Petrohrad a HC
Eaton Pardubice. Hrať sa bude v St.
Jakob Aréne s kapacitou 6600 miest,
termín je od 18. do 22. augusta. (mm)

Slov-matic

vyhral pohár, 

aj ligovú súťaž
FUTSAL
Futsalisti Slov-maticu FOFO Brati-
slava získali po ročnej prestávke
majstrovský titul. 
Finálová séria s Dubnicou mala rýchly
priebeh. Bratislavčanom stačili na
triumf v ligovej súťaži Kyma extraliga
tri stretnutia a po víťazstve v posled-
nom z nich 8:4 sa mohli tešiť z double. 
Slov-matic totiž okrem prvenstva v
lige vyhral aj Slovenský pohár a v
budúcej sezóne bude hrať v UEFA Fut-
sal Cup-e. (mm)

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na

www.banoviny.sk

Slovan na záver vyprášil Nitru, smúti 

Petržalka, ktorá sa lúči s Corgoň ligou
FUTBAL
Kým väčšina Európy smúti nad kon-
com ligového ročníka, na Slovensku
sa záver najvyššej súťaže už pravi-
delne prijíma slovíčkom Chvalabo-
hu. Inak to nebolo ani v poslednom
ročníku, ktorý uzavrelo víkendové
posledné kolo.
Jedným z mála mužstiev, ktoré môže
mrzieť koniec sezóny, je bratislavský
Slovan. Belasí totiž chytili v závere
výbornú fazónu a súperov valcovali
doma aj vonku, v lige aj v pohári. Po
víťazstve nad Trnavou vo finále Slo-
venského pohára uštedrili príučku aj
Nitre, ktorej na jej štadióne nastrieľali
päť gólov a inkasovali len dva. Na
výhre 5:2 sa najvýraznejšie podieľal
Breznaník, ktorý bol prakticky vo všet-
kých hosťujúcich góloch a úplnou
lahôdkou bol jeho posledný, piaty
zásah do Hroššovej siete.
„Dobre sme hrali už proti Trnave a v
Nitre sme na tento výkon nadviazali.
Vedeli sme, že Nitra má dobrú defenzí-
vu a som rád, že sme tu vyhrali a stre-
lili päť gólov. Navyše dobre sme zahra-
li aj v obrane,“ zhodnotil tréner Štefan
Horný. Koniec dobrý by mal znamenať
všetko dobré. V Slovane však môže
závere sezóny znamenať už tradične aj
výmenu hlavného kormidelníka. Gene-
rálny manažér Dušan Tittel, ktorý v
podstate robil aj hlavného trénera, sa
totiž bezprostredne po poslednom dueli
priznal, že Slovan v Nitre viedol
možno posledný raz. V rozhovore pre
denník Šport vyhlásil, že belasí majú
ekonomické aj organizačné problémy.
Uviedol, že pokiaľ má Slovan napredo-
vať, musí mať jasnú štruktúru a kvalit-
né personálne obsadenie na všetkých
postoch, čo vraj v súčasnosti nie je.
Dodal, že aj preto ho v najbližšom čase
čakajú rozhovory s majiteľmi.
Úplne iné problémy riešia Petržalča-
nia. Hoci zverenci Petra Fiebera vstu-
povali do jarnej časti s trinásťbodovým
náskokom pred poslednými Košicami,
po 33. kole strácali na východniarov
štyri body a s Corgoň ligou sa lúčia.
„Nezvládli sme psychický tlak, ktorý
bol na nás pred posledným kolom.

