
O tom, prečo sa v Bratislavskom
lesoparku ťaží drevo a o opodstatne-
nosti názorov vyzývajúcich na zasta-
venie ťažby a rúbania stromov sme
sa pozhovárali s riaditeľom Mest-
ských lesov Bratislava Vladimírom
KUTKOM.
- Mnohé sťažnosti vyplývajú zo sku-
točnosti, že drevo sa ťaží aj počas
zlého, často daždivého počasia. Trakto-
ry, ktoré jazdia po lese, narobia, samo-
zrejme, blato... Platí však, že najneskôr
v piatok, teda pred víkendom, musia
dať robotníci všetko do poriadku a
terén po sebe vyčistiť.
Výčitky však mieria aj k tomu, že les
sa rúbe v priveľkej miere...
- Máme predpisy, ktoré nám stanovu-
jú, koľko môžeme vyťažiť. Je to okolo
18-tisíc kubíkov ročne. Ťažíme však
menej - 16-tisíc kubíkov, a na tomto
čísle sa držíme približne už tri roky.

Je vôbec potrebné ťažiť drevo v leso-
parku?
- Ak by sa ponechali prestarnuté stro-
my bez zásahu, hrozilo by nebezpečen-
stvo aj pre ľudí - kvôli padajúcim
konárom, prípadne padaniu samotných
stromov. Rovnaké je to v prípade
víchrice, alebo množstva snehu, aj
vtedy by mohlo dôjsť k padaniu sta-
rých stromov, čo by mohlo spôsobiť,
že tu budeme mať holiny. Takto robíme
tzv. výberkový spôsob. Nejde o tzv.
holoruby, ale vyberáme staršie a väčšie
stromy - po ich odstránení je les bez-
pečnejší. Pozrite sa napríklad na Koli-
bu - v okolí tzv. Cvičnej lúky sa veľmi
neťaží a stromy, ktoré tam rastú, sú už
dosť veľké. Neviem si predstaviť, čo sa
stane, ak raz začnú padať.

Platí teda, že v lesoparku sa neťaží
viac dreva ako v minulosti?
- Áno, je to tak. Niektorí občania nás
pritom vyzývajú, aby sme neťažili
vôbec. Samozrejme, dala by sa prijať
aj taká alternatíva. No okrem bezpeč-
nosti, ktorú som spomínal, prináša les
aj finančné výhody. Keď máte les,
ktorý môže zarobiť nejakú korunu, tak
prečo nie. Mesto nemá bezodnú
pokladnicu. Ľudia sa často sťažujú na
to, že nie sú napríklad opravené cesty,
že poriadne nefunguje mestská hro-
madná doprava a podobne. Mohlo by
sa tu aj neťažiť, resp. udržiavať leso-
park na spôsob parku, no to by sme
museli od mesta dostávať ročne pri-
bližne 1,7 milióna eur. Odstraňovanie
padnutých stromov po kalamite je
totiž drahšie. Vyjde na asi 20 eur za
kubík, kým drevo pri ťažbe 12 eur.

Zhováral sa Robert Lattacher
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Parkovanie

zadarmo môže

vyjsť vodičov

poriadne draho
STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto a mestská
polícia od apríla sprísňujú kontrolu
parkovania v zóne s dopravným ob-
medzením na území mestskej časti.
Dôraz budú klásť na vozidlá, ktoré
tvoria prekážku cestnej premávky,
ktoré parkujú na chodníkoch a na
vyhradených parkovacích miestach
bez zaplatenia parkovného.
Podľa paragrafu 43 nového cestného
zákona môže správca cesty odstrániť
vozidlo stojace na ceste vrátane chodní-
ka na náklady jeho prevádzkovateľa, ak
je na mieste, kde tvorí prekážku cestnej
premávky, alebo je na vyhradenom par-
kovisku, ktoré nie je preň určené.
Samospráva Starého Mesta zvýšením
kontroly mestskej polície chce v zóne s
dopravným obmedzením dosiahnuť po-
riadok v parkovaní. Vozidlá, ktoré budú
parkovať na tzv. dopravných tieňoch,
na chodníkoch alebo na vyhradených
parkovacích miestach bez zaplatenia
parkovného, budú odteraz odtiahnuté.
Takéto parkovanie zadarmo môže teda
návštevníkov centra mesta vyjsť po-
riadne draho. Výška pokuty môže do-
siahnuť až 60 €, za odtiahnutie zaplatí
priestupca 93 €. Pre porovnanie, parko-
vanie na ulici stojí 0,70 €/h, v podzemí
od 2,70 €/h v Garáži Opera do 3,50 €/h
v garáži Carlton. (pol)

V pešej zóne 

v apríli menia

zničenú dlažbu
STARÉ MESTO
Od piatka 2. apríla 2009 sa začína
výmena dlažby v historickom centre
mesta. Do konca apríla bude preto
uzavretý vjazd zo Strakovej ulice.
Práve Strakova ulica patrí k najzaťaže-
nejším úsekom pešej zóny. Aj preto sa
tu samospráva rozhodla doterajšiu
dlažbu nahradiť pevnejšou. „Dlaždice
s hrúbkou šesť centimetrov na Strako-
vej ulici nahradíme dlažbou hrubou
desať centimetrov. Tá by mala zniesť
vyššiu záťaž,“ uviedol starosta Starého
Mesta Andrej Petrek. Zásobovanie a
vjazd do historického jadra bude
možný iba cez Františkánsku ulicu. 
Samospráva bude v apríli opravovať aj
zničenú dlažbu na úseku Rybnej brány
od Hviezdoslavovho námestia po Lau-
rinskú ulicu, kde zničené dlaždice
nahradia tými zo Strakovej ulice. 
„Chodníky po oboch stranách nebude-
me rozoberať. Na jednej strane poslúžia
ako manipulačný priestor pre dláždičov,
na druhej strane zostanú pre chodcov,“
doplnil A. Petrek. (rob, brn)
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STARÉ MESTO
V parku na Belopotockého ulici sa
znovu rúbalo. Koncom minulého
týždňa dala súkromná spoločnosť
Strabag-ZIPP, ktorej pozemok patrí,
vyrúbať ďalšie stromy kvôli pláno-
vanej výstavbe.
Podľa informácií staromestskej poslan-
kyne Sone Párnickej, spolu s tými,
ktoré vyrúbali už v prvom nelegálnom
výrube v októbri minulého roku, je to
dohromady vyše 70 stromov. S. Párnic-
ká tvrdí, že ZIPP Bratislava síce mal
súhlas na výrub, ale len s podmienka-
mi, ktoré porušil. Jednou z nich bolo
rúbanie až po nadobudnutí právoplat-
ného stavebného povolenia na stavbu

budovy, druhou zase obdobie vegetač-
ného pokoja. Spoločnosť však vraj
mala informáciu od pracovníčky
obvodného úradu životného prostredia,
že podmienky výrubu sú splnené a tak
začala rúbať. Napriek prítomnosti polí-
cie i námestníka primátora Tomáša
Korčeka sa výrub dokončil. 
„Konanie firmy ZIPP Bratislava pova-
žujeme za natoľko závažné, že podáva-
me na nich trestné oznámenie za poru-
šenie zákona,“ uviedla S. Párnická v
mene Občianskej iniciatívy za zachova-
nie životného prostredia v Starom
Meste. Sťažnosť podajú aj na pracovní-
kov staromestského miestneho úradu a
obvodného úradu životného prostredia. 

Podľa názoru námestníka primátora T.
Korčeka právoplatné stavebné povole-
nie na preložku sietí nestačí na splnenie
podmienok výrubu stromov. „Spoloč-
nosť mala počkať, až kým nebudeme
mať právoplatné stavebné povolenie na
celý objekt. Vzhľadom na závažnosť
celej záležitosti by som považoval
takýto postup za korektný,“ uviedol T.
Korček.
Obvodný úrad životného prostredia v
Bratislave považuje výrub stromov v
prípade splnenia podmienok za legál-
ny. V stanovisku okrem iného konšta-
tuje, že spoločnosť ZIPP je držiteľom
právoplatného súhlasu vydaného orgá-
nom ochrany prírody.      (rob)

Park na Belopotockého prišiel o stromy 
V parku na Belopotockého ulici vyrúbali už takmer všetky stromy, zostalo ich len pár. FOTO - Oto Limpus

Ťažba dreva v lesoparku sa nezvýšila

Nelegálna

reklama 

z Bellušovho

domu zmizla
STARÉ MESTO
Veľkorozmerná reklama, ktorá na
Námestí SNP prekrývala väčšiu časť
tzv. Bellušovho domu, je odstránená.
Stalo sa tak po tom, ako sme opako-
vane upozorňovali, že ide o čiernu
stavbu, ktorá je navyše umiestnená
na národnej kultúrnej pamiatke.
Vznikol dojem, že kompetentné úrady
nekonajú. Ako však v tejto súvislosti
upozornil miestny úrad mestskej časti
Staré Mesto, aj v prípade čiernych sta-
vieb musia úradníci postupovať podľa
stavebného zákona. Kým pamiatkari
žiadali odstránenie veľkoplošnej rekla-
my, staromestský stavebný úrad žiadal
majiteľa nehnuteľnosti, resp. stavební-
ka o dodatočné legalizovanie nepovo-
lenej stavby.
„Znamená to, že toho, kto realizuje
alebo už zrealizoval čiernu stavbu,
musí stavebný úrad vyzvať na dodatoč-
nú legalizáciu stavby. V rámci násled-
ného konania sa preukáže, či stavba je
alebo nie je v rozpore s verejným záuj-
mom. Ak je v rozpore, musí sa stavba
odstrániť. Ak nie je, môže sa legalizo-
vať, súbežne však za porušenie zákona
bude dotyčný subjekt finančne postih-
nutý v zmysle správneho poriadku,“
spresňuje informácie o postupe staro-
mestský miestny úrad.  
Vyzvaný subjekt musí pri žiadosti o
legalizáciu stavby doložiť aj vyjadrenia
dotknutých orgánov, organizácií, sub-
jektov, ktoré sú účastníkmi stavebného
konania - medzi nimi aj Krajského
pamiatkového úradu v Bratislave.
Pokiaľ sa pamiatkari vyjadria negatív-
ne k legalizácii čiernej stavby negatív-
ne, stavebný úrad dodatočnú legalizá-
ciu nepovolí,  ale rozhodne o odstráne-
ní čiernej stavby. 
Staromestský stavebný úrad preto
začiatkom februára tohto roku vyzval
vlastníka veľkoplošnej reklamy - spo-
ločnosť Media Channel so sídlom na
Cukrovej 14 na dodatočnú legalizáciu
nepovolenej stavby. Mala tak urobiť do
tridsiatich dní, čo sa však nestalo, preto
stavebný úrad začal konanie o odstrá-
není tejto čiernej stavby. 
Veľkoplošná reklama bola na fasáde
jedného z troch domov, ktoré na
námestí postavili v rokoch 1934-1937
podľa projektu mladého architekta
Emila Belluša. Išlo o tri stavby posta-
vené pre ústredie poľnohospodárskych
družstiev s kinom, obchodmi a bankou.
Architekt tu aplikoval tradičné archi-
tektonické princípy funkcionalizmu
spolu s veľkorysým moderným tvaro-
vaním. Horné poschodia sú obložené
tmavočerveným keramickým obkla-
dom, vďaka ktorému sa nazývali aj Tri
červené domy. (rob)



STARÉ MESTO
Séria niektorých návrhov projektu
Mestské zásahy v Bratislavských
novinách sa v tomto čísle končí.
Posledný, ktorý prinášame je od
autorov Jána Bahnu, Juraja Kurpa-
ša a Martiny Boháčovej.  
Námestie SNP podľa nich potrebuje
najmä intervencie. Keďže Bratislava
nezdedila významné urbanistické kom-
pozície, aj keď jej geomorfologické a
geografické danosti vytvárajú pred-
poklad na vznik atraktívnej mestskej
kultúry, autori tvrdia, že bratislavské
námestia sú iba zvyškové priestory za
bývalými hradbami a že ich obraz bol
deštruovaný vojnami, nekoncepčnými
zásahmi architektov, developerov, ale
aj nedostatočnou údržbou. 
„Priestor námestia nepotrebuje ďalšie
zásahy. Skôr sa núkajú intervencie,
implantácie, či injekcie,“ mienia autori.
Takýmito intervenciami vstupujú do
mesta nové štruktúry, ktoré sa pokúšajú
o previazanie historickej zástavby s
modernistickými zásahmi druhej vrstvy. 

