
Bratislavská ZOO je pripravená na
privítanie svojich jarných návštevní-
kov. O tom, čo sa v nej počas zimy
zmenilo, na čo sa môžu návštevníci
tešiť, ale aj o ďalších zaujímavostiach
sme sa porozprávali s riaditeľkou
ZOO Miloslavou ŠAVELOVOU. 
- Sezóna rodenia mláďat sa ešte len
začína, takže zatiaľ nepribudlo veľa
mláďat. Návštevníci však môžu vidieť
mláďatká kozy kamerúnskej a tamarína
žltorukého, mláďatko potkanokengury
králikovitej, zebry Chapmannovej a
ťavy dvojhrbej. Začiatkom roka sme
ešte na dopárovanie doviezli samca ary
zelenej a samicu tragopana Temminc-
kovho (druh bažanta). V blízkej budúc-
nosti dovezieme zebry Grévyho. Kon-
com apríla pripravujeme otvorenie pavi-
lónu primátov pre dva druhy veľkých
ľudoopov - orangutana sumatrianskeho
a šimpanza učenlivého. 

Koľko návštevníkov v roku 2010
čakáte? Ako ste pripravení uspokojiť
ich potreby, čo sa týka občerstvenia,
suvenírov? 
- V súčasnosti je veľmi ťažké odhadnúť,
koľko návštevníkov zavíta v tomto
roku. Návštevnosť veľmi ovplyvňuje aj
počasie. Predpokladáme však, že otvo-
renie pavilónu primátov priláka mno-
hých zvedavcov. Svojím rozsahom je
najväčším chovným zariadením nielen
v našej ZOO, ale na celom Slovensku.
Ponúkame aj doplnkový servis pre
návštevníkov - štyri bufety so stolova-
ním v prírodnom štýle, ZOO shop a dva
detské komplexy. 
Vaše parkovacie miesta v minulosti
neraz zaberali ľudia, ktorí však do
ZOO vlastne ani nešli... 

- Vynaložíme maximálne úsilie, aby
všetky parkovacie miesta boli len pre
tých, ktorí prídu do ZOO. V posledných
rokoch ho často využívali na celodenné
parkovanie aj pracovníci z okolitých
firiem, čím ubúdali miesta pre našich
návštevníkov. Urobili sme však už opat-
renia a zabezpečíme nekompromisné
odtiahnutie vozidiel, ktoré nepatria hos-
ťom ZOO. 
Na aké akcie by ste chceli Bratislav-
čanov v tomto roku pozvať? 
- Okrem tradičných (Deň detí, Európska
noc netopierov, Svetový deň zvierat,
Mikulášske kŕmenie zvierat) pribudnú
ďalšie. Najbližšia zaujímavá akcia bude
24. -25. apríla v rámci celomestskej
akcie Bratislava pre všetkých. Od apríla
počas víkendov, opäť plánujeme, ko-
mentované kŕmenia zvierat, vozenie na
koníkoch a náučné hry o zvieratkách pre
deti. Zhováral sa Dušan Blaško
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Eurovea už 

funguje, od

marca zmenila

aj zastávky MHD
RUŽINOV
Otvorenie nákupného a spoločenské-
ho centra Eurovea prinieslo niekoľ-
ko zmien a noviniek týkajúcich sa
MHD a jej zastávok. Nové zastávky
sú od 26. marca 2010 priamo pred
Galleriou Eurovea.
Komplex Eurovea je MHD dostupný
zo zastávok Eurovea - Malá scéna a to
obojsmerne na Dostojevského rade.
Ide o linky číslo 28, 50, 66, 70, 78, 133.
Nové sú zastávky Eurovea - Galleria s
výstupiskom na Krupkovej ulici - ide o
linky číslo 28 a 133. Pre rovnaké linky
je nástupisko na Pribinovej ulici -
Eurovea - Galleria. Linka číslo 66 má
výstupisko a nástupisko na zastávke
Eurovea - SND na Olejkárskej ulici. 
Z Petržalky sa do komplexu Eurovea
linkou dá dostať linkou 95, na zastávku
Šafárikovo námestie, z Nového Mesta a
Ružinova linkami číslo 50 a 66 na
zastávku Eurovea - Malá scéna a Euro-
vea – SND. Z Karlovej Vsi a Dlhých
Dielov autobusovými linkami číslo 28
a 133 na zastávku Eurovea – Galleria. Z
Dolných Honov a Vrakune linkou číslo
78 na zastávku Eurovea - Malá scéna
počas pracovných dní. Z Podunajských
Biskupíc linkou číslo 70 na zastávku
Eurovea - Malá scéna a z Dúbravky
električkovými linkami číslo 5 a 12 na
Šafárikovo námestie. (brn, rob)