Dokázali sme sa síce dostať do vede-
nia, ale ani to nám nepomohlo k víťaz-
stvu,“ priznal tréner Peter Fieber. Petr-
žalke však prehra 1:2 so Senicou nako-
niec až tak neuškodila, pretože vzhľa-
dom na ďalšie výsledky by jej nepo-
mohla ani výhra 10:0!
„Nechcem sa na nič vyhovárať, ale
ťažko sme mohli v tejto konfrontácii
uspieť, keď nám v zimnej prestávke
odišlo tak veľa skúsených hráčov. V
útoku sme stratili Majtána s Hodekom,
zo stredu poľa odišiel Guédé, z obrany
Konečný a Burza. Hráči, ktorí nám na
jarnú časť Corgoň ligy zostali, ich
nedokázali nahradiť a nedokázali ani
bojovať o ligové body tak ako ich pred-
chodcovia. Navyše, v rozhodujúcich
šesťbodových zápasoch sme sa dopúš-
ťali hrubých chýb a nevedeli sme dať
gól ani z pokutového kopu... Ak by
sme premenili vyložené šance v
Ružomberku alebo s Dunajskou Stre-
dou, mohli sme byť na inom mieste.
Všetky tieto chyby nás zbytočne stáli
body. Mňa to veľmi mrzí, pretože toto
mužstvo si vypadnutie nezaslúžilo.
Neviem, čo bude v tomto klube v
budúcnosti, ja mám zmluvu iba do 30.
mája,“ zhodnotil Peter Fieber celú
sezónu.

„Všetci sme smutní, lebo sme verili
až do posledného zápasu. Dúfali sme,
že vyhráme a do kariet nám zahrajú aj
výsledky na ostatných štadiónoch.
Dopadlo to však celé naopak, čo nás
mrzí. Vina je, samozrejme, na nás
hráčoch. Berieme to na seba,“ pove-
dal kapitán Interu Jaroslav Hílek a
pokračoval: „Musíme skonštatovať,
že nie všetko fungovalo tak, ako
malo. O záchranu sa hrá aj na inom
poli ako na ihrisku. Nechcem sa však
za nič schovávať. My - hráči - sme
zapríčinili súčasný stav. Je to škoda
pre petržalský futbal a pre tých pár
fanúšikov, ktorí sa cítia ako Petržalča-
nia,“ doplnil tridsaťjedenročný defen-
zívny záložník.
Ťažko sa hľadali slová aj Branislavovi
Fodrekovi: „Boli chvíle, keď som
neveril, že Petržalka môže vypadnúť.
Futbal však prináša aj také veci. Keď
sme sa radovali z úspechov, nikomu
nenapadlo, že by sa mohlo stať niečo
podobné. Neprehrali sme si to však len
posledným zápasom. Po jeseni sme
mali solídny náskok a vyzeralo to tak,
akoby sa nám nič nemohlo stať. Získa-
li sme však iba sedem bodov a Košice
išli viac záchrane oproti.“ (db, sita)

FOTO - SITA
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Drobečky 

z perníku budú 

v Ružinove
DIVADLO
V Dome kultúry Ružinov na Ruži-
novskej 28 uvedú 26. mája 2010 o
19.00 h hru Neila Simona Drobečky z
perníku. Dojemnú a pritom veľmi
búrlivú i divokú hru plnú zvratov a
nečakaných rozuzlení. 
Niekoľko bežných životných situácií
musí riešiť alkoholička práve prepuste-
ná z liečenia, jej nedospelá dcéra a neús-
pešný herec, ktorý stále čaká na príleži-
tosť. Tragikomický príbeh s prekvapi-
vým koncom ponúka divákovi niekoľko
hercov, ktorí svojím umením dokážu
skoro dve hodiny baviť hľadisko. 
Účinkujú Simona Stašová a.h., Radka
Filásková, Čestmír Gebouský a.h., He-
lena Karochová, Ernesto Čekan a.h. a
Vojtěch Záveský. Simona Stašová
získala za postavu Evy Mearovej cenu
Thálie 2007.
Vstupenky na predstavenie môžete vy-
hrať do 23. mája 2010 v súťaži na
www.bratislavskenoviny.sk (dš)