„Naše objekty prinášajú do priestoru
novú kultúrnu vrstvu, ako parazit vo
verejnom priestore. Prepájajú Námes-
tie SNP so starým mestom a s Kamen-
ným námestím do planúcej mestskej
krajiny,“ píšu. Podľa autorov návrhu

táto parazitná architektúra využíva, ale
neničí svoj podklad z predchádzajúcich
vrstiev. „Pre zabezpečeniu svojej
budúcnosti sa musí snažiť o ich preži-
tie.“ (rob)

VIZUALIZÁCIA - AA

STARÉ MESTO
Amfiteáter končí. Búracie práce,
ktoré sa začali vo februári v areáli
bývalého amfiteátra na Búdkovej
ceste, sa pomaly končia. Na to, aby
amfiteáter úplne zmizol, chýba od-
strániť už iba niekoľko stien.
Od začiatku sa však objavujú pochyb-
nosti, či ide o povolené práce. Hovor-
kyňa Starého Mesta Alena Kopřivová
pred niekoľkými dňami potvrdila, že
amfiteáter pri Horskom parku búra sta-
vebník bez právoplatného povolenia a
spomínala sa dokonca pokuta. „Staré
Mesto búranie povolilo, proti čomu sa
však odvolala firma Debut ako jeden z
účastníkov konania. Búracie povolenie
preto nenadobudlo právoplatnosť,“
informovala hovorkyňa Starého Mesta
Alena Kopřivová.
Podľa nej, keby sa ktokoľvek z účastní-

kov stavebného konania odvolal proti
rozhodnutiu stavebného úradu, rozhod-
nutie nemôže byť právoplatné - vždy sa
čaká na to, čo povie odvolací orgán -
ktorým je krajský stavebný úrad. V
tomto prípade zrušil búracie povolenie -
ďalej by sa teda nemalo búrať. Rozhod-
nutie o zrušení búracieho povolenia
však ešte nie je právoplatné, tým bude
až po doručení rozhodnutia všetkým
účastníkom konania. „My sa o tom
dozvieme od krajského stavebného
úradu - pošle nám to písomne aj so všet-
kou dokumentáciou, ktorú sme mu
poskytli, aby mohol rozhodnúť,“ pokra-
čovala Alena Kopřivová.
Marián Mrva, odborný poradca kraj-
ského stavebného úradu, pre Brati-
slavské noviny povedal: „Krajský sta-
vebný úrad zrušil búracie povolenie,
vlastník firmy sa však odvolal, vec sa

vrátila stavebnému úradu a teraz sa
čaká na jeho vyjadrenie.“ Súčasne
potvrdil, že firma Apollo Arena vlast-
niaca amfiteáter mala povolené zlikvi-
dovať len konštrukcie, ktoré povolil
zbúrať stavebný úrad a ktoré boli
poškodené požiarom.“
Všetky zainteresované strany čakajú na
verdikt súdu: „Keď bude rozhodnutie
Krajského stavebného úradu právo-
platné, konanie o asanácii amfiteátra
zastavíme. Zatiaľ čakáme na verdikt
súdu, kam spoločnosť Debut podala
žalobu. Ešte začiatkom marca sme
vlastníka amfiteátra vyzvali na okam-
žité zastavenie búracích prác. Keďže
tieto práce vykonával bez právoplatné-
ho asanačného povolenia, začali sme
proti nemu konanie o správnom delik-
te,“ dodala Alena Kopřivová. (mm)

FOTO - Oto Limpus
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Mesto chce

vysťahovať ľudí

z ubytovne 
STARÉ MESTO
Po 13 rokoch užívania bytových
buniek v ubytovni Pri Habánskom
mlyne 8 sa bratislavský magistrát
rozhodol, že jej obyvatelia sa musia
vysťahovať. Mnohé rodiny však
nemajú kam ísť. 
Oddelenie nájmov nehnuteľností magi-
strátu vyzvalo v októbri 2008 obyvate-
ľov ubytovne, aby bunky, ktoré užívajú,
opustili. V liste tvrdí, že od 31.októbra
1995 užívajú priestory ubytovne „bez
právneho dôvodu.“ Nájomníci sa preto
obrátili s výzvou na primátora Andreja
Ďurkovského (KDH), aby sa zasadil o
zastavenie príkazu na vypratanie a
vyprázdnenie priestorov ubytovne.
V roku 1995 po zániku štátneho podni-
ku Priemstav prešlo zariadenie do vlast-
níctva mesta. To ho prevzalo so záväz-
kami a tiež s obyvateľmi, ktorých v uby-
tovni ponechalo bývať. Po trinástich ro-
koch sa však mesto začalo s nimi súdiť!
Obyvatelia vo výzve píšu: „V tomto
dome sme prežili pätnásť aj dvadsaťpäť
rokov, byty sme opravovali a udržiavali
za vlastné finančné prostriedky. Zakla-
dali sa tu rodiny, rodili sa deti a vnuci,
ľudia odchádzali do dôchodku.“
Mesto v odôvodnení postupu okrem
iného píše, že na základe kontroly a
informácií od správcu zistilo, že bunky
sú prenajímané tretím osobám. Teda „že
si poniektorí užívatelia buniek z majet-
ku mesta urobili zárobkovú činnosť“.
Preto mesto vyzvalo všetkých užívate-
ľov, aby bunky odovzdali. V jednej tre-
tina buniek sa vraj tak už stalo. „V prí-
pade, že niektorí užívatelia našu výzvu
ignorovali, alebo žiadnym iným spôso-
bom s magistrátom nekomunikovali,
boli sme nútení konať, a to aj prostred-
níctvom súdu,“ uvádza mesto. 
Podľa magistrátu zmluva o prevode na
hlavné mesto, ako aj zmluvy o ubytova-
ní v spoločnej ubytovni „Patrónka“ boli
postavené tak, že v prípade skončenia
pracovného pomeru v š. p. Priemstav sú
povinní ubytovaciu bunku uvoľniť.
Podľa obyvateľov ubytovne však býva-
lí zamestnanci pracovný pomer neroz-
viazali. Podnik jednoducho zanikol a
mesto prevzalo jeho záväzky, vrátane
ubytovne. Obyvatelia, ktorí v dome zo-
stali, odmietajú, že by prenajímali svoje
bytové bunky a argumentujú, že potom
by sami nemali kde bývať. Súčasný
správca budovy im potvrdil, že nemajú
voči nemu finančné pohľadávky, ktoré
by súviseli s bývaním. Navyše, mesto
vraj nikdy neponúklo obyvateľom byto-
vé bunky na odkúpenie. Ľudia sú zne-
chutení konaním magistrátu, ktoré je
podľa nich arogantné a bezohľadné.
Mnohí sa boja, že skončia na ulici. Obe
strany sa teraz navzájom obviňujú, že
nechcú navzájom komunikovať.
Magistrát plánuje rekonštrukciu objektu
ubytovne a chce zmeniť jeho charakter
na bytový dom s malometrážnymi
bytmi. To, či jeho súčasným obyvate-
ľom, ktorých sa chce zbaviť, ponúkne
budúce byty na obývanie, sme sa nedo-
zvedeli. (rob)

Amfiteáter je už takmer celý zbúraný, 

hoci stále chýba búracie povolenie 

Túto sobotu

sa rozhodne 

o prezidentovi
BRATISLAVA
Po 1. kole volieb zostali v hre o pre-
zidentský úrad už len dvaja kandi-
dáti - Iveta Radičová a Ivana Gašpa-
rovič. O tom, kto sa stane preziden-
tom, rozhodnú voliči v 2. kole, ktoré
bude v sobotu 4. apríla 2009.
S najvyšším počtom hlasov postúpil
Ivan Gašparovič, ktorý v 1. kole získal
876 061 hlasov - čo bolo 46,70 percen-
ta z platných hlasov zúčastnených voli-
čov. Ivetu Radičovú podporilo 713 735
voličov, čo predstavovalo 38,05 per-
centa. 
Druhé kolo sa uskutoční v sobotu 4.
apríla od 7.00 do 22.00 h. Za preziden-
ta bude zvolený ten kandidát, ktorý
získa najvyšší počet platných hlasov
zúčastnených voličov. Nového prezi-
denta inaugurujú 15. júna 2009. (red)

Archanjel 

sa vrátil na

Michalský most
STARÉ MESTO
Socha sv. Michala Archanjela, ktorú
počas minuloročnej júnovej víchrice
zhodil strom, je už na svojom mieste.
Jej reštaurácia stála vyše 19 000 eur. 
Sochu sa podarilo opraviť po ôsmich
mesiacoch a jej obnovu zabezpečovala
mestská organizácia PAMING. Ten
ešte v marci 2006 demontoval plastiky
sv. Jána Nepomuckého a sv. Michala
Archanjela z Michalského mosta.
Dôvodom boli nielen poškodené pod-
stavce, ale aj nutnosť zreštaurovania
sôch. Ide pritom o kópie, originály z
kameňa sú v depozite.
Proti sebe stojace plastiky osadené na
Michalskom moste stoja na zhodných
neskorobarokových podstavcoch. Ke-
dy ich osadili, nie je celkom jasné.
Literatúra totiž uvádza, že boli hotové
už v roku 1725, kým kamenný most
dobudovali až v roku 1727. (brn)

Priestor Námestia SNP by mohli osviežiť 

nové objekty - ako iná kultúrna vrstva

čerstvé domáce zákusky
a ručne ťahané štrúdle

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

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



STARÉ MESTO
V súvislosti s podozrením z porušova-
nia všeobecne záväzných nariadení o
miestnych daniach spoločnosťou Pre-
sent, s.r.o., sme požiadali o vyjadrenie
staromestský miestny úrad a brati-
slavský magistrát. Na reklamných
trojnožkách v centre mesta totiž
firma umiestnila komerčnú a politic-
kú reklamu, aj keď majú slúžiť iba
na informácie o kultúrnych, spolo-
čenských a športových podujatiach.
Ako uviedla staromestská hovorkyňa
Alena Kopřivová, správca Gorkého
ulice po upozornení Bratislavských
novín telefonicky vyzval spoločnosť
Present, s.r.o., aby sa vyjadrila ku kriti-
ke. Zástupca spoločnosti komerčnú a
politickú reklamu okamžite odstránil. K
„politickej reklame“ kandidátky na pre-
zidenta uviedol, že bola ohlásená ako
verejný koncert hudobných skupín na
Hviezdoslavovom námestí a ako také
podujatie aj vnímal. „Mestská časť proti
spoločnosti nezačala správne konanie,
upozornila ju však na možné riziko fi-
nančného postihu v podobných prípa-
doch,“ uviedla A. Kopřivová.
Hovorkyňa bratislavského magistrátu
Eva Chudinová odmieta, že by hlavné
mesto zaviedlo osobitnú sadzbu miest-
nej dane špeciálne kvôli spoločnosti
Present. Samospráva tak urobila údajne
preto, aby diferencovala výšku dane v
závislosti od typu zariadenia, lokality
umiestnenia a druhu informácie či
reklamy. Faktom zostáva, že na zvýhod-
nenej sadzbe dane postavila svoj podni-

kateľský zámer iba spoločnosť bývalé-
ho mestského poslanca za KDH.
Ak by sa na týchto reklamných zariade-
niach objavila iná informácia ako o kul-
túrnych, spoločenských a športových
podujatiach, podľa E. Chudinovej to nie
je dôvod zdaniť ich sadzbou pre reklam-
né zariadenia. „Takouto sadzbou by mo-
hli byť zdanené iba preukázané plochy a
počet dní, keď na týchto zariadeniach
bola reklama,“ tvrdí E. Chudinová.
Ktoré plochy by to boli a za aký počet
dní, však záleží len na oznámení daňov-
níka.
Napríklad aj koncom roka 2008 na
trojnožkách na Námestí SNP, Štúrovej
či Jesenského ulici, ktoré spravuje
magistrát, bola komerčná reklama na
thajskú masáž. Z vyjadrenia E. Chudi-
novej však vyplýva, že v roku 2008
„cestný správny orgán vydal rozhod-
nutia na povolenie užívania komuni-
kácie na účely umiestnenia informač-
ných zariadení, na ktorých budú vyle-
pované plagáty poskytujúce informá-
ciu o kultúrnych, športových a spolo-
čenských akciách. Predmetom zdane-
nia za rok 2008 boli teda informačné
zariadenia poskytujúce informácie o
kultúrnych, športových a spoločen-
ských akciách“. Inými slovami, magi-
strát porušenie v roku 2008 nezistil a
dnes už spätne ani nezistí.
Všetko nasvedčuje tomu, že spoločnosť
Present, s.r.o., zneužíva benevolenciu
samosprávy a na svojich trojnožkách
umiestňuje aj komerčnú reklamu. Ak sa
na to aj príde, okamžite ju prelepí, ako

to bolo na Gorkého ulici, a všetko je
opäť v poriadku.
Hovorkyňa bratislavského magistrátu
ďalej v tejto súvislosti upozorňuje, že
„sadzba dane za prenosné informačné
zariadenia je 0,66 €/m2/deň a sadzba za
prenosné reklamné zariadenia je 1,66
€/m2/deň“ (§ 6, písmeno g). Z uvedené-
ho vyplýva, že bratislavský magistrát
reklamné trojnožky spoločnosti Present
zrejme považuje za „prenosné infor-
mačné zariadenia“ a tak ich aj zdaňuje!
Je sporné, či tieto zariadenia sú naozaj
prenosné, keďže sú pevne osadené okolo
stĺpov verejného osvetlenia a stromov, v
niektorých prípadoch sú uchytené o
komunikáciu či zaliate asfaltom a pre-
niesť ich je možné iba po demontáži.
Navyše informačné zariadenia sú v
nariadení hlavného mesta definované
ako tie, ktoré oboznamujú o smerovaní k
cieľu! A to trojnožky Present nie sú. Tie
by mali spadať pod „zariadenia poskytu-
júce informácie o kultúrnych, spoločen-
ských a športových akciách” (§ 6, pís-
meno i). 
V každom prípade vládne v tejto oblas-
ti chaos - podľa našich informácií totiž
časť týchto zariadení je zdaňovaná za
zabratie verejného priestranstva a časť
tu je umiestnená na základe nájomnej
zmluvy. Vhodné by bolo, keby samo-
správa zverejnila, ktoré reklamné zaria-
denie a za akých podmienok povolila
umiestniť na verejných priestranstvách.
Aby občania mohli skontrolovať, či sa
niekto náhodou neobohacuje na úkor
obecného rozpočtu . (pol)