Nová zóna

parkovania čaká

na schválenie
STARÉ MESTO
V krátkom čase má v Starom Meste
vzniknúť nová parkovacia zóna.
Projekt čaká na schválenie v magi-
strátnej koordinačnej komisii, keď
tak stane, staromestská samospráva
osadí a vyznačí na uliciach nové
dopravné značenie. 
Nová parkovacia zóna je ohraničená
ulicami Námestie slobody, Kollárovo
námestie, Mickiewiczova, Ulica 29.
augusta, Poľná, Karadžičova, Legio-
nárska ulica. Parkovanie v novej par-
kovacej zóne bude zatiaľ bezplatné,
pretože platná legislatíva neumožňuje
samospráve vyberať za parkovanie
miestny poplatok.
Od vzniku parkovacej zóny si samo-
správa sľubuje nastolenie poriadku v
statickej doprave na cestách a chodní-
koch. V zóne bude regulované parko-
vanie, čo znamená, že bude možné par-
kovať iba na vyznačených miestach.
Na chodníkoch bude parkovanie zaká-
zané, na priechodoch pre chodcov
majú byť osadené zábrany. (ado)
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PETRŽALKA
Nový most cez Chorvátske rameno je
už otvorený. Petržalčania tým získali
späť aj bezpečnú promenádu pri
jazere Draždiak, po ktorej doteraz
jazdili autá a ohrozovali chodcov.
Otvorenie mosta cez Chorvátske rame-
no a časti komunikácie pri jazere Draž-
diak súviselo s prevádzkou novej sú-
kromnej nemocnice na jeho brehu.
Mestská časť v minulom roku povolila
výstavbu súkromnej nemocnice bezpro-
stredne pri jazere a investora zaviazala,
aby ponad Chorvátske rameno k nej
vybudoval aj samostatný prístup. 
Tunajší starý most bol dlho uzatvorený
pre  havarijný stav. Autá preto jazdili

okolo hotela, popri Chorvátskom rame-
ne až k zdravotníckemu zariadenia.
Narušili tak prechádzanie chodcov, ktorí
dovtedy bezpečne chodili popri ramene.
Navyše,  šírka komunikácie pri ramene
nebola podľa petržalskej samosprávy
dimenzovaná pre dopravu. 
Stavbu v minulých dňoch skolaudova-
li a sprístupnili verejnosti. Mestská
časť teraz plánuje uzatvoriť prístup
vozidiel na promenádu od nemocnice
na Antolskej ulici pri hoteli a chce tam
osadiť zábrany v podobe stĺpikov, čím
sa do tejto časti Chorvátskeho ramena
opäť vráti bezpečná pešia zóna. Zatiaľ
sú osadené len značky Zákaz vjazdu,
čo však niektorí vodiči nerešpektujú a

po promenáde stále jazdia. Keď sa
tento stav odstráni, ľudia budú môcť
prejsť k Draždiaku a pokračovať po
promenáde bez nebezpečenstva kolízie
s autami. 
Mestská časť tu v budúcnosti neráta s
výstavbou budov, okolie jazera Draž-
diak chce kultivovať a využívať na relax
a oddych s prírodným kúpaliskom.
Zámeru zatiaľ bráni vedenie vysokého
napätia nad jazerom. Petržalka v súčas-
nosti rokuje o urovnaní pozemkov na
ktorých by viedla náhradná trasa. Aj
územný plán mesta ráta s novou trasou
vysokého napätia a miestna samosprávy
by chcela mať stožiare preložené do
konca toho roka. Robert Lattacher

Most otvorili, promenáda je bezpečná
Petržalčania sa môžu tešiť na prechádzky po staronovej promenáde. FOTO - Robert Lattacher

Parkovisko je len pre návštevníkov ZOO

Financovanie

zimáku preberá

štát, čakajú ho

prvé faktúry 
BRATISLAVA
Financovanie rekonštrukcie Zimné-
ho štadióna Ondreja Nepelu má od
apríla prejsť na štát. Suma 26,5
milióna eur nebude zaslaná vcelku,
ale mesto má predkladať minister-
stvu školstva faktúru na vykonané
práce.
Podľa riaditeľky Generálneho investo-
ra Bratislavy (GIB) Jarmily Tvrdej
prvú faktúru zašlú ministerstvu škol-
stva  v apríli 2010. „Zatiaľ sme uhradi-
li 115 000 eur z mestských peňazí,
ktoré boli schválené v decembri 2009,“
uviedla. GIB minulý rok ušetril 4,9
milióna eur a prvé tri mesiace financu-
je práve z týchto peňazí. Od apríla má
prebrať financovanie štát hradením
predložených faktúr za vykonané práce
do výške 26,5 milióna eur.  Na otázku,
či štát nemal platiť už od januára,
keďže v minulosti sa hovorilo aj o
tomto termíne, odpovedala, že „taká
dohoda nebola“.
„Posudzuje sa zmluva, aby bola v súla-
de s uznesením vlády,“ povedala ne-
dávno hovorkyňa ministerstva školstva
Dana Španková. To znamená, že finan-
covanie sa začne, až keď bude podpísa-
ná zmluva. „Predbežná zmluva bola
schválená ešte 1. júla 2009, teraz sa
konkretizuje,“ povedala J. Tvrdá. Či už
bola zmluva podpísaná, nevedela. „V
apríli im však určite predložíme faktú-
ru a verím, že je uhradenia,“ dodala ria-
diteľka GIB J. Tvrdá. (rob, sita)