Belehradská

kapela Kal

zahrá v Aréne
HUDBA
Srbská hudba s etnickými motívmi
má na Slovensku veľa priaznivcov.
Najbližšie ju môžete obdivovať v in-
terpretácii belehradskej kapely Kal,
ktorá vystúpi v divadle Aréna 28. má-
ja 2010 o 20.00 h.
Kal predstavuje netradičnú balkánsku
cigánsku hudbu, v ktorej sa miesi tango
s hudbou Stredného východu, ale i tu-
recké a jamajské vplyvy. Kal participo-
vali na niekoľkých kompiláciách albu-
mov s cigánskymi, srbskými a s umel-
cami world music. Kapela sa politicky
a sociálne angažuje v boji proti pred-
sudkom a proti antirómskym postojom.
V roku 2009 vydali druhý album - Ra-
dio Romanista, ktorý láme klišé o róm-
skej hudbe, má rebelujúceho ducha a
pritom je to výborná zábava. Zahŕňa aj
cestu rôznymi štýlmi, od roma punku
cez hudbu sprevádzanú hip-hopovými
prvkami, melódie, v ktorých zaznieva
balkánska harmonika s folklórnymi
prvkami cigánskej hudby až po beatbox.
Kapela ho nazýva Rock´n ´Roma. (dš)

Drahouškové 

prídu do Teátra

Wüstenrot
DIVADLO 
V Teátre Wüstenrot na Trnavskom
mýte 1 opäť privítajú českých herec-
kých kolegov. S hrou Drahouškové sa
24. mája 2010 o 19.00 h predstaví
pražské divadlo Kalich.
Drahouškové je komédia, ktorá sa vtip-
nou, neošúchanou a výstižnou formou
zaoberá otázkou fungovania rodiny v 21.
storočí. Pierre práve prichádza o miesto
riaditeľa veľkej televíznej stanice, Mari-
on naopak začína oslavovať úspechy na
konkurenčnom kanáli. Do napätej situá-
cie prichádza Marionin prvý manžel,
rodený dobrodruh Francois, so žiados-
ťou o poskytnutie prístrešku na pár dní a
dcéra Júlia chce rodičom predstaviť
svojho snúbenca Alexandra… 
Na scéne sa predstavia Jana Paulová a
Pavel Zedníček, ďalej hrajú David
Suchařípa, Anežka Svobodová a Jiří
Kohout. (dš)

Gitarový kráľ 

v Klube 

za Zrkadlom
HUDBA
V Klube za Zrkadlom na Rovnianko-
vej 3 sa uskutoční koncert Art of
Livin´ - Respect! Django Reinhardt.
Na koncerte 27. mája 2010 o 20.00 h
sa predstaví Farsa Duo (SK) a 16
Gypsy Strings (Slov., Nem.).
Django Reinhardt, občianskym menom
Jean Baptiste Reinhardt (23. január
1910 - 16. máj, 1953) bol belgický
legendárny džezový gitarista, skladateľ
a zakladateľ tzv. rómskeho džezu, nazý-
vaného aj gypsy džez, gypsy swing
alebo francúzsky manouché džez. V
tomto roku si pripomíname 100. výročie
narodenia tohto „gitarového kráľa“. 
Spomienku si prídu uctiť skupiny Farsa
duo a legenda slovenského kontrabasu
Jan Jankeje s posledným projektom 16
Gypsy Strings, v ktorom pôsobí jeden z
najväčších gitarových talentov, len 17-
ročný Gismo Graf. (dš)

Viac o bratislavskej
kultúre sa dozviete na

www.banoviny.sk

Fedor Frešo: Po krčmách sa nechodilo, 

skôr sme sa stretávali v cukrárňach
HUDBA
Aj keď vyštudoval hru na kontrabas
na bratislavskom Konzervatóriu,
slovenský hudobník Fedor FREŠO
sa rozhodol prebádať pole slovenskej
hudby v rôznych umeleckých žán-
roch. Otec Tibor Frešo bol hudobný
skladateľ a dirigent, mama študova-
la operný spev. Fedor Frešo pôsobil v
kapelách, ktoré aj po roku rezonujú
v ušiach poslucháčov ako nositelia
kvalitnej, umeleckej hudby. Spomeň-
me Prúdy, Collegium Musicum, Fer-
matu či Blue Efect. Svoje nadanie
rozvíjal známy hudobník odmalička
v Bratislave, ktorá je jeho rodným
mestom.