Petržalčania

môžu využívať

zberný dvor
PETRŽALKA
V areáli Miestneho podniku verejno-
prospešných služieb (VPS) na Čapa-
jevovej ulici je nový zberný dvor pre
obyvateľov Petržalky.
Otvorili ho v piatok 27. marca 2009 a
je určený na celoročné bezplatné ulo-
ženie odpadu z petržalských domác-
nosti. Prvý petržalský zberný dvor bol
financovaný len z miestneho verejného
rozpočtu a stál približne 75 000 eur.
Dvor bude otvorený od pondelka do
soboty od 8.00 h do 18.00 h. Ak niekto
privezie odpad mimo prevádzkových
hodín, jeho uloženie do zberných
nádob umožní stála strážna služba.
„Podnikateľské subjekty pôsobiace na
území mestskej časti musia za uloženie
drobného stavebného či objemného
odpadu zaplatiť poplatok. Okrem ob-
jemného odpadu (napr. drevený náby-
tok, okenné rámy a podobne) môžu
Petržalčania uložiť v zbernom dvore
kovový odpad, elektrospotrebiče a
pneumatiky, maximálne však štyri
kusy za jeden rok. Na druhej strane,
obsahom privezeného odpadu nemôže
byť komunálny a biologický rozloži-
teľný odpad (napr. lístie, tráva či uhy-
nuté zvieratá),“ informoval hovorca
mestskej časti Ľubomír Andrassy.
Obyvatelia sa môžu skontaktovať na
číslach 6382-1203 a 0905-902-254.
Prevádzkovateľom je Miestny podnik
verejnoprospešných služieb spolupra-
cujúci so spoločnosťou OLO a s ďalší-
mi spracovateľmi. (mm)
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Komerčnú reklamu na trojnožkách po

našom upozornení okamžite prelepili
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Kanalizačné

vpusty v Starom

Meste idú čistiť 
STARÉ MESTO
Topenie snehu, ako aj dažde potvrdi-
li havarijný stav mnohých kanalizač-
ných vpustov. Kritická situácia pre-
trváva v centre mesta, kde dažďová
voda nemá kam odtekať a na cestách
sa vytvárajú rozsiahle vodné plochy.
Aj preto staromestská samospráva zača-
la s čistením kanalizačných vpustov.
Ako nás však upozornila hovorkyňa
Miestneho úradu Staré Mesto Alena
Kopřivová, problémom bývajú autá
parkujúce nad vpustmi.
Mestská časť preto žiada motoristov
parkujúcich na uliciach Lermontovova
a Flöglova, aby v utorok 7. apríla 2009
odstavili autá na náhradnom mieste.
„Od 8.00 h sa tu začnú čistiť kanalizač-
né vpusty. O deň neskôr, v stredu 8.
apríla od 8.00 h sú rovnaké práce
naplánované aj na Gunduličovej ulici,“
uviedla A. Kopřivová. 
V prípade, že vodiči nebudú rešpekto-
vať dočasné dopravné značenie, odťa-
hová služba ich autá premiestni na
niektorú z okolitých komunikácií. V
snahe predísť komplikáciám preto
žiada samospráva o pochopenie a spo-
luprácu. (stn)
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Obyvatelia

Dlhých dielov

chodia aj domov
LIST ČITATEĽA
Koncom februára predseda predsta-
venstva Dopravného podniku Brati-
slava, a.s., naznačil záujem na prepo-
jení trolejov na Dlhých dieloch a v
Karlovej Vsi s trolejami na Patrónke.
Vzhľadom na jeho výhody občania
už dávno volajú po niečom takom.
V januári dopravný podnik požiadal o
záväzné stanovisko pre územné konanie
stavby Otočka autobusov Karlova Ves -
Hájnická. Stavba je navrhnutá za čerpa-
cou stanicou Shell, medzi ulicami Kar-
loveská a Líščie údolie. O tom neinfor-
moval ani on, ani nikto iný z dopravné-
ho podniku. 
Podstatou je, aby autobusy z Karlove-
skej najprv odbočili vpravo, zastavili na
novej zastávke, otočili sa a pokračovali
cez križovatku v smere od stanice na
Molecovu. Vyberám niektoré aspekty.
Návrh neuvažuje s vybudovaním trole-
jov. Zastávka trolejbusov, na ktorej sa
bude môcť nastúpiť, už existuje na
Molecovej, výrazne posunutá oproti
súčasnej. Koľko ľudí budú trolejbusy
prepravovať na Dlhé diely, nie je asi pre
dopravný podnik dôležité. 
Podľa prvého aspektu realizácia návrhu
by znížila podiel trolejbusov na prepra-
ve cestujúcich a môže byť (bude?)
zanedbateľný. Ak by autobusy boli tie
najekologickejšie, aj tak je to neprijateľ-
né. Za peniaze z našich daní sa vybudo-
vali troleje po pätnástich rokoch. Po pri-
bližne troch rokoch sa vytvára hrozba
drastickej redukcie ich využívania. 
Podľa návrhu (časovo a finančne) je
najprijateľnejším riešením organizácie
dopravy jej zmena. Z Dlhých dielov tri
pruhy a naspäť jeden. Dôvodom má byť
neustály nárast automobilovej dopravy
a sprevádzkovanie predajne LIDL. Pred
časom sa posudzovala výstavba Lidlu.
Vtedy sa tvrdilo, že obsluha MHD
vyhovuje. Teraz sa aj kvôli nemu má
meniť organizácia dopravy. Návrh
„rieši“ stav v rannej špičke. Popoludňaj-
šej nevenuje pozornosť. Niekomu
možno nezáleží na podmienkach návra-
tu ľudí domov. Ľuďom na Dlhých die-
loch na tom záleží.  
Podľa druhého aspektu návrh by prinie-
sol ďalšie uprednostnenie individuálnej
dopravy. V križovatke Karloveská -
Molecova určite. Obidva aspekty sa tý-
kajú preferencie prepravy ľudí električ-
kami. Pridaním prúdov v križovatke sa
určite ovplyvní priebeh cyklu prejazdu
vozidiel. Predpokladať zvýšenie podie-
lu na prejazd električiek nemožno. Skôr
sa treba obávať opačného efektu.
Prepojenie trolejov je teda hudbou
budúcnosti. Súčasťou bude prejazd tro-
lejbusov v smere Molecova - Hájnická -
Líščie údolie a dôsledkom zhoršenie
podmienok pri prestupovaní na električ-
ky, alebo zvýšenie podielu prepravy
autobusmi. Čo sa stane s linkou 32 a jej
obsluhou Janotovej, Baníkovej a Karlo-
veskej, to sa z dokumentácie zistiť nedá.
Ani o tomto dopravný podnik neinfor-
moval. Dozrel čas považovať za rovno-
cenných partnerov aj obyvateľov
Dlhých dielov a viesť s nimi otvorený
dialóg. S cieľom zladiť zámery doprav-
ného podniku a záujmy obyvateľov
Dlhých dielov i celej Karlovej Vsi, vy-
zývam predsedu predstavenstva alebo
iného reprezentanta dopravného podni-
ku na zvolanie verejnej diskusie. 

Vladimír Dulla, Bratislava

Ulica sa mení,

no koľajnice na

nej zostávajú
LIST ČITATEĽA
Bratislava sa zmenila k dobrému, ale
v mnohom zabúda na svoju históriu a
mení sa na nepoznanie.
Viem, že magistrát sa jej snaží dať novú,
modernú a dynamickú tvár, ale nemô-
žem sa zbaviť dojmu, že táto snaha je
iba deklarovaná a mestu dávajú charak-
ter silné investorské firmy,ktoré pretlá-
čajú svoje záujmy čarovnou silou peňa-
zí, ktorých je vždy nedostatok. 
Pamätám si ešte celú železničnú stanicu
Bratislava - Nové Mesto, aj s výhrevňou
na ulici Vuka Karadžiča, ktorá padla za
obeť výstavbe centra VÚB a ďalších
polyfunkčných domov. Železničnú trať
do Petržalky idúcu súbežne s Dostojev-
ského radom vrátane premostenia býva-
lej Bosákovej ulice (dnes zaniknutej Pri-
binovej ulice), pri Ministerstva vnútra
SR. Železničné napojenie prístavu a pri-
ľahlých priemyselných podnikov na
Mlynských nivách a Bottovej ulici zo
Železničnej stanice Bratislava Nové
Mesto cez Mlynské nivy, vozovňu elek-
tričiek na bývalej Bosákovej ulici, staré
Podhradie s Vydricou, Patrónkou, Ma-
chnáčom atď.
Neviem pochopiť, ako sa s veľkými
nákladmi rekonštruovala ulica Mlynské
nivy, pri autobusovej stanici, keď koľaj-
nice uložené krížom a následne pozdĺž
až po Svätoplukovu, zostali. Železničná
trať je pritom už dlho zrušená a, žiaľ,
priemyselné objekty, do ktorých viedla,
sú asanované. 
Posledný výkrik benevolencie komu-
nálnych úradov je Šafárikovo námestie,
z ktorého vedie električková trať sme-
rom na Ministerstvo vnútra SR do zru-
šenej vozovne dopravného podniku.
Dostojevského rad je pritom krátko po
komplexnej rekonštrukcii vyvolanej
výstavbou komplexu Eurovea. Nedali
sa tieto koľajnice už dávno odstrániť?
Alebo sú to zvyšky priemyselných sta-
vieb, ktoré chce ministerstvo kultúry
zachrániť ako kultúrnu pamiatku, keď
investor bol rýchlejší a zbúral také stav-
by ako Káblovka a Gumonka?
Ak si investori a mesto myslia, že sú to
zbytočne vyhodené peniaze nesúvisiace
s výstavbou, tak umožnite vytrhať tieto
koľajnice sociálne slabším vrstvám Bra-
tislavčanov, ktorí by to iste dokázali za
noc a nikoho by to nič nestálo.

Vladimír Haviar, Bratislava

Falkensteiner zaujme najmä kuchyňou
Na rohu Kozej a Zochovej ulice pred-
nedávnom otvorili nový hotel Falken-
steiner. Jeho hotelovú reštauráciu
sme podrobili nášmu hodnoteniu.
Moderná budova hotela ničím nevyni-
ká. Naopak, lukratívny priestor v tejto
časti Starého Mesta sa dočkal len ďalšej
bezduchej škatule. Podobne je na tom aj
hotelová reštaurácia. Veľkokapacitná
miestnosť, skôr evokujúca kongresové
centrum, ako útulný podnik s atmosfé-
rou. Interiér je presvetlený cez veľké
okná. Prevládajúcou farbou je bordová,
použitá na koberci aj na čalúnení stoli-
čiek. Tmavohnedé stoly sú prestreté bie-
lymi obrusmi a miestami od seba odde-
lené záclonami v odtieňoch hnedej a
medenej, ktoré vytvárajú akési visiace
paravany. Otváracie hodiny sú prispôso-
bené hotelovému režimu a hosťom je
reštaurácia k dispozícii počas raňajok,
cez obed od 12. do 14. a potom večer od
18. hodiny. 
Na jedálnom lístku sú prevažne pokrmy
medzinárodnej kuchyne. Zaujímavos-
ťou je, že hosť si môže zostaviť svoje
troj- alebo štvorchodové menu v cene
29 € alebo 34 €. My sme vyskúšali dve
trojchodové pozostávajúce z predjedla,
polievky a hlavného jedla, a jedno štvor-
chodové, ktoré bolo bohatšie o dezert.
Začali sme predjedlami, z ktorých sme
ochutnali Ružový BIO roastbeef plnený
zelenou špargľou, so zelenou rukolou a
domácou tatárskou omáčkou, Plátky

mozzarelly Bufala a baklažánu so suše-
nými paradajkami a sezamovými tyčin-
kami a nakoniec Jemného marinované-
ho lososa. Moderná úprava týchto tak-
mer klasických ingrediencií nás pre-
svedčila o schopnostiach tunajšieho
kuchára. Všetky rozhodne stoja za
ochutnanie, zvlášť odporúčame jemné
plátky roastbeefu v perfektnej harmónii
s chuťou domácej tatárskej omáčky.
Dobrá skúsenosť sa potvrdila aj pri ďal-
ších jedlách, takže aby sme sa s chvále-
ním nemuseli opakovať, obmedzíme sa
len na vymenovanie toho, čo sme ešte
ochutnali. Z polievok to bola Výborná
polievka z červenej šošovice s restova-
nými hubami, opraženou cibuľkou a
ochutená paprikovým olejom, ďalej
Jemný zemiakovo-cesnakový krém s
obrou krevetou a pažítkou a do tretice
Efektné hovädzie consommé double so
štrúdľou z hovädzieho chvosta a pažít-
kou. To je servírované naozaj efektne,
keď kúsok štrúdle položený na kopčeku
pažítky v hrnčeku zaleje čašníčka pred
hosťom hovädzím vývarom.
Tretím chodom boli hlavné jedlá. Mali
sme na výber z kapitoly Hlavné jedlá,
Menšie jedlá alebo z kategórie Špeciál-
ne pre Vás sme hľadali a našli... Ochut-
nali sme jedno menšie jedlo - Šťavnaté
kuracie prsíčko s chrumkavou kožkou s

restovanými hubami a duseným rím-
skym šalátom a potom dve hlavné jedlá.
Piatu štvrťku alebo výnimočné jemné
bravčové líčko s chrenovou kašou a
zelenými fazuľkami ochutenými slanin-
kou a Podľa starej tradície - zubáča so
slaninou a cesnakom, s omáčkou z tma-
vého piva, s pečenými paradajkami a
zemiakovými gnocchi.
Nech sa teda neopakujeme, stručné hod-
notenie všetkých jedál - výborné. Ku-
chár je určite to najcennejšie, čo v reš-
taurácii majú. Ani obsluha nie je zlá, ale
drobný prešľap sa jej predsa len podaril.
To keď nám čašníčka vymenúvala de-
zerty a ponúkala ovocný sorbet s vanil-
kovou zmrzlinou, na ktorý sme sa
nechali zlákať. Po prinesení a konfron-
tácii s jedálnym lístkom sa z neho vy-
kľul Ľahký ovocný šalát s prekvapivým
korenistým ananásovým sorbetom a
celozrnným keksíkom.
Reštaurácia hotela Falkensteiner boduje
svojou kuchyňou, no máme obavy, že
pre nehotelových hostí zostane neatrak-
tívnou. Nielen interiérom, ale aj pomer-
ne vysokými cenami. Ponúkané jedlo tú
hodnotu možno má, ale platiť za deci
rozlievaného vína 4,50 € alebo za kávu
2,50 € je predsa len trochu veľa.
Naše hodnotenie: ����
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve vo-
pred informovaná. Útratu za konzumá-
ciu si redakcia platila sama.