Preloženie sietí

okolo štadióna 

urobí Ingsteel
BRATISLAVA
Keďže rekonštrukcia Zimného šta-
dióna Ondreja Nepelu si vyžiadala aj
nepredvídané preloženie inžinier-
skych sietí v okolí haly, Generálny
investor Bratislava vybral na to v
tzv. rokovacom konaní spoločnosť
Ingsteel.
Jej úlohou bude napojiť objekt štadió-
na na rozvody energií a urobiť nevyh-
nutné preloženie inžinierskych sietí.
Následne musí vybudovať areálové
komunikácie a chodníky. Ide o staveb-
né práce nezahrnuté do pôvodnej zmlu-
vy, ktoré vyplynuli z dodatočne vypra-
covanej projektovej dokumentácie. 
Práce boli objednané, keďže výstavba
onedlho znemožní urobenie tejto mi-
moriadnej prekládky a neboli súčasťou
zákazky na uskutočnenie stavebných
prác v užšej súťaži. Sú však nevyhnut-
né z dôvodu úspešného dokončeniu a
sprevádzkovania haly. (brn)



STARÉ MESTO
Na čiernu skládku neďaleko maďar-
ského veľvyslanectva na ulici Nad
lomom nás nedávno upozornil čita-
teľ Jakub Lupták. Pôvodne tam bolo
zberné miesto na separovaný zber
spoločnosti OLO a neskôr sa to zme-
nilo na jedno veľké smetisko. 
Podľa čitateľa mnohí obyvatelia si
zvykli vynášať sem aj iný odpad a tak tu
vznikla čierna skládka, ktorú odfotogra-
foval 13. marca 2010. „Zberné hniezdo
už bolo presunuté o približne 200 met-
rov nižšie. Ak skončí ako toto, máme tu
ďalšiu skládku,“ napísal J. Lipták.
Zo staromestského miestneho úradu
sme dostali informáciu, podľa ktorej sa
skládka tvorila už niekoľko mesiacov.
Najskôr niekto ku kontajnerom na sepa-
rovaný zber uložil pár konárov, potom
tam za konáre, odrezky, suchú trávu a
všeličo iné začali nosiť odpad aj ďalší
obyvatelia. Čiernu skládku v uplynu-
lých dňoch dokonca niekto podpálil. 
„Podľa našich informácií na tejto situá-
cii majú zásluhu aj motorizovaní oby-
vatelia z iných kútov Bratislavy - jed-
noducho zastavia a z auta vyhodia
vrece, škatuľu s odpadkami a odídu,“
uvádza úrad, podľa ktorého sprievod-
ným znakom zberných hniezd býva
neporiadok. „To aj býva dôvodom,
prečo nikto nechce mať tieto hniezda v
blízkosti svojho obydlia. Zrejme preto
niekto presunul kontajnery z pôvodné-
ho miesta asi o sto metrov nižšie,“ kon-
štatuje miestny úrad. Ako dodal, miest-
na samospráva sa postará o kompletné
vyčistenie priestranstva vrátane zvy-

škov po víkendovom požiari odpadkov.
V piatok 26. marca 2010 sme sa na
miesto vybrali, ale skládku sme už ne-
našli. Aj čitateľ nám potvrdil, že v ten
istý deň predpoludním bol neporiadok

uprataný. „O poriadok som žiadal na
viacerých miestach, niekto teda zarea-
goval a konečne urobil poriadok,“
dodal čitateľ. (rob)