~     ~     ~
Hudobnícka Bratislava šesťdesiatych
a sedemdesiatych rokov bola asi
odlišná od súčasnej...
- Bola celkom iná ako dnes. Najmä
preto, že v tých časoch som bol ešte
mladý a vnímal som najmä hudobný
život svojich súčasníkov. Mladší hudob-
níci odo mňa neexistovali, boli ešte deti,
a starších kolegov som nepočúval,
nemal som ich vôbec rád, išlo o gene-
račnú záležitosť. Dnes sa na hudobnícku
obec pozerám komplexnejšie, viem, že
existuje hudba pre najmladších, mla-
dých i starších, odrastenejších posluchá-
čov. Hudobná scéna je omnoho pestrej-
šia a nedostatok muziky v Bratislave
určite nie je. 
V ktorých bratislavských kluboch,
kaviarňach a baroch ste sa v časoch
vašej muzikantskej mladosti stretá-
vali?
- Najpopulárnejší bol od polovice
šesťdesiatych rokov vysokoškolský
klub, kde sa hrávala muzika cez víken-
dy. V piatok sa hrával džez a klub neslú-
žil len vysokoškolákom, stretávali sa
tam ľudia rôzneho veku. Bol to najzná-
mejší a najvychytenejší klub, ktorý fun-
goval vyše desať rokov. V sedemdesia-
tych rokoch už začínal pomaly zanikať.
Existovalo ešte zopár internátnych
alebo stredoškolských klubov, ale vôbec
ich nebolo toľko ako dnes. Hrávalo sa aj
v mnohých kaviarňach, napríklad v
Tatre či Olympii. Kluby boli aj pri rôz-
nych fabrikách, napríklad BEZ-ka, tam
sme tiež hrávali. Existovali ešte aj iné
miesta, kde sa hrávala muzika, také
malé koncertné sály. 
Okrem produkovania hudby boli v

Bratislave aj miesta, kde ste sa stretá-
vali s priateľmi či s dievčatami.
- Po krčmách sme veľmi nechodili, keď
som bol mladší, veľa alkoholu sme
nepili. Túlali sme sa po korze, v šesťde-
siatych rokoch boli obľúbeným mies-
tom našich schôdzok cukrárne. V
neskoršom veku sme si obľúbili vinár-
ne, najmä v Starom Meste na Vysokej
alebo Obchodnej ulici. Baštová bola tiež
vychyteným miestom našich stretnutí. 
Čo pre vás znamená byť Bratislavča-
nom?
- Som jednoznačne Bratislavčanom a
pre mňa to znamená prioritu aj pred
národnostným označením: Nie som v
prvom rade Slovák, som hlavne Brati-
slavčan. V Bratislave som sa narodil a aj
keď moji rodičia nepochádzajú z tohto
mesta, cítim sa byť jeho stopercentným
obyvateľom. S malou výnimkou som tu
prežil celý život, väčšinu v Starom
Meste, na staré kolená som presídlil do
Rusoviec. 
Vnímate odlišnú atmosféru na kon-
certoch, keď hráte „doma“ v Brati-
slave, a v iných slovenských mestách?
- Rozdielne je len to, že v Bratislave
tvorí publikum veľa známych a kamará-
tov. Na cudzích miestach nestretávam
známe tváre, aj keď v niektorých mes-
tách na Slovensku máme už tiež svoju
„klientelu“, obdivovateľov, priateľov a
známych. 
Kde sa dnes sústreďuje hudobný
život Bratislavy?
- Neexistuje centrum, kde by sa hralo
viac ako inde. Hudobný život Bratislavy
je nekoncentrovaný a funguje svojím
spôsobom. Žije tam, kde sa hrá. Buď sú