Zákazník musí byť informovaný presne
Jeden z ďalších prípadov činnosti
Slovenskej obchodnej inšpekcie sa
týka porušenia zákazu klamať spot-
rebiteľa uvádzaním nepravdivých a
nepresných údajov o nákupných
podmienkach výrobkov. 
Dňa 21. januára 2009 boli inšpektori
SOI v prevádzke Carrefour v Polus City
Center. V ponuke pre spotrebiteľa sa
nenachádzalo trinásť druhov výrobkov
prezentovaných v akciovom letáku plat-
nom od 21. januára 2009 do 1. februára
2009. Za tento nedostatok dostala spo-
ločnosť pokutu vo výške 500 eur.
Napriek prísľubu v letáku, v predajni
neboli v čase kontroly, teda počas prvé-
ho dňa akcie v ponuke pre spotrebiteľa -
televízor Orava LT-680 á 315 €, televí-
zor Orava LT-821D á 418 €, DVD pre-
hrávač Philips DVP 3260/12 á 59,70 €,
MP3 prehrávač Philips SA 1922/02 á
32,90 €, ani ďalšie druhy výrobkov.
Pri deviatich druhoch výrobkov bola
uvedená rozdielna cenová informácia v
platnom letáku (od 21. februára 2009 do
1. februára 2009) na cenovkách pri

tovare a v porovnaní s cenou platnou
podľa cenovej evidencie. Išlo o poma-
ranče vážené (cena v letáku 1 €, cenov-
ka 1,15 €), grepy biele (cena v letáku 1 €,
cenovka 1,05 €), grepy červené (cena v
letáku 1 €, cenovka 1,20 €), mandarínky
vážené (cena v letáku 1 €, cenovka 1,50
€), a ďalšie.
K začatému správnemu konaniu spo-
ločnosť uviedla, že pamäťové karty SD
Sandisk 2GB, USB kľúč PQI 2GB a
USB kľúč PQI 8GB boli spotrebiteľom
k dispozícii za akciovú cenu, o čom
svedčia predaje týchto výrobkov počas
trvania akcie. Citrusové plody napriek
tomu, že cena uvádzaná pri výrobku
ešte nereflektovala akciový leták, boli
od momentu začatia akcie nastavené
správne - teda tak, že spotrebiteľ zapla-
til za tovar cenu, ktorá bola uvedená v
akciovej ponuke. Tento nedostatok bol
ešte počas kontroly odstránený. V prí-
pade mandarínok došlo pri kontrole k

mylnému záveru, pretože sa v predajni
pri váhach nachádzali mandarínky za
akciovú cenu a v ponuke bol aj ďalší
druh mandarínok, na ktorý sa akcia
nevzťahovala. 
Produkt Sanyo DCUB 147M bol v pre-
dajni vystavený, došlo však k zámene
fotografií v letáku medzi mikrosysté-
mom Sanyo a rádiomagnetofónom Sa-
nyo. O tom bol zákazník informovaný
pri informačnom pulte prevádzkarne.
Niektoré druhy tovarov, ktoré boli pred-
metom kontroly, boli predajcovi dodané
dodávateľmi oneskorene, alebo napriek
uzavretým zmluvám ich nedodali
vôbec. Podľa názoru orgánu dozoru -
SOI, predajca vo vyjadrení z 18. fe-
bruára 2009 na svoju obranu neuvie-
dol žiadne relevantné dôkazy, ktoré
by ho zbavili zodpovednosti za poru-
šenie zákona, a to aj napriek tomu, že
časť nedostatkov odstránil. Táto sku-
točnosť nie je dôvodom na zastavenie
konania. Marián Taller
(Spracované z právoplatných rozhodnu-

tí Slovenskej obchodnej inšpekcie)

•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

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

INŠTALATÉRI NON STOP

O P R A V U J E M
vodovodné batérie, WC, 
ventily (pračkový, rohový)

neodtekajúci odtok (krtkovanie)

� 0904 572 977

MONTÁŽ 
DREVENÝCH PODBITÍ
� TATRANSKÝ 

PROFIL
� OSB DOSKY
www.t-profil.sk
0905 279 612

AUTOŠKOLA PROFIT
Využite prebiehajúce 

výhodné akcie
www.auta.szm.sk

1. Pekná cesta 15 , Ba 3
2. Radlinského 27, Ba 1

Tel. 4488 5003 - nonstop

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

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

Zabuchli ste si dvere?
MENŠIE SŤAHOVANIE

byty - klavíry - doprava 
odvoz starého nábytku

0905 727 091, 544 16 796
www.mensiestahovanie.sk
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v z d e l a n i e   V a š i c h   d e t í 

N a j l e p š i a   i n v e s t í c i a   j e  

Najlepšia investícia je do vzdelania Vašich detí!

SÚKROMNÉ 
GYMNÁZIUM

Plickova 9
Bratislava

tel.: 02/6820 3611                  www.sgplickova.sk              e-mail: sgplickova@gmail.com

€
€
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RUŽINOV
NA HERLIANSKEJ ULICI prepadli
pobočku stávkovej kancelárie. Ráno
pred desiatou hodinou prišiel k zamest-
nancovi pobočky neznámy ozbrojený
páchateľ a pod hrozbou použitia zbra-
ne žiadal finančnú hotovosť. Pracovník
mu vydal približne 1200 eur, ktoré
páchateľ zobral a vzápätí ušiel na
neznáme miesto. Zlodej bol vo veku do
35 rokov, v čiernej bunde so šiltovkou
a so slnečnými okuliarmi.
NA HERLIANSKEJ ULICI zaregis-
trovali falošných pracovníkov spoloč-
nosti OLO. V Bratislave to nebol prvý
takýto prípad, keď sa podvodníci sna-
žili oklamať občanov a v mene spoloč-
nosti žiadali o príspevky, platby, prí-
padne odmenu za gratulácie k veľko-
nočným sviatkom. Spoločnosť OLO sa
od nich dištancovala, podľa jej vyja-
drenia ide o ľudí, ktorí sa nejakým spô-
sobom dostali k oblečeniu firmy a
takýmto spôsobom sa snažia vylákať
od ľudí peniaze. Naposledy sa o to
pokúšali podvodníci pod vplyvom
alkoholu, ktorí boli navyše agresívni.
NA ROŽŇAVSKEJ ULICI kontrolo-
vali policajti 31-ročného vodiča a zisti-
li, že muž má zákaz vedenia motorové-
ho vozidla. Policajti ho predviedli na
oddelenie, odkiaľ ho po vypočutí pre-
pustili, ale vecou sa budú ďalej zaobe-
rať. Rovnakého priestupku sa dopustil
aj ďalší vodič, dvadsaťsedemročný
muž, u ktorého počas cestnej kontroly
tiež zistili, že šoféruje napriek zákazu.
Aj on bude stíhaný pre marenie úrad-
ného rozhodnutia.

PETRŽALKA
NA NIEKOĽKÝCH PARKOVI-
SKÁCH prišli počas jednej noci nie-
koľkí majitelia o svoje autá. Spôsobil to
neznámy podpaľač, ktorý zatiaľ z nezis-
tených príčin polial vozidlá horľavou
tekutinou a vzápätí ich podpálil. Keďže
podobné prípady sa v priebehu niekoľ-
kých dní stali aj v iných mestách, preve-
ruje sa, či prípady spolu súvisia.
NA BLAGOEVOVEJ ULICI nezná-
my páchateľ vylúpil banku, keď vošiel
do jej pobočky a tam pod hrozbou
použitia zbrane žiadal peniaze. Za-
mestnanci mu v obave o život dali 7000
eur. Páchateľ vzápätí na to z miesta činu
ušiel. (mm)

NATO nemalo

šancu budovať

socializmus
V takej atmosfére, keď sme mali už
dosť skúseností s nevybuchujúcimi
perami a zapaľovačmi a videli, že prí-
padní zahraniční turisti nežerú pio-
nierov so šatkami na ulici, k nám pri-
šla z východného Nemecka výstavka. 
Celé mesto bolo polepené žltými plagát-
mi s čiernym písmom: NATO Agenten
ohne Chance.
- Kto ohne, čo ohne? - spýtal sa Alino,
keď Ferdiš čítal plagát na stene zberu
papiera.
- Prd ohne,- skonštatoval Diamant. Je
tam napísané, že agenti NATO nemajú
šance.
- Načo šance? - pokračoval trochu ťaž-
kopádny, no predsa neskorší adept na
prijímačky na štúdium medicíny (apro-
pos - nespravil ich).
- No na to, aby NATO vybudovalo
socializmus aj v západnom Nemecku, ty
pablb,- povedal Mišo. A rozhodol, že na
výstavu pôjdeme.
Aj sme išli, ale inak, ako sme napláno-
vali. Súdruh školský inšpektor na mest-
skom výbore rozhodol, že na výstavu
pôjdu všetky školy za skupinové vstup-
né. Výstavu sme videli a výsledok bol
celkom iný, ako zamýšľali na mestskom
výbore, lebo Mišo po zhliadnutí výstavy
vyhlásil:
Mno, nejaké použiteľné zbrane by sa
tam našli, ale keď si prečítaš denník
toho Rusa, čo ho vymenili za Powersa,
uvidíš, že toto tu je sračka. Nad takými
musí vyhrať každý. Tuším ma ani nebu-
de baviť byť špiónom proti takým súpe-
rom. Mosad, to je ono. Ale o tom čuš.
Čušal som, lebo Mišo čušal o mojom
miništrovaní. A o miništrovaní čušať
bolo treba, lebo sme mohli mať nielen
zhoršenú známku z mravov, keby sa to
v škole prevalilo (zámienka by sa vždy
našla, trebárs brigáda v piatok poobede,
keď sme mali slúžiť omšu), ale mohol
mať problémy aj pán farár. Aj niektorí
rodičia, ktorí sa na pracovisku zaviazali
vychovávať svoje ratolesti v materialis-
tickom duchu.
S materializmom som problém nemal.
Neprešiel som obdobím vedeckého
materializmu ako Mišo a neskúmal
som Božie deje jeho vedeckými metó-
dami. Jednoducho som načas zostal
ateistom. V čírom zmysle toho slova -
teda neznabohom. Nemal som preto
inú oporu, ako že som Boha nevidel a
nedržal za ruku a nepribehol, keď som
ho potreboval. Nevedel som, že je tam
stále. Našťastie ma neznabožstvo pre-
šlo rýchlo. Niekedy v siedmej triede,
medzi dvanástym a trinástym rokom
veku. Nebol som sám, zasiahlo to v
podstate všetkých spolužiakov. Ako
infekcia. Takí, čo zostali voči teizmu
imúnni, sa však tiež našli, blbci sú po
ruke vždy.
Možno nám nik neprepáči predčasnú
dospelosť, pravdou je však, že sme za
ňu nemohli práve tak, ako je pravdou, že
ateizmus je meradlom dospievania
muža, orientačným bodom pre ženy a
deti: Muž - bez ohľadu na vek - ktorý sa
chváli ateizmom alebo dokonca ateis-
tom je, ešte nie je dospelý. A možno už
nikdy nebude. Gustav Bartovic