FOTO - Jakub Lupták

2BRATISLAVSKÉ NOVINY 12/2010

S parkovaním
je treba urobiť

poriadok 
Bratislavské ulice trpia akútnym nedo-
statkom parkovacích miest. Socialistic-
kí urbanisti nemysleli na to, že počet
motorových vozidiel môže niekoľkoná-
sobne prevýšiť počet domácnosti v
meste. Že na jedného Bratislavčana
bude v roku 2010 pripadať jedno
motorové vozidlo, resp. evidenčné číslo
vozidla. Nehľadiac na to, že bratislavs-
ké ulice sú vystavené náporu veľkého
množstva áut prakticky z celého Slo-
venska.
Každodenná realita bratislavských ulíc
je otrasná. Vodiči chcú po meste nielen
jazdiť, ale aj parkovať. A pokiaľ možno,
tak zadarmo. Vo väčšine mesta nie je
parkovanie regulované. Autá parkujú
všade, kde je to len trochu možné, bez
ohľadu na to, či obmedzujú chodcov
alebo ničia zeleň. Výnimkou je zatiaľ
iba centrálna mestská časť, kde pred
vyše desiatimi rokmi vznikla za asisten-
cie súkromnej firmy zóna regulovaného
parkovania. Problém nedostatku parko-
vacích miest to síce nevyriešilo, v centre
Starého Mesta však platia jasné pravid-
lá, kde je možné parkovať a kde nie.
Súčasná staromestská samospráva v
krátkom čase sprevádzkuje ďalšiu zónu
regulovaného parkovania a na jeseň by
mali pribudnúť ďalšie. Staromešťania a
návštevníci zóny tu už nebudú môcť par-
kovať hala-bala, autá budú môcť odsta-
viť iba na vyznačených miestach.
Parkovanie v novej zóne regulovaného
parkovania bude zatiaľ bezplatné, plat-
ná legislatíva totiž samospráve neumož-
ňuje vyberať za krátkodobé parkovanie
miestnu daň či poplatok. Samospráva
síce z regulovaného parkovania nezíska
ani cent, nastolí však v ďalšej časti Sta-
rého Mesta poriadok. Autá nebudú par-
kovať na chodníkoch a na trávnatých
plochách. Keďže vytvorenie a údržbu
zóny bude samospráva financovať z
obecného rozpočtu, rozhodla sa upred-
nostniť staromestských vodičov - väčši-
na vyznačených parkovacích miest bude
vyhradených pre Staromešťanov. Kto
prv príde, ten zaparkuje.
Iné bratislavské mestské časti zatiaľ idú
iným smerom, ponúkajú prenájom vy-
hradených parkovacích. Kto zaplatí
miestnu daň za užívanie verejného prie-
stranstva, bude mať parkovacie miesto
iba pre svoje auto. Problém nedostatku
parkovacích miest to nerieši, nenastolí
sa tým ani poriadok v parkovaní. Samo-
správa síce zarobí, bude to však na úkor
väčšiny obyvateľov mestskej časti. O
aký verejný záujem ide v tomto prípade?
Aby pár vyvolených, ktorí na to majú,
mohlo zaparkovať... Radoslav Števčík

Nad lomom bola čierna skládka, úrad ju

hneď po upozornení rýchlo odstránil

Vodič, ktorý si v nedeľu umýval auto 

v detskom domove, prišiel o peniaze

Mesto nemá

voľné peniaze

na autobusy
BRATISLAVA
Hlavné mesto v súčasnosti nemá
dostatok voľných peňazí na nákup
vozidiel, ktoré v minulom období
dopravný podnik získal na základe
verejných súťaží. Dopravca preto
hľadá iné alternatívy financovania
ich nákupu.
Predseda predstavenstva DPB, a. s.,
Branislav Záhradník priznal, že mesto
dnes nemá úspešne ukončené tendre a
nemá ani dostatok voľných peňazí na
financovanie ich nákupu. Ďalej uvie-
dol, že dopravca hľadá alternatívne
finančné modely. Tvrdí, že prevádzko-
vé náklady na nové vozidlá sú výrazne
nižšie ako na staršie. 
„Pri financovaní aj iných ako mest-
ských zdrojov by sme dokázali pokryť
náklady na dlhovú službu,“ uviedol
Branislav Záhradník. 
Dopravca v súčasností obstaráva špe-
ciálne vozidlá pre telesne postihnutých
ľudí, pričom ráta so šiestimi. „Iné tend-
re na vozový park sa momentálne
nepripravujú,“ uviedol. Podľa neho by
ďalšia súťaž do konca roka bola možná
iba v prípade dostatku peňazí. K mož-
nému alternatívnemu financovaniu
hromadnej dopravy uviedol, že MHD
je službou vo verejnom záujme a zrej-
me sa nenájde iný subjekt, ktorý by ju
okrem verejného sektora dokázal
financovať. 
Na mieste je preto otázka, či by do
financovania časti výkonov vo verej-
nom záujme nemal vstúpiť štát, aj
vzhľadom na to, že dopravcovia
poskytujú služby občanom bez ohľadu
na miesto trvalého bydliska. 
Na mieste je však otázka, prečo
dopravné služby v hlavnom meste idú
z daní Bratislavčanov, hoci zľavy sa
poskytujú aj tým, ktorí neprispievajú
do pokladnice mesta. (rob)