to koncertné sály alebo krčmy a kaviar-
ne, kde sa hrá na počúvanie alebo do
tanca, a známe kluby.
Pôsobili ste v hudobných skupinách,
ktoré na poli kvalitnej širokospek-
trálnej hudby, zasahovali publikum
rôzneho veku, zamerania aj nárokov
a jednoznačne uspeli, stali sa vychyte-
nými a vyhľadávanými kapelami.
Ktoré časové obdobie považujete vo
svojom pracovnom živote za zlatú
éru?
- Túto otázku nemám rád, neviem na ňu
odpovedať. Ak spomeniem jednu zo
skupín, ukrivdím iným. To najpodstat-
nejšie v mojej muzikantskej kariére
splnili skupiny Fermata a Collegium
Musicum. 
Dalo by sa predpokladať, že genetic-
ky budete inklinovať aj k vážnej
hudbe.
- Vážnu hudbu mám rád, navštevujem
koncerty a doma ju tiež rád počúvam.
Nechcel som ju však vytvárať, cítil by
som sa v nevďačnej polohe voči môjmu
otcovi, hudobnému skladateľovi a diri-
gentovi. Radšej som sa pustil za vola-
ním svojho srdca a začal som sa veno-
vať inej hudbe, nonartificálnej, lebo tam
som videl, že som svojím pánom.
Vyštudoval som Konzervatórium, ale
neviem si predstaviť samého seba niek-
de v orchestri.
Kapely, s ktorými ste s malými pre-
stávkami hrávali, fungujú dodnes.
Aké je ich postavenie a vaša úloha v
nich?
- Neživím sa len hudbou, som aj podni-
kateľom, mám prekladateľskú agentúru
a zaoberám sa aj inými činnosťami.
Som už v dôchodkovom veku, poberám
neveľkú penziu. V mojom živote aktív-
ne fungujú tri skupiny - Traditional
klub, tradičný džez, ktorý nemá nič spo-
ločné s rockovou hudbou, je to skôr môj
úlet do iného žánru, ďalej skupina Col-
legium Musicum, ktorá teraz zažíva
comeback, a Fermata, ktorá má v
poslednej ére za sebou tri roky koncert-
nej činnosti. Zatiaľ to vyzerá sľubne a
nevidím dôvod, prečo by to tak nemoh-
lo byť aj naďalej. No už sme v geriatric-
kej polohe, najstaršia žijúca generácia
rockových muzikantov, a na mladých
pozeráme nie vždy celkom spravodlivo,
pohľadom skúsených a starých bardov.

Zhovárala sa Dáša Šebanová 
FOTO - SITA

www.slovakfoodfestival.sk

partneri:

odborný garant:

Bratislavský hrad
21. – 23. máj 2010

Piatok 12:00 – 21:00
Sobota 11:00 – 21:00
Nede¾a 11:00 – 18:00

Milovníci kulinárskych špecialít, vín,
destilátov, kávy, piva, syrov a bio potravín,

príïte zaži� rodinné podujatie roka!

SLOVAK
FOOD

FESTIVAL
s chu�ou spoznaj Slovensko!



12BRATISLAVSKÉ NOVINY 19/2010

SOBOTA 22. mája
� 16.00 - Rytier Bajaja, hrá: Teátro
Neline, DK Kramáre, Stromová 18
� 17.00 - Čaj o piatej s HS Color, Stre-
disko kultúry, BNM, Vajnorská 21
� 19.00 - Stretnutie, účinkujú: Detské
baletné štúdiá a tanečné divadlo Bralen,
DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 19.00 - J. Bielik, A. Korenči: Piaf,
poetická monodráma o živote slávnej
šansoniérky, divadlo a.ha, Školská 14
� 19.30 - V. Klimáček: BarArgentína,
čierna komédia o bielom prášku, divad-
lo GUnaGU, Františkánske námestie7
� 20.00 - Dnes večer hráme my, kon-
cert, skladby M. Burlasa, Ľ. Burgra, D.
Mateja, M. Piačeka a P. Zagara, A4
Nultý priestor, Námestie SNP 12
� 21.00 - Pán prsteňov, Návrat kráľa,
film, Autokino, Zlaté piesky