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

Opevnenie pred Napoleonom v Auparku
O tri mesiace si Bratislava pripome-
nie udalosť, ktorá sa v skoro tisícroč-
nej histórii mesta stala pre jej obyva-
teľov možno strašnejšou než druhá
svetová vojna. 
Chorobná snaha Napoleona stať sa
vládcom celej Európy bola nešťastím
pre obyvateľov mnohých európskych
krajín. Uhorské kráľovstvo sa nezapoji-
lo do vojen s Napoleonom, a pokiaľ to
bolo možné, zachovalo si neutralitu.
Napoleon a jeho najbližší sa však necíti-
li byť neutralitou uhorského kráľovstva
nijako zaviazaní, veď v Uhorsku vládol
ten istý panovník ako v Rakúsku, a tak
ho bolo treba za každú cenu pokoriť. 
Napoleonovi nestačilo, že pokoril cisára
a kráľa Františka II. (I.) pri Slavkove
(Austerlitz), že mu nanútil takzvaný
Prešporský mier a že ho prinútil vzdať
sa koruny a titulu rímskych cisárov
nemeckého národa. 
Keď sa Napoleon rozviedol so svojou
prvou manželkou Jozefínou, drzo sa
rozhodol, že sa ožení s arcikňažnou
Máriou Lujzou, dcérou pokoreného
protivníka. Nebola to náhoda. Mária
Lujza bola potomkom mnohých rím-
skych cisárov z rodiny Habsburgovcov,
ale ešte dôležitejšie bolo, že po svojom
prastarom otcovi, cisárovi Františkovi
I., manželovi Márie Terézie, bola aj
potomkom francúzskych kráľov z rodi-
ny Bourbonovcov (Capetovcov). 
Starý otec Františka I. (Lotrinského) Fi-
lip Orleánsky bol mladším bratom fran-
cúzskeho kráľa Ľudovíta XIV. Pritom
matkou Ľudovíta XIV aj Filipa Orleán-
skeho bola Anna Rakúska, ďalšia prin-
cezná z rodiny Habsburgovcov. Napo-
leon teda rátal s tým, že ak bude mať s
Máriou Lujzou deti, budú to Bonapar-
tovci s výborným rodokmeňom plným
panovníkov z rodín Habsburgovcov a
Bourbonovcov. Napriek tomu sa neštítil
napadnúť 1809 vlastného svokra. 
Diktát známy ako Prešporský mier z
roku 1805 Napoleona k ničomu nezavä-
zoval. Obyvateľom strednej Európy
bolo už jasné, že vojna sa neskončila a
že to bol len začiatok. Prešporok už
nemal stredoveké hradby, ktoré by ho

možno v minulosti ochránili. Napoleo-
nova armáda, ktorá už dávno nebola
zložená z Francúzov, ale z najatých
žoldnierov z krajín celej Európy, by sa
aj tak pred hradbami nezastavila. Aby sa
nepriateľ k mestu nemohol ani len pri-
blížiť, bolo potrebné zastaviť ho na
ceste prv, ako by prekročil Dunaj.
Na južnom brehu Dunaja, na ostrove
oproti mestu, sprístupnili v 80. rokoch
18. storočia park so stromovými alejami,
ktoré vysadili na hviezdicovom pôdory-
se. Park bol niekoľkokrát zničený
povodňami. Na južnom obvode parku -
ostrova - sa nachádzalo jedno z mno-
hých vedľajších ramien Dunaja. Ukáza-
lo sa, že toto rameno je vhodné využiť
ako vodnú priekopu, a severne od neho,
na území parku, vybudovať zemné
opevnenie. Opevnený areál parku mal
brániť prístavisko kompy, ktorou sa dalo
dostať, pred postavením mosta, na
severný breh, do mesta. Kompa bola
upevnená reťazami na kotvu v strede
toku rieky, a volali ju, rovnako ako v
iných nemeckých mestách, „fliegende
Brücke”- „lietajúci most”. 
Vybudované opevnenie splnilo svoju
úlohu len čiastočne. Napoleonovo voj-
sko totiž nepotrebovalo prejsť na mests-

kú stranu Dunaja. Jeho delá boli natoľ-
ko kvalitné, že ostreľovaním z južného
brehu spôsobili v meste enormné škody.
Požiare zničili veľkú časť ulíc historic-
kého jadra. Akoby zázrakom ostali od
požiarov ušetrené strechy kostolov a
zachovala sa aj strecha kláštora uršuli-
niek so svojím krovom zo 17. storočia,
ktorý je dnes najstarším intaktne zacho-
vaným krovom v Bratislave. 
Po skončení vojny Napoleonovo vojsko
odtiahlo. Mesto malo iné starosti ako
opravovať spustošený Aupark. Najprv
bolo treba opraviť zničené domy v juž-
nej časti mesta. Medzitým sa neudržia-
valo ani opevnenie. Zemné valy podmý-
vali povodne, hlina stekala do priekop.
Keď park konečne upravovali na anglic-
ký spôsob, využili valy ako prirodzenú
hranicu areálu. Postupne sa tam zachyti-
la náletová zeleň, ktorú nikto neodstrá-
nil a vyrástli aj stromy. 
Pri čistení areálu vyvážali smeti k
pôvodnému valu, čím vznikol akýsi
nezmyselný paralelný valový útvar.
Počas výstavby Nového mosta bez
dokumentácie zničili celý západný úsek
opevnenia. Napriek tomu sa ho zacho-
valo ešte dosť na to, aby sa dalo po
vyčistení, odstránení náletových stro-
mov po dvesto rokoch prezentovať ve-
rejnosti. Štefan Holčík

FOTO - archív

GIGA AKCIA!

AKCIA-možnosť vrátenia peňazí za nákup!

od nedele 5. 4. až do stredy 8. 4.

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%
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Domáca
ošetrovateľská

starostlivosť
www.OsetrovanieDoma.sk

tel. 6224 5607
Prijmeme na dohodu: sestry, fyzioterapeutky, 

opatrovateľky a spoločníčky pre seniorov

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

PREDAJ: 
Luxusné byty na Kolibe s výhľadom od 215 760 €

Gars., OV, Francisciho, 30m2, kompl. zrek. 82 900,- €

2-izb., OV, Vysoká, 52m2, zrek., príz., vhodný na kancel. 90 000,- €

2-izb., OV, Žilinská, 71m2, 4/6p., novost., garáž. státia 198 000,- €

2-izb., OV, Karadžičova, 69m2, tehla, 3p., 2 balkóny,  pôv. 116 180,- €

2-izb., OV, Obchodná, 41m2, 4p., zrek. 82 984,- €

2-izb., OV, Tylova, 64 m2, pôvodný stav 79 600,- €

2-izb., OV, Pri starej prachárni, 4p., tehla, 64m2, balkón 116 508,- € 

2-izb., OV, Tupého, 100m2, terasa, novost., 2 park.státia 248 955,- €

2-izb., OV, Majerníkova, 75m2, balkón, 1/2p., tehla 106 220,- €

3-izb., OV, Šándorova, 72m2, log., zrek., zatepl. dom 96 262,- €

3-izb., OV, Muškátova, 65m2, kompl. rekonštrukcia 101 000,- €

3-izb., OV, Francisciho, 78m2, kompl. rekonštrukcia 195 800,- €

3 izb., OV, Šándorova, 68m2, 7/7 p., pôv., balkón, loggia 97 923,- €

3 izb., OV, Tallerova, 90m2, pôvodný stav, zv. prízemie 209 122,- €

3-izb., OV, Palisády, 180m2, balkón, 2/2p., zrek. 417 500,- €

3,5-izb., OV, Narcisova, 84m2, log., 6p., zatepl. dom 96 262,- €

4-izb., OV, Zámocká, 120+40m2 ter., 2/3p., 2 park.státia 398 500,- €

5 izb., Nejedlého, mez., novost., 220+60m2 ter., 6/7 p. 370 000,- €

Budova Pezinok, novost., predajňa, sklady, kancelárie, byt info v RK

RD - Trnávka, novost., 3i., ÚP 150m2 245 635,- €

RD - Miloslavov, 4á pozemok, novost., 150m2, garáž 162 650,- €

RD - Plachého, 3-podl., 2 sam. byty, SP 605m2, novost. 564 000,- € 

SP so stavebným povolením, Koliba Zaruby, 353m2 238 996,- €

SP Sklabinská, 1464m2, VIS, rodinné domy 166,- €/m2

PRENÁJOM:
2-izb., OV, Svetlá, zrek., zar., tichý 550,- €

3-izb., Bartókova, zar., gar. pri dome 700,- € + E

3 izb. Miletičova 100 m2, novostavba, nezar., parkovanie 1000 €/m.

Najviac si ceníme Vašu dôveru! 

1. NÁRODNÁ AUKČNÁ
SPOLOČNOSŤ, s.r.o. 
r e a l i t n á  a  a u k č n á  a g e n t ú r a

Panská 27, 811 01 Bratislava
Tel.: 5443 5831, 5443 5845-6 Fax: 5443 5852 
E-mail: reality@1nas.sk Internet: www.1nas.sk

www.banoviny.sk
O všetkých článkoch

v Bratislavských
novinách môžete

diskutovať na webe



HOKEJ
Hokejisti bratislavského Slovana
mali v semifinále play-off proti Ska-
lici za stavu 3:2 na zápasy všetky
tromfy v rukách. Z dvoch posled-
ných duelov im stačilo vyhrať aspoň
jeden a boli by vo finále. Žiaľ, obe
záverečné stretnutia vyhrali Skaliča-
nia a majster tak skončil v konečnej
tabuľke tretí.
Predposledný duel celej série videla
Skalica. Bratislavčania naň cestovali v
psychickej výhode, no jediný gól
nemohol stačiť na víťazstvo. Navyše,
keď sa znovu nevyvarovali niektorých
zbytočných chýb. „Rozhodli naše
zaváhania,“ priznal aj tréner Antonín
Stavjaňa a pokračoval: „Okrem her-
ných chýb sme urobili aj taktické, ako
napríklad pri zlom striedaní pred tretím
gólom. V závere sme chceli vývoj oto-
čiť, no nedostali sme sa ani k náporu.“
O všetkom sa teda rozhodovalo v Bra-
tislave. Siedmy zápas ponúkol najskôr
taktické predstavenie, ale od prvého
gólu sa začal hrať zaujímavý hokej,
ktorý však mohol mať iba jedného
víťaza. Nakoniec sa ním stali Skaliča-
nia, ktorí zásluhou Pálffyho tesne pred
koncom predĺženia rozhodli o prvom

postupe do finále. Slovan tak neobhájil
posledné dva tituly a nestal sa prvým
slovenským klubom, ktorý by triumfo-
val trikrát po sebe.
„Nevyhral lepší, ale šťastnejší. Začali
sme trošku zakríknuto, pretože sme
cítili veľký tlak. Skalica síce dva razy
viedla, ale my sme si vždy povedali, že
je dosť času na vyrovnanie a že musí-
me pritlačiť, aby sme vyrovnali. Keď
prišlo predĺženie, tak sme verili, že roz-
hodneme v samostatných nájazdoch.
Po treťom góle však už nezostal čas na
vyrovnanie. Navyše dnes splatilo, že
my sme sa na naše góly nadreli viac
ako súper na svoje,“ priznal tréner
Róbert Pukalovič.
Smútok tribún, ale najmä samotných
hráčov bol o to väčší, že Slovan sa na
dlhší čas lúčil so starým zimákom,
ktorý čaká rekonštrukcia. „Taký je
šport. Vydali sme zo seba všetko, ale
tentoraz to nevyšlo. Nemáme sa však
za čo hanbiť,“ vyhlásil útočník Miro-
slav Lažo. Kapitán Ľubomí Vaic:
„Všetci sme verili, že sa dostaneme do
finále a že sa tam presadíme. Som skla-
maný. Sedemkrát sme si hovorili, že
musíme dať pozor na Pálffyho, ale
znovu sme ho neustrážili...! Navyše si

nemyslím, že sa rozhodlo dnes. Mali
sme vyhrať už v šiestom stretnutí v
Skalici. Tam sme však nehrali na sto
percent a dnes, keď už boli šance
oboch tímov päťdesiat na päťdesiat, sa
nám to vypomstilo.“
Pre brankára Hoviho mohol byť siedmy
duel posledným v slovanistickom drese.
Zmluvu má síce ešte na rok, ale sám pri-
znal, že nevie, čo bude v lete. „Gól bol
nešťastný. Pálffy netrafil puk, ako chcel,
ale ja som už nestihol zareagovať. Čo
bude ďalej, uvidím neskôr. Teraz by
som sa tým nechcel zaoberať.“
Finále Extraligy zaobstarajú Košice
so Skalicou, vďaka druhej priečke po
základnej časti patrí belasým celkove
tretia priečka. Zverenci Róberta
Pukaloviča a Antonína Stavjaňu
skončili šiesty raz už v semifinále
play-off, séria vošla do histórie aj
tým, že v nej padlo až 52 gólov, čo
bol priemer 7,5 gólu na zápas. Keďže
Slovan skončil sezónu už v marci,
môže to posunúť termín rekonštrukč-
ných prác na Zimnom štadióne
Ondreja Nepelu. Celú budúcu sezónu
strávia Bratislavčania na štadióne Vl.
Dzurillu v Ružinove. (mm)

FOTO - SITA

V nedeľu sa

pobeží z Devína

do Bratislavy
ATLETIKA
Národný beh Devín - Bratislava sa v
nedeľu 5. apríla 2009 dočká už svoj-
ho 62. pokračovania. Najstaršie
bežecké podujatie na Slovensku aj
tento rok pripravilo dve trate.
Dĺžka hlavnej, ktorú bežci absolvujú
na trati Devín - Bratislave, je 11 625
metrov, B-trasa meria 600 metrov, je
určená deťom a beží sa spod Mosta
Lafranconi. Štart hlavného behu je o
10.00 h na parkovisku pod Devín-
skym hradom, v mestskej časti Devín
(rovnako sa štartuje aj spod Mosta
Lafranconi). Cieľ je spoločný - v
centre mesta Bratislavy, na Hviezdo-
slavovom námestí. Kto sa ešte nesti-
hol zaregistrovať, môže tak urobiť 2.
a 3. apríla 2009 od 14.00 do 18.00 h
na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu,
Odbojárov 9. 
Odvoz autobusmi do Devína je v nede-
ľu od 8.00 do 9.00 h z Vajanského
nábrežia pri budove Grösslingu. Vyhlá-
senie výsledkov bude približne o 11.30
h na Hviezdoslavovom námestí. (mm)