V petržalskom

Tescu je už aj

obchodná ulica
BRATISLAVA
Hypermarket Tesco Extra Petržalka
ponúka nový formát obchodu, ktorý
zvýši vyšší nákupný štandard. 
„Ide o koncept predajne, ktorá je
úspešne zavedená v materskej firme vo
Veľkej Británii,“ informovala mana-
žérka vonkajších vzťahov spoločnosti
Oľga Hrnčiarová.
Podľa jej slov obchod kompletne zre-
konštruovali: „Zákazník si na prvý
pohľad všimne, že obchod je viac otvo-
rený, s lepšou viditeľnosťou do priesto-
ru. Sú tu úplne nové interiérové prie-
story, na viacerých miestach znížené
stropy s osvetlením. 
Jednotlivé oddelenia sú prerobené -
budú väčšie, modernejšie, lepšie
zoskupené, logickejšie na seba nadvä-
zujú. Je tu aj nový spôsob predaja,
akému sa hovorí obchod v obchode,
vrátane novinky na Slovensku - samo-
obslužných pokladní.“ 
Novou koncepciou služieb je predajná
plocha navodzujúca pocit, že sa naku-
puje na obchodnej ulici. „Ulicu tvoria
optika, telefóny, fotoslužby, lekáreň,
ktorá sa otvorí v blízkej budúcnosti,
spolu s finančnými službami,“ dodala
Oľga Hrnčiarová. (brn)

PETRŽALKA
Jednu z pekných marcových nedelí
využil majiteľ vozidla na jeho vyčis-
tenie. Nebolo by na tom nič zvláštne,
keby tak nerobil vo dvore Detského
domova Studienka na Röntgenovej
ulici 6. 
„V nedeľu 21. marca 2010 som bol
svedkom činnosti, ktorú som nezazna-
menal prvý raz, a preto som ju nafoto-
grafoval,“ napísal obyvateľ Röntgeno-
vej ulice Ľ. Tichý. Riaditeľka detského
domova informovala, že o umývaní
auta v priestoroch zariadenia nevedela
a že vec okamžite vyšetrí. Podľa jej
vyjadrenia išlo o vodiča detského
domova. Oznámenie prešetroval aj
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v
Bratislave a ten zaslal nasledujúce sta-
novisko:
„Zriaďovateľ bezodkladne po doručení
podnetu upozornil vedenie detského
domova na prijatie opatrení v tejto veci
a zabezpečenie, aby v budúcnosti
neprichádzalo k takýmto pochybeniam
zo strany zamestnancov detského
domova. Konanie dotyčného zamest-

nanca veľmi pobúrilo ostatných
zamestnancov detského domova. Na
tento druh činnosti (kompletná údržba
súkromného motorového vozidla)
nedisponoval súhlasom zo strany svo-
jich nadriadených,“ uviedla v stanovis-
ku Monika Micheleová, riaditeľka
odboru sociálnych vecí a rodiny.
Riaditeľka detského domova po prešet-
rení podnetu okamžite prijala opatrenia

v danej veci: Dotknutého zamestnanca
písomne upozornili na porušenie pra-
covnej disciplíny a zneužitie služob-
ných priestorov na súkromné účely,
znížili mu funkčný plat o osobné ohod-
notenie na dva mesiace a všetci
zamestnanci detského domova boli
opätovne poučení, aby sa takáto vec v
budúcnosti nestala.“ (mm)

FOTO - Ľ. Š.

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

Zabezpečujeme intenzívny jazykový kurz, 
spolu s čašníckym, po dobu 12 týždňov, 

ako prípravu na prácu v zahraničí. 
Kurz je ukončený medzinárodným čašníckym
certifikátom. Uspešní uchádzači dostanú po
absolvovaní kurzu príležitosť pracovať v zahra-
ničí. Kurz prebieha v Bratislave. 
V prípade záujmu nás prosím kontaktujte 

mailom, alebo telefonicky. 
email: martina.jonasova@hrexpress.sk, 

tel: 0948 333 178

STAVEBNÁ FIRMA PONÚKA
�maliarske práce
�murárske práce

obklady, dlažby, stierky, sadrokartón

�komplet rekonštrukcie
Najlepšie ceny v BA! 

Telefón: 0904 671 773



Môžu žiadať 

o povolenia 

na parkovanie
PETRŽALKA
Petržalská samospráva opäť vydáva
rozhodnutia o vyhradení parkova-
cieho miesta na verejnom parkovis-
ku. Vydávanie dočasne pozastavili v
novembri 2009 pre nevyhovujúce
poveternostné podmienky na vodo-
rovné dopravné značenie. 
„Miestny úrad počas prvých mesiacov
2010 zaevidoval 52 nových žiadostí,
pričom prvé dopravné značenia začnú
značiť v apríli, po vyhodnotení verej-
nej súťaže. Podľa platného záväzného
nariadenia môže o vyhradené parkova-
cie miesto požiadať každý Petržalčan,
ktorý má v mestskej časti trvalý pobyt
a vlastní osobné vozidlo kategórie M1
alebo nákladné kategórie N1 s prípust-
nou hmotnosťou do 3,5 tony a dĺžkou
vozidla do piatich metrov. Môžu tak
urobiť aj osoby, ktoré nie sú vlastníkmi
vozidla, ale používajú služobné auto na
súkromné účely,“ informoval hovorca
mestskej časti Ľubomír Andrassy.
V Petržalke zatiaľ vydali 288 právo-
platných rozhodnutí o určení miesta na
vyhradené parkovanie. Najväčší zá-
ujem je v lokalite Dvory (79 státí).
„Petržalskí poslanci vyčlenili na reali-
záciu projektu 1600 z 18 000 existujú-
cich parkovacích miest, pričom ročný
poplatok za jedno státie je takmer 630
eur. Povolenie je vydané na 2 roky a na
vyznačenom mieste nie je možné osa-
diť zábranu,“ dodal Ľ. Andrassy. (brn)