NEDEĽA 23. mája
� 10.00 - Lan Párty, Multiplace, festi-
val kultúry nových médií, A4 Nultý prie-
stor, Námestie SNP 12
� 10.30 - Organový koncert, účinkuje:
Imrich Szabó, Veľké koncertné štúdio
SRo, Mýtna 1
�10.30 - Nedeľné matiné, Contrabassi-
simo, program: F. Proto, M.Bruch, G.
Bottesini, A. Dvořák, A. W. Ketelbey, J.
Ježek, H. Mancini, GMB, Mirbachov
palác, Františkánske námestie 11
� 10.30 - Z. Šnircová: Vlk, neklam!,
DK Ružinov, Ružinovská 28
�10.30 - Rozprávky v Gullfosse, Leni-
vý Janko, divadlo Vešiak, reštaurácia
Gullfoss, Čulenova 5
� 14.00 - Harmatanec, tanečno-zábav-
né podujatie pre mládež a dospelých s
mentálnym postihnutím, M klub, Rov-
niankova 3
�15.00 - Nedeľný čaj o tretej, do tanca
hrá Simax, DK Lúky, Vigľašská 1
� 15.30 - Veľkí herci malým deťom,
od 4 rokov, divadlo Úsmev, Divadlo v
podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 17.00 - Oheň a Ľad, galaprogram
Violin Orchestra Bratislava, Teátro Wüs-
tenrot, Trnavské mýto 1
� 19.00 - Prix ars electronica 2009,
kino inak, A4 Nultý priestor, Námestie
SNP 12
� 19.00 - Blues na lodi, koncert, live,
hrajú: Boboš Procházka (spev, ústna har-
monika) a Marek Wolf (gitara a efekty),
Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - J. Viňarský: Nikdy nezaliaty
čaj, tanečné predstavenie, Dom T&D,
Miletičova 17/B 

PONDELOK 24. mája
�19.00 - M. Gavran: Všetko o ženách,
divadlo Apollo, komédia, Divadlo v
podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - Fantázia, (Fasicikliáda), tra-
gifraška o slabostiach „veľkých“, od 14
rokov, divadlo Ludus, Heineken Tower
Stage, Pribinova 25
� 19.00 - Drahouškové, Pražské divad-
lo, Teátro Wüstenrot, Trnavské mýto 1
19.00 - Čechomor, koncert českej sku-
piny, DK Dúbravka, Saratovská 2/A
� 19.09 - A. Bartošová, Š. Bučko,
hudobno-poetický večer, hosť: J. Bu-
rian, gitara, Art Club Scherz, Partizánska
2, Palisády
� 19.30 - V. Klimáček: BarArgentína,
čierna komédia o bielom prášku, divad-
lo GUnaGU, Františkánske námestie7
� 20.00 - Hexen, tanec, Debris Compa-
ny, A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12

UTOROK 25. mája
� 10.00 - Odovzdávanie cien Jána
Hollého a Mateja Bela, Obradná sieň,
Zichyho palác, Ventúrska 9 
� 13.00 - 16.00 - Multiplace, festival
kultúry nových médií, Instrumentopia /
workshop, A4 Nultý priestor, Námestie
SNP 12
� 14.00 - Rytier Bajaja, hrá: Teátro
Neline, CDLaV, Gaštanová 19
� 18.00 - My fair lady, alebo Všetci
sme Pygmalioni (muzikál), DK Zrkad-
lový háj, Rovniankova 3
� 19.00 - Komorný koncert - Cyklus
Štúdio mladých, Malé koncertné štúdio
SRo, Mýtna 1
� 19.00 - Gala mladých umelcov u
Zichyho, Hudobný salón, Zichyho
palác, Ventúrska 9
19.00 - Don Quijote podľa Sancha,
Teátro Wüstenrot, Trnavské mýto 1 
� 19.00 - Vražda sekerou v sv. Peter-
burgu, podľa románu F. M. Dostojev-
ského Zločin a trest, divadlo Astorka,
Námestie SNP 33 
� 19.00 - György Spiró: Mydlová
opera, hra zo súčasnosti o súčasnosti,
derniéra, divadlo a.ha, Školská 14
� 19.30 - Diskusia časopisu .týždeň,
divadlo GUnaGU, Františkánske ná-
mestie 7