Stolní tenisti

ŠKST Bratislava

majú bronz
STOLNÝ TENIS
Muži ŠKST Bratislava získali v stol-
notenisovej Superlige 3. priečku, čo
znamená najlepšie umiestnenie spo-
medzi slovenských klubov.
O zisku bronzových medailí rozhodol
dvojzápas s maďarským tímom Cell-
dömölk. Bratislavčania v ňom najskôr
vonku uhrali nerozhodný výsledok 5:5,
ale doma zvíťazili 6:4. Pre ŠKST to
oproti minulému ročníku znamená
posun a štyri priečky. (mm)

Maratón 

vyhrali Bielorus

a Maďarka
ATLETIKA
Aj keď sa počas nedeľňajšieho bra-
tislavského mestského maratónu,
ČSOB Bratislava Marathon 2009,
spustil celkom slušný lejak, preteká-
rom to neprekážalo a 4. ročník zno-
vu nasadil latku o niečo vyššie.
Medzi 337 bežcami, ktorí sa vydali na
maratónsku trať, boli najrýchlejší bielo-
ruský vytrvalec Alexej Hauryčenko a
maďarská reprezentantka Judit Nagyo-
vá-Földingová. Bielorus síce zaostal o
takmer dve minúty za traťovým rekor-
dom, ale aj tak si z Bratislavy odniesol
prémiu 2 000 eur. Najlepší Slovák, Mar-
tin Holečko z MŠK Krompachy skončil
tretí. Štyridsaťtriročná Nagyová-Földin-
gová vytvorila časom 2:50:21 h ženský
rekord. Druhé miesto obsadila Pentu-
chovú z TJ Stročín.
Organizátori zaregistrovali 2259 bežcov
(in-line 267, maratón 337, polmaratón
694, tzv. hoby run 140, detské behy 342,
lezúni 130, štafety 349). (mm)
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Basketbalisti

berú sezónu

ako poučnú
BASKETBAL
Horšie sa to už ani nemohlo skončiť.
Basketbalisti Interu Bratislava
nesplnili už svoj prvý cieľ, postup
medzi šesť najlepších tímov po
základnej časti a nevyšiel im ani
reparát - postup do play-off zo sku-
piny o 7. - 10. priečku.
Ako prvý na to doplatil americký tré-
ner Rick Brooks, ktorý sa porúčal ešte
v polovici základnej časti, tím sa
potom posilnil, ale keď ani to nestači-
lo, minulý týždeň, teda ešte počas súťa-
že, sa žlto-čierni rozlúčili s trojicou
hráčov Míčka, Golian a Ďuriš. „Sezónu
už teraz hodnotíme ako neúspešnú,
keďže družstvo nedosiahlo základný
cieľ, ktorým bola účasť v prvej šestke
po základnej časti a ani upravený
výkonnostný cieľ, ktorým bola účasť v
play-off zo 7. alebo 8. pozície,“ súhlasí
manažér klubu Michal Ondruš.
Otázne je, ako sa pod to podpísal nevy-
darený úvod ešte s trénerom Brook-
som. „Nebol to len zlý začiatok. Hod-
notiť pôsobenie trénera Brooksa nega-
tívne a súčasný stav zhadzovať iba na
jeho pôsobenie by bolo nerozumné.
Káder sa po jeho odchode zmenil,
môžem povedať, že aj posilnil, takže
hodnotiť jeho prácu a porovnávať s
neskorším obdobím by sme mohli len
vtedy, ak by sme vedeli, čo by dosiahol
s hráčmi pôsobiacimi v druhej polovici
sezóny,“ tvrdí Michal Ondruš.
Podľa jeho slov Interu sťažili situáciu
aj iné faktory. „Boli to napríklad zrane-
nia. Dovolím si tvrdiť, že po príchode
Davida Toyu do družstva sme mali jed-
noznačne našliapnuté do play-off,
avšak jeho zranenie nás zrejme defini-
tívne zrazilo do kolien. Vyhovárať sa
však iba na toto zranenie nemá zmysel.
Na palubovke je 5 hráčov a základná
časť spolu s nadstavbovou trvá 32
zápasov, čo je dostatok na to, aby sa
družstvo vyrovnalo s problémami.
Nám sa to však, bohužiaľ, nepodarilo.“
Napriek všetkému, každý veril, že inte-
risti postúpia aspoň zo skupiny o 7. -
10. miesto. Myslí si to aj Michal
Ondruš: „Postúpiť sa určite dalo. Ne-
šťastne sme však prehrali v Komárne,
nasledujúci domáci zápas s Popradom
už boli hráči v kŕči, a tak to aj dopadlo.
Viesť debaty o tom, ako by Inter skon-
čil v prípade skoršieho vymenovania
pána Adamčíka za trénera, je v tomto
momente zbytočná teória, rovnako ako
to, či mal alebo nemal byť odvolaný
tréner Brooks. Podstatné je, že sme
nedosiahli želaný cieľ.“
Pre budúcnosť žlto-čiernych je táto
sezóna výstrahou, ale určite nie bezná-
dejnou situáciou: „Plakať nemá zmy-
sel. Treba sa poučiť, i keď v našom
prípade na vlastných chybách. Už
teraz sme v podstate odštartovali akúsi
nultú fázu prípravy na ďalšiu sezónu,
keďže hlavným krédom v zostávajú-
cich zápasoch je poskytnúť priestor na
palubovke mladým hráčom. Do béčka
boli preradení skúsenejší hráči ako
Míčka, Golian či Ďuriš, čím chceme
vytvoriť dostatočný priestor pre mladí-
kov, ktorí majú konečne príležitosť
presvedčiť o svojich kvalitách. To, v
akej zostave a forme sa bude Inter pre-
zentovať v nasledujúcej sezóne, je
však otázka najbližších dní, týždňov a
mesiacov,“ dodal manažér Interu
Michal Ondruš. (db)

Hokejisti Slovana vypadli v semifinále, 

o titul bude nakoniec bojovať Skalica

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na

www.banoviny.sk
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Mestská časť Nové Mesto nebude brániť

výstavbe hotelov na Železnej studienke

Navrhovateľ VENET, a.s., Bratislava
predložil zámer

Výstavba rodinných domov
Jarovce - Východ

Do zámeru je možné nahliadnuť od 20. 3. do
9. 4. 2009 na prízemí budovy Magistrátu hl.
mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v prie-
storoch Služieb občanom/FRONT OFFICE. (V
elektronickej podobe bude zámer k nahliadnutiu na
www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Informačný systém podľa
zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.) Verejnosť môže
svoje písomné stanovisko doručiť Obvodnému
úradu životného prostredia v Bratislave, Karloves-
ká 2, 842 33 Bratislava 4 do 9. 4. 2009.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
914, 916, 917/5-7, 919/5-8 v lokalite pri Jantárovej
ceste, k. ú. a MČ Bratislava - Jarovce, územný obvod
Bratislava V. Pozemok je zo severnej strany ohraničený
areálom strelnice, z východnej strany poľnohospodársky
využívanou pôdou, z juhu bývalým areálom poľnohospo-
dárskeho družstva a zo západu cca 80 m prechádzajú-
cou komunikáciou Jantárová cesta.
Účelom navrhovaného zámeru je vytvorenie obytnej zóny
so samostatne stojacimi rodinnými domami, ktoré majú
mať maximálne 2 nadzemné podlažia. V území je navrho-
vaných 101 rodinných domov, navrhnuté sú tri typy rodin-
ných domov, v troch plošných veľkostiach. Pre potreby
bývania sú pri každom rodinnom dome navrhované dve
parkovacie stojiská, t.j. navrhuje sa 101 súkromných gará-
ži a 101 súkromných parkovacích stojísk na teréne.
Okrem toho je v dotknutom území navrhovaných ďalších
40 verejných parkovacích stojísk na teréne. Dopravne
bude navrhovaná činnosť napojená na existujúcu cestnú
komunikáciu Jantárová cesta s pokračovaním na cestu I.
triedy I/2, alebo na diaľnicu D2. Predkladaný zámer je rie-
šený variantne. Variantnosť spočíva v rozdielnom napoje-
ní navrhovanej činnosti na existujúcu komunikáciu.
Predpokladaný termín začatia činnosti: 6/2009
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: 12/2009

�AUTOMATICKÉ 
POHONY na brány Z 
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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

Výroba a montáž
plastových okien 

s certifikátom

ZĽAVA až 30%
+ pevné sieťky k OS oknám za 1 €

do 30.  4.  2009
5-komorový nemecký systém TR0CAL

výborné okná s certifikátom 
priamo od výrobcu

GARÁŽOV É BRÁNY 
Neváhajte a vyberte si kvalitu!

Výstavný salón: Nobelovo námestie 9, 851 01 Bratislava
tel./fax: 02/6241 2331, 02/6224 7195
e-mail: aluwin@aluwin.sk

Športoviská

budú otvorené

aj cez Veľkú noc
BRATISLAVA
Niektoré bratislavské zariadenia
ponúkajú športovanie aj počas veľ-
konočných sviatkov. Tie v správe
StaRZ budú otvorené každý deň, s
výnimkou veľkonočného pondelka.

~     ~     ~
Plaváreň Pasienky, Junácka ulica 4
Štvrtok 9. apríla: 6.00 - 16.00 (3 dráhy)

19.30 - 22.00 (7 dráh)
Piatok 10. apríla: 9.30 - 17.30 (5 dráh)

17.30 - 20.00 (8 dráh)
Sobota 11. apríla: 10.00 - 11.30 (5 dráh)

11.30 - 20.00 (8 dráh)
Nedeľa 12. apríla10.00 - 20.00 (7 dráh)
Utorok 14. apríla12.00 - 15.30 (3 dráhy)

19.30 - 22.00 (8 dráh)
~     ~     ~

Športová hala na Drieňovej ulici 11
Otvorené bude každý deň, okrem
pondelka od 6.00 do 22.00 h.

~     ~     ~
Športová hala na Harmincovej ulici
Štvrtok 9. apríla 7.00 - 19.00 (tenis)

19.00 - 22.00 (bedminton)
Piatok 10. apríla 7.00 - 18.00 (tenis)

18.00 - 19.00 (bedminton)
Sobota 11. apríla7.00 - 22.00 (bedminton)
Nedeľa 12. apríla 7.00 - 22.00 (tenis)
Utorok 14. apríla 7.00 - 19.00 (tenis)

19.15-22.15 (bedminton) (mm)

NOVÉ MESTO
Miestny úrad Nové Mesto nebude
brániť výstavbe hotelov na Železnej
studienke. Petičnému výboru odka-
zuje, aby formou petície nevyzýval
starostu na porušovanie zákona.
Petíciu proti výstavbe hotelov na
Železnej studienke nedávno podpísalo
a odovzdalo miestnej samospráve a
mestu niekoľko tisíc občanov. Žiadajú
v nej zastavenie zámerov na postavenie
ubytovacích zariadení na Železnej stu-
dienke. Prednosta miestneho úradu
Ľudovít Kollárik v odpovedi zástup-
com petičného výboru konštatuje, že
ak investor splní všetky potrebné nále-

žitosti projektu, stavebný úrad nemá
inú možnosť ako stavebné povolenie
vydať, pretože nemôže porušovať
zákon. Všetko musí byť podľa neho v
súlade s územným plánom a investor
potrebuje kladné vyjadrenie prísluš-
ných orgánov. Súčasne oznámil, že
petíciu proti výstavbe hotelov na
Železnej studničke doručia poslancom
na rokovanie miestneho zastupiteľstva
21. apríla 2009.
Podľa jeho slov, platný územný plán
mesta určuje obe územia ako plochy
občianskej vybavenosti slúžiace predo-
všetkým pre umiestňovanie stavieb a
zariadení administratívy, verejnej sprá-

vy, kultúry, cirkvi, zariadení obrany a
bezpečnosti, ubytovania, cestovného
ruchu, verejného stravovania, obchodu
a služieb celomestského a nad mest-
ského významu, zdravotníctva, sociál-
nej starostlivosti, vedy a výskumu,
školstva a požiarnej ochrany - teda aj
hotely. 
„Územný plán je platný dokument,
ktorým sa všetci musíme pri rozhodo-
vaní riadiť. Prijalo ho Mestské zastupi-
teľstvo hlavného mesta SR Bratislavy
a platí od 1. septembra 2007,“ konšta-
tuje v odpovedi na petíciu občanov
prednosta miestneho úradu Nové
Mesto Ľudovít Kollárik. (rob)

Na Závodisku

budú gazdovské

dvory
PETRŽALKA
V ôsmich slovenských mestách sa
budú začiatkom apríla konať Veľko-
nočné gazdovské dvory. V Bratislave
sa toto podujatie uskutoční na Závo-
disku, š. p., v Petržalke.
Počas troch dní od 3. do 5. apríla 2009
si návštevníci môžu kúpiť výrobky
priamo od farmárov a predajcov tradič-
ných slovenských špecialít. V ich
ponuke je napríklad domáca kuchyňa,
zabíjačka, mäso, mäsové výrobky,
mliečne výrobky - ako sú korbáče,
oštiepky, nite, žinčica, parenice, víno
fľaškové aj sudové, živé jahňatá a
kozy. Na predaj budú ovocie, vajíčka,
pekárske výrobky a ďalší tradičný veľ-
konočný predaj. 
Gazdovský dvor na bratislavskom
Závodisku bude otvorený denne od
9.00 do 19.00 h. (mm)
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V Redute zaznejú 