V deratizácii

musia pomôcť

aj občania
STARÉ MESTO
Mestská časť Bratislava-Staré
Mesto je v apríli povinná zabezpečiť
jarnú ochrannú deratizáciu objek-
tov, ktoré má vo svojej správe. 
„Úspešnosť zásahu na potlačenie hlo-
davcov závisí od koordinovaných celo-
plošných a pravidelných deratizačných
zásahov,“ prezradila hovorkyňa samo-
správy Alena Kopřivová.
Podľa jej slov úspešnosti zásahu môžu
prispieť aj občania, keď neposkytnú
zdroj potravy potkanom vylievaním
zvyškov jedál do WC, nebudú voľne
skladovať potraviny na dvoroch, bal-
kónoch či v pivniciach, nevytvoria
skládky domového odpadu v spoloč-
ných priestoroch, v okolí budov, pri
kontajneroch na smeti, nebudú kŕmiť
zvieratá, zasieťkujú okienka a vetracie
otvory v obytných domoch, upchajú
nefunkčné diery v suterénoch, pomôžu
udržiavať poriadok a čistotu v okolí
objektov. (mm)
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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

STARÉ MESTO
Ambulantný predaj z vozíka na rohu
Obchodnej ulici a Poštovej ulice pri
novinovom stánku skončil. Prevá-
dzkovateľovi mesto vypovedalo
zmluvu. Stalo sa tak po tom, ako s
predajom nesúhlasila staromestská
samospráva.
Predaj vo vozíku na kolieskach sa na
Obchodnej ulici objavil pred niekoľký-
mi týždňami. S týmto druhom predaja
však nesúhlasila staromestská samo-
správa, ktoré ho na danom mieste
považuje za neadekvátne, navyše ide o
tzv. trhovú formu predaja, ktorá má
jasné kritériá a podmienky. 

Podľa názoru staromestskej samosprá-
vy je umiestnenie pojazdného stánku v
rozpore s verejným poriadkom a záuj-
mami obyvateľov mestskej časti
vzhľadom na kultúrnosť predaja a
poskytovanie služieb. Staré Mesto sa o
prenájme dozvedelo až vtedy, keď jej
zástupca Live Bratislava prišiel ohlásiť
prevádzkový čas. 
Vzhľadom na to, že jeho umiestnením
by došlo k porušeniu miestneho všeo-
becne záväzného nariadenia o pod-
mienkach predaja výrobkov a poskyto-
vaní služieb na trhových miestach a o
zmene a doplnkoch zákona o živnos-
tenskom podnikaní, mestská časť

vydala rozhodnutie, ktorým zamietla
zriadenie trhového miesta na Obchod-
nej ulici.
Keďže nezvyčajné povolenie získal
vlastník predajného prívesu od mesta,
obrátili sme sa na magistrát. Ten nás
informoval, že hlavné mesto navrhlo
nájomcovi listom z 9. marca 2010
ukončiť zmluvný vzťah dohodou ku
dňu 31. marca 2010. 
„V prípade, že ukončenie nájmu doho-
dou nebude akceptovať, má považovať
list za výpoveď zaslanú v súlade so
zmluvou o nájme, s trojmesačnou
výpovednou lehotou,“ uviedlo v stano-
visku mesto. (rob)