� 20.00 - Multiples, koncert + AV per-
formance, A4 Nultý priestor, Námestie
SNP 12 
� 20.00 - Pohoda_FM Live: Polemic,
Komorné štúdio SRo, Mýtna 1
� 21.00 - Diablov advokát, film, Auto-
kino, Zlaté piesky

STREDA 26. mája
� 10.00 - O hradoch a zámkoch Slo-
venska, súťaž žiakov ZŠ, DK Kramáre,
Stromová 18 
� 13.00 - 16.00 - Multiplace, festival
kultúry nových médií, A4 Nultý priestor,
Námestie SNP 12
� 16.30 - Klub Venuša, stretnutie Ligy
proti rakovine, DK Kramáre, Stromová
18
� 17.30 - Sv. Cyril a sv. Metod a bul-
harská historická pamäť, prednáška
prof. D. Češmedžieva, Bulharský kultúr-
ny inštitút, Jesenského 7
� 18.00 - Piesňový večer, Liebst du um
Schönheit, Mozartova sieň Rakúskeho
veľvyslanectva, Ventúrska 10
� 18.00 - Gucha 07, prezentácie, disku-
sia, performance, A4 Nultý priestor,
Námestie SNP 12
� 19.00 - Lenka Filipová, koncert, DK
Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 19.00 - Sólo pre dvoch hluchých,
Divadelné združenie AEON, Divadlo v
podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - T. Johnson: Absolvent, pre-
miéra, divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.00 - Mníšky 2 - Milionárky, Teát-
ro Wüstenrot, Trnavské mýto 1
� 19.00 - M. Gorkij, R. Polák: Play
Gorkiy alebo Letní hostia, divadlo
Astorka, Námestie SNP 33
� 19.30 - V. Klimáček: Som hot dog,
divadlo GUnaGU, Františkánske ná-
mestie 7
� 20.00 - Genesis - Tangere, príbeh o
stvorení, Dom T&D, Miletičova 17/B

ŠTVRTOK 27. mája
� 8.30, 9.45, 11.00 - Výchovné koncer-
ty pre 8. ročník ZŠ, Putovanie za ľudo-
vou piesňou, Hudobný salón, Zichyho
palác, Ventúrska 9
� 10.00 - Zoznámte sa s internetom,
pre seniorov, Klub 22, Jiráskova 3
�17.00 a 18.00 - Dni mexickej kultúry
na Slovensku, vernisáž výstavy mexic-
kého maliara R. Ortegu, celovečerný
program, DK Dúbravka, Saratovská 2/A
� 19.00 - P. Weiss: Priateľky, divadlo
Astorka, Námestie SNP 33
�19.00 - S. Lavrík: Klietka z červené-
ho zlata, monodráma, divadelný klub
Trezor, Námestie SNP 33