Veľkonočné

koncerty 
HUDBA
Pred veľkonočnými sviatkami a
počas nich zaznejú v Koncertnej
sieni Slovenskej filharmónie sviatoč-
né koncerty. 
Členovia Slovenského komorného
Orchestra Bohdana Warchala /um.
vedúci Ewald Danel/ uvedú 5. apríla
2009 o 16.00 h dielo najstaršieho z tria
viedenských klasikov Josepha Haydna
Sedem posledných slov nášho Spasite-
ľa na Kríži Hpb. XX/1A. 
Autor začal komponovať dielo v roku
1785 na podnet predstaveného Kate-
drály Santa Cueva v juhošpanielskom
meste Cádize. V cádizskom kostole
bolo zvykom uviesť každoročne v
predveľkonočnom období jedno orató-
rium. Na pravé poludnie sa všetky
dvere zatvorili a zaznela hudba. Po pre-
dohre vystúpil biskup na kazateľnicu,
vyslovil prvé zo siedmich slov Božieho
Syna a rozjímal nad ním. Keď skončil,
zostúpil z kazateľnice a pred oltárom
sa vrhol na kolená. Táto pauza bola
vyplnená hudbou. Už počas Haydnov-
ho života sa stal tento opus jedným z
jeho najslávnejších diel.
Vo štvrtok 9. apríla 2009 zaznie v Kon-
certnej sieni Slovenskej filharmónie
Rekviem KV 626 Wolfganga Amadea
Mozarta a Koncert pre husle a orches-
ter c mol op. 64 F. Mendelssohna Bart-
holdyho. Husľový part odohrá mladý
nemecký huslista Linus Roth. Ďalej sa
predstaví Slovenská filharmónia, Slo-
venský filharmonický zbor, sólisti -
Andrea Čajová, soprán, Terézia Babja-
ková-Kružliaková, mezzosoprán, To-
máš Juhás, tenor, Gustáv Beláček, bas.
V druhej časti koncertu Mozartovo
Rekviem. Koncert zaznie pod taktov-
kou šéfdirigenta SF Petra Feranca o
19.00 h (dš) 

Bratislava 

Hot Serenaders

v Malej tančiarni
HUDBA, TANEC
Famózny a obľúbený orchester
Bratislava Hot Serenaders sa svoji-
mi aktivitami pravidelne snaží obo-
hacovať kultúrny život nielen v
Bratislave, ale aj v iných mestách
Slovenska. 
Najbližšie si ho môžete užiť na poduja-
tí Malá tančiareň, ktoré sa uskutoční
18. apríla 2009 o 19.00 h v Propaganda
Clube na Mladej garde v Novom
Meste. 
Obľúbené tančiarne repertoárom a at-
mosférou pripomínajú tridsiate roky
minulého storočia. Bratislavčania si na
nich môžu vychutnať džez, swing,
tanec a noblesu tohto obdobia. 
Programom Malej tančiarne hostí pre-
vedie Juraj Bartoš. Odznejú tu známe,
aj menej známe medzivojnové šlágre a
šlágre z počiatkov slovenskej populár-
nej hudby, no predovšetkým pôjde o
tanec a dobrú zábavu. (dš)

V Galérii Byzant

vystavuje 

Viera D'Agostini 
VÝSTAVA
V Galérii Byzant, ktorá sídli v prie-
storoch Zichyho paláca na Ventúr-
skej 9, vystavuje vo svete uznávaná
reštaurátorka a maliarka Viera
D'Agostini.
Viera D'Agostini počas svojej tridsať-
päťročnej umeleckej praxe vytvorila
okolo šesťsto vlastných diel a zreštau-
rovala viac ako tisíc štvorcových
metrov obrazov. Reštaurovala vzácne
diela svetoznámych autorov, akými
boli napríklad Rembrandt, Chagall,
Delacroix či Mucha. 
Na unikátnej výstave s názvom Z
mojej palety môžu návštevníci vidieť
kópie zreštaurovaných diel, medzi kto-
rými nebude chýbať Rembrandt či
holandskí majstri zo sedemnásteho sto-
ročia (oleje, perokresby). Formou foto-
dokumentácie budú prezentované aj
zreštaurované nástenné maľby. Na pre-
dajnej výstave autorka predstavuje aj
vlastnú tvorbu z posledných dvoch
rokov. 
Viera D'Agostini sa narodila 14.
decembra 1950 v Prahe. Študovala na
SŠUP v Bratislave, oddelení aranžér-
stva a výstavníctva u profesora R. Filu.
V štúdiu pokračovala na bratislavskej
VŠVU na oddelení reštaurovania u
profesora K. Veselého a profesorky I.
Meszárošovej. Od roku 1977 žije vo
Francúzsku. 
Výstava v bratislavskej Galérii Byzant
potrvá do 8. mája 2009. Otvorené je
vždy od pondelka do piatku od 12.00
do 18.00 h. (dš)

Drahouškové 

z Prahy prídu 

do Bratislavy 
DIVADLO
Herci pražského Divadla Kalich,
vyhľadávaná komická dvojica Jana
Paulová a Pavel Zedníček, prídu do
Bratislavy s komédiou Drahouško-
vé. 
Francúzska komédia Dany Laurento-
vej patrí k tomu najlepšiemu, čo v
súčasnom čase ponúka divadelná scéna
v Paríži. Drahouškové je komédia,
ktorá sa vtipnou, neošúchanou a výstiž-
nou formou zaoberá otázkou fungova-
nia rodiny v 21. storočí. 
Pierre prichádza o miesto riaditeľa
veľkej televíznej stanice, Marion
naopak začína oslavovať úspechy na
konkurenčnom kanáli. Do už aj tak
napätej situácie prichádza Marin prvý
manžel, rodený dobrodruh Francois,
so žiadosťou o poskytnutie prístrešku
na pár dní a dcéra Júlia chce rodičom
predstaviť svojho snúbenca Alexand-
ra… 
Okrem spomínanej komediálnej dvo-
jice sa na scéne Teátra Wűstenrot na
Trnavskom mýte 1 v réžii Petra
Novotného predstavia David Suchaří-
pa, Anežka Svobodová a Jiří Kohout.
Predstavenie sa uskutoční 22. apríla
2009 o 19.00 h, vstupné je 15 a 12
eur. (dš)

DIVADLO
Generácia mladých ľudí pred Kris-
tovými rokmi, to nemajú jednodu-
ché. Ak ste si o ich svete a problé-
moch doteraz robili ilúzie, choďte si
do Činohry SND pozrieť hru súčas-
ného nemeckého autora Davida Gie-
selmanna Plantáž.
Naštudoval ju inscenačný tím mladých
divadelných autorov a hovorí výsostne
o témach súčasníkov, ktorí už nie sú
deťmi, ale k dospelým ešte nepatria. Aj
keď sa text hry odohráva v neustále
plávajúcom obláčiku dymu z marihua-
ny, treba povedať, že autor, bývalý
konzument tejto drogy, má na ňu jed-
noznačný názor: Je to silná droga, kto-
rej je lepšie sa vyhnúť. 
V hre Plantáž tvorí kulisu, opornú bar-
ličku, ku ktorej sa aktéri uchyľujú, keď
zistia, že svojimi postojmi narážajú na
neriešiteľné situácie a radšej si idú
„zahuliť“. Presne tak isto, ako si ich
starší spolupútnici svetom „vyrazia na
pivo“. Skupina mladých ľudí sa stretá-
va v bývalej kasárni, kde spolu strávia
niekoľko rokov svojho života. David

Gieselmann sa na margo inšpirácie
vyjadril, že jeho hra Plantáž bola od
začiatku adaptáciou Čechovovho Viš-
ňového sadu. 
Je to autor, ktorý má vízie, nádej v
život, vieru v mladosť a jej plynulé pre-
klenutie do dospelosti. Aj keď jeho
zverenci riešia zdanlivo banálne pro-
blémy, ktoré sa netýkajú existenčného
zabezpečenia či pracovnej sebarealizá-
cie, a navonok vyzerajú ako flákači, sú
to ľudia, ktorých spája jeden problém.
Uspieť v emocionálne vyprahnutom
svete, zakotviť v určitých spoločen-
ských reáliách a vstúpiť do sveta
dospelých s čo najmenej odretou
kožou. 
Tvária sa, že sex je pre nich len pro-
striedkom, ich dušička je však nesmier-
ne zraniteľná a aj keď si to nepriznáva-
jú, vytvára sa medzi nimi puto, ktoré sa
nemusí rovno nazvať priateľstvom či
láskou, určite však ide o silnú väzbu.
Ako sa s ňou vyrovnať?
David Gieselmann sa rozhodol, že v
hre použije princíp Troch mušketierov
a volí metódu Jeden za všetkých, všet-

ci za jedného. Tá sa však ujme až vo
chvíli, keď mladí vydedenci zistia, že
musia opustiť azylový dom a žiť
každý svoj život. Dovtedy sa divák
dozvie divadelne pútavou formou
množstvo informácií a faktov o svete,
ktorý mu je už možno desiatky rokov
vzdialený. Aj keď sa na predstavení
najviac „chytajú“ práve mladí ľudia,
hra je určená publiku každého veku,
ľuďom, ktorí majú nadhľad, pochope-
nie a záujem. 
Nielen preto, že v hlavných postavách
sa vo väčšej miere prezentuje mladá
časť súboru Činohry SND, ale aj preto,
že práve mladí herci dokazujú, že ide o
herecky vyzreté osobnosti. V réžii
hosťujúceho režiséra Mariána Amslera
účinkujú: Gabriela Dzuríková, Ivana
Kuxová, Zuzana Kanócz a. h./ Hera
Turban a. h., Táňa Pauhofová, Richard
Stanke, Vladimír Obšil, Alexander
Bárta, Ľuboš Kostelný, Ján Koleník/
Tomáš Maštalír. Hru preložil Roman
Olekšák, ktorý je spolu s Petrom Pavla-
com aj dramaturgom inscenácie.

Dáša Šebanová

HUDBA
Športová hala na Pasienkoch na
Trnavskej ceste 29 sa vo štvrtok 16.
apríla 2009 vráti o viac ako 35 rokov
dozadu. V rámci akcie Legendy pri-
chádzajú Back to The Seventies sa tu
od 18.30 h uskutoční koncert troch
skupín, ktoré v 70. rokoch 20. storo-
čia vládli európskym hitparádam -
The Glitterband, The Rubettes a
Slade.
Všetky tri sú predstaviteľmi štýlu
označovaného Glam Rock. Ten vytvo-
ril spojivo od rozkvitnutých 60 rokov k
discu, punku, rocku, hardrocku,
pompéznemu rocku a všetkému, čo sa
hralo a počúvalo koncom 70. rokov.
Glam rock to boli najmä kapely Sweet,
Slade, Bay City Rollers, T. Rex,
Kenny, Hello, Mud, či Chicory Tip,

speváci Gary Glitter, John Kincade,
Alice Cooper, alebo Suzi Quatro. Vo
svojich počiatkoch sem boli dokonca
zaraďovaní aj Queen a David Bowie.
Pre slovenských fanúšikov (najmä
okolo päťdesiatky) sú Slade, Rubettes
a Glitter Band spomienkou na roky,
keď sa nosili topánky na vysokých
podpätkoch, nohavice dole rozšírené
na pol metra, dlhé vlasy, keď chcel
každý chlapec vyzerať ako spevák sku-
piny Sweet Brian Connolly, miloval
Suzi Quatro a keď dievčatá omdlievali
nad obrázkami Leslie McKeowna z
Bay City Rollers. 
Slade, Rubettes a Glitterband mali v
britskej Top Twenty dohromady 27
hitov, najviac Slade - 20. Glitterband
preslávila pieseň Angel Face, ich naj-
lepšie obdobie je spojené s Gary Glitte-

rom, ktorému pôvodne robili sprievod-
nú skupinu. Rubettes si história zapísa-
la ako skupinu v bielych nohaviciach, s
bielymi šiltovkami a hitom Sugar Baby
Love. Ďalšími boli Tonight, Juke Box
Jive, I can Do It, ktoré už Rubettes
predstavili aj na Bratislavskej lýre, kde
spievali pred 30 rokmi.
Skupina Slade patrila k tomu najlepšie-
mu, čo Glam rock stvoril. Šesť ich pes-
ničiek viedlo britskú hitparádu, tri tam
vyleteli priamo ako novonasadené. Hit
Merry Xmas Everybody je najhranej-
šou vianočnou skladbou na celom
svete, keď predstihol aj Last Christmas
od Wham. Ku skvostom patria aj Coz I
luv You, Mama Weer All Crazee Now,
Cum On Feel The Noize, Sqweeze Me
Pleeze Me, Everyday, Far Far Away, či
My Oh My. (db)

Plantáž je hra o generačnom pocite

Na Pasienky prídu legendy 70. rokov

Svojimi postavami zaujali aj Ivana Kuxová a Alexander Bárta. FOTO - Ctibor Bachratý