V centre mesta na rohu Obchodnej a

Poštovej skončil stánok na kolieskach

€

€

Navrhovateľ Park - Dom Žilinská, s.r.o., 
Bratislava predložil zámer 

Polyfunkčný dom - Žilinská/ 
Kýčerského ulica, Staré Mesto

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od
23. 3. do 12. 4. 2010 na prízemí budovy
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne
nám. 1, v priestoroch Služieb občanom /FRONT
OFFICE. (V elektronickej podobe bude zámer k
nahliadnutiu na www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Infor-
mačný systém podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.)
Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doru-
čiť Obvodnému úradu životného prostredia v
Bratislave, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4 do
12. 4. 2010.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
7584/1-4, 7582,7580/3 v lokalite na križovatke ulíc
Žilinská a Kýčerského, k. ú. a MČ Bratislava -Staré
Mesto, územný obvod Bratislava I. Záujmové územie
je súčasťou bloku, ktorý je ohraničený ulicami Šanco-
vou, Žilinskou a Kýčerského ulicou.
Účelom navrhovaného zámeru je vybudovať na plo-
che terajšieho trhoviska na Žilinskej ulici viacpodlažný
polyfunkčný dom, ktorého funkčné využitie je zamera-
né jednak na pôvodný účel využitia - predaj ovocia,
zeleniny, potravín a kvetov s rozšírením o nové nad-
zemné a podzemné podlažia so zameraním na funkč-
né využitie na prevádzku bankovej expozitúry, pošty,
administratívy a parkovacích priestorov. Navrhovaný
objekt pozostáva z dvoch objektov:
PPoollyyffuunnkkččnnýý  ddoomm je umiestnený rovnobežne so Žilins-
kou ulicou a má pozostávať z 5.nadzemných podlaží
(NP) + podkrovie. Objekt má 2 podzemné podlažia
(PP) -garáž s 15 parkovacími stojiskami.
PPaarrkkoovvaaccíí  oobbjjeekktt je umiestnený paralelne s komunikáciou
Kýčerského ulice a pozostáva zo 4 NP. Celý objekt je pod-
pivničený 2 - 2,5 PP. Objekt je riešený ako uzatvorený
garážový priestor s 245 parkovacími stojiskami. Parkovis-
ká majú vjazd aj výjazd, napojený na Kýčerského ulicu.
Napojenie polyfunkčného domu na komunikačnú sieť je
riešené prostredníctvom ulíc Kýčerského a Žilinská.
Predpokladaný termín začatia a ukončenia činnosti:
cca 2010 -2012

Navrhovateľ KON - RAD, s.r.o., Bratislava
predložil zámer 

Rekreačný hotel KON-RAD***, 
Bratislava - Vlčie hrdlo

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od
23. 3. do 12. 4. 2010 na prízemí budovy
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne
nám. 1, v priestoroch Služieb občanom
/FRONT OFFICE. (V elektronickej podobe bude
zámer k nahliadnutiu na www.enviroportal.sk /EIA/SEA
- Informačný systém podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť
EIA/.) Verejnosť môže svoje písomné stanovisko
doručiť Obvodnému úradu životného prostredia
v Bratislave, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4
do 12. 4. 2010.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
3279/20-21 a 3281/42 v lokalite Vlčie hrdlo, k. ú. a
MČ Bratislava - Ružinov, územný obvod Bratislava II.
Navrhovaná činnosť je situovaná medzi rafinériou
Slovnaft a tokom Malého Dunaja. 
Účelom navrhovaného zámeru je výstavba rekreačné-
ho hotela a prislúchajúcej technickej a dopravnej inf-
raštruktúry a ich prevádzka. Objekt je riešený ako 10
podlažný s dvoma podzemnými a ôsmimi nadzemný-
mi podlažiami. Ôsme podlažie je technické. Jednotlivé
podlažia majú ustupujúci charakter. V objekte sa na
podzemnom podlaží budú nachádzať garáže, technic-
ké miestnosti a sklad. Na nadzemných podlažiach
bude umiestnené hotelové ubytovanie, reštaurácia,
kaviareň, plaváreň, kancelárie a technické vybavenie.
V hoteli bude 184 postelí v dvoj a jednolôžkových
izbách. Pred hotelom sa navrhuje parkovisko pre 50
automobilov a v podzemných podlažiach garáž pre 80
automobilov, s vjazdom do garáže vo východnom
krídle hotela. Hlavná prístupová komunikácia je
navrhnutá z ulice Vlčie hrdlo, s vyústením na Slovnafts-
kú cestu.
Predpokladaný termín začatia a ukončenia činnosti:
cca 2010 - 2012

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

AUTOŠKOLA PROFIT
Využite výhodné akcie!