�19.00 - F. Nedvěd a Tie Break, koncert,
Stredisko kultúry, BNM, Vajnorská 21 
�19.00 - Sny - jazyk duše, prednáška o
význame snov, Obradná sieň Zichyho
palác, Ventúrska 9
� 19.00 - T. Johnson: Absolvent,
divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.00 - J. B. Moliére: Mizantrop,
divadlo Ívery, Školská 14
� 19.30 - V. Klimáček: Som hot dog,
divadlo GUnaGU, Františkánske ná-
mestie 7
�20.00 - Art of Livin - Respect!, Djan-
go Reinhardt, Farsa Duo (Sk) a 18 Gipsy
Strings (Sk, DE), Klub za Zrkadlom,
Rovniankova 3
� 20.00 - Niečo málo o ženách, Prešpor-
ské divadlo, Dom T&D, Miletičova 17/B
� 20.00 - Geniálne filmové scény -
alebo prečo milujeme filmy, kino inak,
A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12
� 21.00 - Con Air, film, Autokino, Zlaté
piesky

PIATOK 28. mája
� 10.00 a 14.00 - P. I. Čajkovskij:
Luskáčik, bábkovo-baletná feéria, Bra-
tislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 18.00 - Slávnostný koncert, účinku-
jú: M. Hosen - husle a M. Mollova - kla-
vír, Koncertná sieň Zichyho paláca, Ven-
túrska 9
� 18.00 - Divadelný piatok, Veľká sála
Istra Centra, Hradištná 43, DNV
� 19.00 - Music club, Coolaction (pro-
gressive rock), Atmosferik (alternative
rock), Binzer (punk rock), DK Lúky,
Vigľašská 1

�19.00 - Večer autentického folklóru,
obec Jurgow z Poľska, účinkujú: fol-
klórna skupina z Jurgova a Guroľsko
muzyka z Buje, DK Zrkadlový háj,
Rovniankova 3
� 19.30 - V. Klimáček: In da house
(žúrka v Londýne), divadlo GUnaGU,
Františkánske námestie 7 
� 20.00 - Rock ´n´Roma, Kal a ich hos-
tia, koncert belehradskej world music sku-
piny, divadlo Aréna, Viedenská cesta 10

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

vyjdú opäť o týždeň
27. mája 2010

Trieda A už od:  

17 582,25 €

Trieda C už od:  

30 553,25 €
Akcia platí aj pre C T-model 
a CLC, informujte sa na 
aktuálne ceny.

Trieda B už od:  

23 205,00 €

smart fortwo už od:  

9 990,00 € 

Oslavujte s nami
Pri príležitosti nášho 20-ročného pôsobenia na slovenskom trhu sme pre vás pripravili 
od 1. júna do 31. októbra 2010* mimoriadne zvýhodnený lízing a poistenie na 3 roky** 

Nulové navýšenie, akontácia od 20%,   

Nulové poistenie (Povinné zmluvné poistenie + KASKO) 

Navyše získate 6 rokov alebo 160 000 km servis v cene vozidla 
ako i množstvo ďalších výhod. Informujte sa u ktoréhokoľvek 
autorizovaného predajcu značky Mercedes-Benz na Slovensku 
alebo na www.mercedes-benz.sk a www.mbfs.sk.

Mercedes-Benz Financial

* Pre smart fortwo platí akcia do 31. 8. 2010. • Všetky ceny sú uvedené s DPH.
* * Neplati na už zľavnené skladové ani akciové vozidlá. Spoločnost MBFS bude účtovať zákazníkom 1% spracovateľský poplatok. 
Kombinovaná spotreba (l/100 km): smart fortwo 3,3 – 5,4; trieda A 4,7 – 8,1; trieda B 5,3 – 8,2; trieda C limuzína 5,4 – 13,7  
Emisie CO2 (kombinované, g/km): smart fortwo 87 - 125; trieda A 125 - 192; trieda B 139 – 197; trieda C limuzína141 – 326.

Motor-Car Bratislava, s.r.o. Tuhovská 5, Tel.:02-4929 4555, E-mail: info@mercedes-benz.sk; Motor-Car Bratislava, s.r.o. Hodonínska 7, Tel.:02-4929 4399, E-mail: lamac@motor-car.sk
Motor-Car Bratislava, s.r.o. Panónska cesta 31, Tel.:02-6829 4111, E-mail:panonska@motor-car.sk