Viac o bratislavskej
kultúre sa dozviete na

www.banoviny.sk

BRIGÁDNICI
Potrebujete brigádnikov na manuálnu

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

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

Parndorf - 15 minút do Bratislavy 
Exkluzívne - plne zariadená
vila s kaderníckym salónom 
Extra obývacia izba so zimnou
záhradou, 3 izby, kuchyňa,
sprchovací kút a WC, kúpeľňa a
WC, pivnica, garáž

Pozemok: 1150 m2 Predajná cena: 360 000 €

Fr.Knebelreiter RE / MAX P & I +43 (0) 664/532 96 09

Bruck / Leitha / Bratislava-okolie
Krásny, moderný dom 
164 m2 obytný priestor, 
5 miestností, 
bazén

Pozemok cca 800 m2 Predajná cena: 276 000 €

Fr.Knebelreiter, Fa. RE/MAX P&I +43 (0) 664 532 96 09

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

0905 234 615 � 4363 8184
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SOBOTA 4. apríla
�14.00 - J. Mokoš: Hasprčko a Mrcúlik,
oplatí sa kocúrom Hasprčkovi a Mrcúlikovi
schudnúť kvôli myške? Klauniáda pre deti
od 6 rokov, Divadlo Ludus, Malá sála PKO
� 14.30 - Zvonček a bambuľka, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
�16.00 - Febiofest, 16. ročník Medzinárod-
nej prehliadky filmu, televízie a videa, Koli-
ba, r. Z. Piussi, 2009, Kým sa skončí tento
film, r. T. Hučko, 2008, 18.00 Momentky, r.
P. Krištúfek, 2008, SR, 90 min., 20.00 Vítej-
te v KLDR!, r. L. Jablonská, 2009, ČR, A4
Nultý priestor, Námestie SNP12
� 20.00 - Vadim polke Blavy, koncert,
Hlava XXII., Bazová 9

NEDEĽA 5. apríla
�10.00 a 14.30 - Josef Krofta a Zora Von-
dráčková: Začarované gajdy, pre deti od 5
rokov, Bratislavské bábkové divadlo, Du-
najská 36
�10.30 - Nedeľné matiné, Barokové kvar-
teto Žilina, program: G. F. Händel, W. Ama-
deus Mozart, L. Kupkovič, M. Schneider-
Trnavský, GMB, Mirbachov palác, Franti-
škánske námestie 11
� 10.30 - Kamarát Bambuľko - divadlo
Happy, rozprávky v Gullfosse, reštaurácia
Gullfoss, Čulenova 5
�10.30 - Vrešťadlo, Bábkové divadlo spod
Spišského hradu, DK Dúbravka, Saratov-
ská 2/A

�14.00 - M. Beňová: Strašiak, interaktív-
ne a edukačné predstavenie pre MŠ a deti od
3 rokov, účinkujú študenti VŠMU, Malá
scéna PKO
�15.00 - Nedeľný čaj o tretej, hrá Charles
Duo, DK Lúky, Vigľašská 1
�15.30 - Americká mládež sa predstavuje
Bratislave, Chamber Orchestra of Douglas
Andreson School for Arts, (Michigan, USA),
17.00 - Decatur Marching Band (Atlanta,
USA), DK Dúbravka, Saratovská 2/A
�16.00 - A. Korenči, M. Kaprálik: Janko
a Marienka alebo Čokoládová chalúpka,
najsladšia rodinná rozprávka s pesničkami
pre deti od 4 rokov, Divadlo a.ha, Školská 14
�16.00 - Veľkonočný koncert, Slovenský
komorný orchester Bohdana Warchala uve-
die dielo najstaršieho z tria viedenských kla-

sikov Josepha Haydna Sedem posledných
slov nášho Spasiteľa na Kríži Hpb. XX/1A,
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie,
Reduta, Námestie Eugena Suchoňa 
�16.00 - Febiofest, 16. ročník Medzinárodnej
prehliadky filmu, televízie a videa, Medzi 4-
5,6, r. V. Balco, 2008, Juraj Kubánka, r. M. Pri-
kler, 2008, SR, 50 min., 18.00 Vánoce v
Bosně, r. V. Klusák, F. Remunda, 2008, O
mediální realitě, r. V. Turner, 2008, ČR, 20.00
Ježiš je normální!, r. T. Nvotová, 2008, ČR/SR,
A4 Nultý priestor, Námestie SNP12
� 19.00 - V. Klimáček: Komunizmus,
neskoro-normalizačná tragédia, Divadlo
Aréna, Viedenská cesta 10
19.00 - P. Pőrtner: Šialené nožničky, kri-
minálna komédia, divadlo Nová scéna, Kol-
lárovo námestie
� 20.00 - Jam session with the Trio, kon-
cert, Hlava XXII., Bazová 9

PONDELOK 6. apríla
�6. - 9. apríl - Veľkonočné trhy umeleckých
remesiel, DK Dúbravka, Saratovská 2/A
�14.00 - 17.00 -Veľkonočné inšpirácie, ukáž-
ka výroby veľkonočných ozdôb, knižnica Istra
Centra, Istrijská ul. č. 6, Devínska Nová Ves
� 19.00 - K. Žiška: Čiernobiele srdce
Charlieho Chaplina, hlavná cena Zlatý
gunár Kremnické gagy, Nominácia DOSKY
07, pre divákov od 12 rokov, Divadlo Ludus,
Malá sála PKO
�19.00 - G. Spiró: Mydlová opera, hra zo sú-
časnosti o súčasnosti, Divadlo a.ha, Školská 14
� 19.30 - K. Vosátko a kol.: Sex, mobil,
rocḱ ń roll, GunaGU, Františkánske námestie 7
�20.00 - Mŕtve duše, Divadlo SkRAT, A4
Nultý priestor, Námestie SNP12
� 20.00 - Extempore, autorská komorná
scénická koláž humorných divadelných
zákuskov najrozličnejších žánrov a štýlov na
tému ľudskej komunikácie a hľadania iden-
tity, účinkujú: Z. Šimová, J. Šturdíková, D.
Letenaj, Divadlo Non.Garde, Prepoštská 4

UTOROK 7. apríla
� 9.00 - Josef Krofta a Zora Vondráčko-
vá: Začarované gajdy, pre deti od 5 rokov,
Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
�10.00 -T. Ciller: Červená čiapočka, roz-
právka, Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 16.00 a 20.00 - Jablko, tanečná inscená-
cia, autorská syntéza tanca, hudby a hovore-
ného slova, verejná generálka a premiéra,
alternatívne divadlo - ElleDanse, účinkujú:
C. Kassai, S. Vlčeková, A. Petrovič, M.
Čaprdová, E. Píš, M. Lacová, L. Cmorej,
DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
�16.30 - Výživa a imunita, zdravým život-
ným štýlom predchádzame chorobám, pred-
náška spojená s diskusiou pri príležitosti Sve-
tového dňa zdravia, vyhláseného Svetovou

zdravotníckou organizáciou (SZO), predná-
ša Igor Bukovský, Prednášková sála UK,
Ventúrska 11
� 18.00 - Haydn trio Eisenstadt, koncert,
H. Kosik, klavír, V. Stourzh, husle H. Grad-
wohl, violončelo, T. Nemeth (Viedeň),
moderácia, Mozartova sieň Rakúskeho veľ-
vyslanectva Ventúrska 10
�19.00 -S. Beckett: Koniec hry, vidíme sa
iba v očiach tých druhých, Divadlo a.ha,
Školská 14
� 19.00 - J. Šimko a kol.: Petržalské prí-
behy, Štúdio 12, Jakubovo námestie 12
� 19.30 - K. Vosátko a kol.: Sex, mobil,
rocḱ ń roll, GunaGU, Františkánske námestie 7
�20.00 - Mŕtve duše, Divadlo SkRAT, A4
Nultý priestor, Námestie SNP12

STREDA 8. apríla
�10.00 -A. Vášová, D. Ursiny, J. Štrasser:
Neberte nám princeznú, muzikál, divadlo
Nová scéna, Kollárovo námestie

�10.00 - Vítame Veľkú noc, stretnutie detí
z dúbravských škôl s veľkonočnými tradí-
ciami, v spolupráci s Maticou slovenskou
Dúbravka, DK Dúbravka, Saratovská 2/A
�10.00 - J. Krofta a Z. Vondráčková: Za-
čarované gajdy, pre deti od 5 rokov, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 14.00 - 17.00 - Veľkonočné inšpirácie,
ukážka výroby tradičných veľkonočných
ozdôb, knižnica Istra Centra, Istrijská ul. č. 6,
Devínska Nová Ves
� 19.00 - R. Queneau, P. Palik: Zazi v
metre, premiéra, Malá scéna VŠMU, Dosto-
jevského rad 7
19.00 - Voices Live 3, krátke filmy, koncer-
ty, rozhovory, A4 Nultý priestor, Námestie
SNP12
�19.00 - Veľkonočný koncert, program: Ľ.
Bernáth, G. de Machaut, Solage / Bernáth,
účinkujú: Solamente Naturali - umelecký
vedúci M. Valent, Spevácky zbor Technik, H.
Varga-Bach - spev, I. Viskupová - dirigent,
Malé koncertné štúdio SRo, Mýtna 1
�19.30 - V. Klimáček: In da House, Žúrka
v Londýne, Divadlo GunaGU, Františkán-
ske námestie 7
�20.00 - A. P. Čechov: Podvodníci z nouze,
Listování cz., listování novým súborom
Čechovových humorných poviedok, Štúdio
12, Jakubovo námestie 12
�20.00 - Jablko, tanečná inscenácia, autor-

ská syntéza tanca, hudby a hovoreného
slova, 2. premiéra, alternatívne divadlo -
ElleDanse, účinkujú: C. Kassai, S. Vlčeko-
vá, A. Petrovič, M. Čaprdová, E. Píš, M.
Lacová, L. Cmorej, DK Zrkadlový háj, Rov-
niankova 3
�20.00 - Olga Skrancová and Ďuso Baroš
band (CZ-SK) džez, koncert, Hlava XXII.,
Bazová 9

ŠTVRTOK 9. apríla
�14.00 - G. Puccini: Tosca, DVD prezentá-
cia opery, pre členov Klubu priateľov opery
SND, Seminárna sála UK, Klariská 5
�19.00 - J. Suchý, I. Vyskočil: Faust, Mar-
garéta, slúžka a ja, Divadlo Ívery, Školská 14
�19.00 - W. A. Mozart: Rekviem KV626,
F. Mendelssohn Bartholdy: Koncert pre
husle a orchesterc mol op. 64, Linus Roth,
husle, Slovenská filharmónia, Slovenský fil-
harmonický zbor, sólisti - A. Čajová, soprán,
T. Babjaková-Kružliaková, mezzosoprán, T.
Juhás, tenor, G. Beláček, bas, dirigent P.
Feranec, Koncertná sieň Slovenskej filhar-
mónie, Reduta, Námestie Eugena Suchoňa 
�19.30 - V. Klimáček: In da House, Žúrka
v Londýne, Divadlo GunaGU, Františkán-
ske námestie 7
� 20.00 - Veľký rešpekt, kino, r. V. Csudai,
SR 2009, A4 Nultý priestor, Námestie SNP12

PIATOK 10. apríla
�20.00 - Peter Lipa band, koncert, Hlava
XXII., Bazová 9

VÝSTAVY
� Reštaurátor Franz Storno st., SNG,
Esterházyho palác, Nám. Ľ. Štúra 4, potrvá
do 17. mája
� Giorgi Turkadze: Rooftop fotkebi,
pohľad mladého gruzínskeho fotografa na
Bratislavu, Galéria X, Zámočnícka 5, potrvá
do 12. apríla
� LÚSYD, Lúčne sympózium Drienovo,
Klub umelcov SVÚ, Dostojevského rad 2
�Michal Hanula: naOmak II, Dizajn štú-
dio ÚĽUV, Dobrovičova 13, potrvá do 29.
mája
� Šangri-la. India - Nepál - Tibet - Bhu-
tán, Slovenské národné múzeum, Vajanské-
ho nábrežie 2, potrvá do 12. júla
�Josef Čapek: Tajomstvá obrazov, GMB,
Mirbachov palác, Františkánske námestie 11,
od 3. apríla, potrvá do 21. júna 
�Juraj Kollár: Infúzia, nositeľ ceny Združe-
nia historikov moderného výtvarného umenia
na celoslovenskej výstave Umenie 2007,
SVÚ, Dostojevského rad 2, potrvá do 5. apríla

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

vyjdú opäť o týždeň
9. apríla 2009

Motor-Car Bratislava s.r.o., Tuhovská 11, 831 07 Bratislava, tel. 02/49 29 44 84, servis.cjd.tuhovska@motor-car.sk, www.motor-car.sk

KAŽDÝ kto vlastní  Chrysler, Jeep alebo Dodge  si môže u nás v dňoch
od 1. 4.  do 30. 4. 2009 skontrolovať  BEZPLATNE svoje vozidlo.

Prehliadka zahŕňa minimálne: • diagnostiku vozidla
 • nastavenie svetiel
 • vizuálnu kontrolu celého vozidla

Získajte ZĽAVU navyše:
na dodatočné práce (20%) a materiál (10%)

Tel. 02/ 49 29 44 84

KAŽDÝ kto vlastní Chrysler Jeep alebo Dodge si môže u nás v dňoochh

Jar s Chryslerom

O b j e d n a j t e  s a  e š t e  d n e s  n a  j a r n ú  p r e h l i a d k u  a  z í s k a j t e  Z Ľ A V U  n a v y š e !

Dodge Journey

Chrysler 300C

Jeep Cherokee