www.auta.szm.sk
1. Pekná cesta 15, Krasňany

2. Vysoká ulica 12, absolútne centrum

Tel. 4488 5003, 
mobil 0905 514 953

nonstop
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Štrkovecké

jazero má nad

sebou mraky
LIST ČITATEĽA
Tohtoročná zima potešila najmä ruži-
novských korčuliarov. Štrkovecké
jazero im poslúžilo ako maxiklzisko.
A bolo ich tam ako maku, najmä
počas víkendov. 
Už tradične bolo aj obľúbeným cieľom
prechádzok. Ľad sa roztopil a nad jaze-
rom sa stiahli čierne mraky. Magistrát
totiž vydal kladné záväzné stanovisko k
zástavbe celého severného brehu! Vlast-
níkom tamojšieho hotela Junior a okoli-
tých parciel je firma Športreal Invest.
Pôvodne mali hotel rekonštruovať, ale
rozumný projekt vymenili za rozsiahlu
výstavbu polyfunkčného komplexu .
Podľa vizualizácie vyzerajú budovy cel-
kom lákavo, ale menej lákavá je vidina,
čo spôsobia obyvateľom Ružinova.
Podstatné obmedzenie pohybu v tejto
ojedinelej rekreačno-oddychovej zóne
nielen počas výstavby, ale aj po jej
dokončení. Prílišné zahusťovanie výš-
kovými domami v okolí (Jégého alej) a
vežiak hneď oproti Junioru už teraz spô-
sobuje problémy na preťažených komu-
nikáciách. K tomu pribudnú desiatky
áut, smerujúcich priamo k jazeru!
Na to však investori, ani magistrát zrej-
me nemyslia pri schvaľovaní povolení...
Najväčšiu pohromu však môžu spôso-
biť podzemné garáže v hĺbke až 8
metrov! Jazero má totiž samočistiacu
schopnosť a žije v ňom viacero druhov
rýb. Výstavba garáží zastaví prítok pod-
zemných vôd, čo zlikviduje samočistia-
cu schopnosť Štrkovca. 
Smutný príklad podobného osudu náj-
deme neďaleko, hneď za ružinovskou
nemocnicou. Jazierko zvané Rohlík
doplatilo na prehustenú výstavbu v jeho
tesnej blízkosti. Starosta Ružinova Sla-
vomír Drozd zvíťazil vo voľbách najmä
kvôli svojmu ekologicky zameranému
programu. Prehustená zástavba však
dokazuje, že sa mu pôvodné zámery
nedarí vždy presadzovať. Dúfame, že
aspoň sa v tomto prípade podarí poslan-
cov pod jeho vedením ovplyvniť, obme-
dziť výstavbu a tým rozohnať temné
mraky nad Štrkovcom.

Oľga Mockovčiaková, Bratislava

Čistiaci elán im

nevydržal až 

na koniec ulice
LIST ČITATEĽA
Potešilo ma, že staromestská samo-
správa zobrala jarné upratovanie
ako generálne upratovanie ulíc po
dlhej zime.
Hovorím si, to už asi konečne upracú aj
ulicu Slávičie údolie, ktorá, mimocho-
dom, kedysi patrila k tzv. lepším adre-
sám v Bratislave. A skutočne, ráno 24.
marca som uvidel skupinu mužov v
oranžových vestách s metlami v rukách,
ktorí začali svižne zametať zopár špa-
kov zo strany od Mudroňovej ulice.
Škoda, že im elán nevydržal na vyčiste-
nie celej ulice. Neporiadok, ktorý je už
dlhší čas v dolnej časti ulice na jej pra-
vej strane za elektrickými rozvodnými
skriňami, vrátane lístia z predminulej
jesene, tam, žiaľ, zostal. Nuž čo, počká-
me, možno ho rozfúka vietor a presunie
na iné miesto. Alebo žeby to prišli
dokončiť a dozametať? Uvidíme.

Juraj Paľa, Staré Mesto

Ulice mesta sú

špinavé, kto za

to zodpovedá?
LIST ČITATEĽA
Kultúrnosť ľudí sa odráža aj v ich
vzťahu k životnému prostrediu. Keď
sa pozrieme na verejné priestranstvá,
parčíky, zelené plochy, musíme, žiaľ,
konštatovať, že v našom meste je kul-
túrnosť na veľmi nízkej úrovni. 
Ľudia si zvykli kdekoľvek odhadzovať
ohorky a škatuľky z cigariet, papiere,
plastové fľaše a polyetylénové vrecká,
nikto to po nich neupratuje a my všetci
sme si na to akosi zvykli a chodíme
nevšímavo okolo smetísk. 
Keď už sme takí nekultúrni a špiníme
všade okolo seba, prečo to nikto neupra-
tuje? Zaráža ma, že mestskí inšpektori
poriadku a čistoty, ktorí inak hrozia
pokutami za iba nezametený chodník
pred domom, si silne znečistené verejné
priestranstvá akosi nevšímajú. To za čis-
totu na nich nie je nikto zodpovedný?

Ivan Franc, Bratislava

Vyrúbané 

stromy nové

nenahradia
LIST ČITATEĽA
Som obyvateľom Nového Mesta, v
ktorom je zvykom rúbať stromy, ako
sa komu zachce. Zodpovednosť za to
nesie novomestská samospráva,
ktorá povoľuje stavby ako na bežia-
com páse - vraj v súlade so zákonom. 
Ako naschvál, vždy sa stavia na najze-
lenších plochách. Naposledy sa rúbali
stromy v lokalite Ulice odbojárov a
Kalinčiakovej ulice. Na to, že príroda
musí ustúpiť cestám, ktoré potrebuje
rozrastajúca sa Bratislava (prečo nie,
veď tá znesie všetko), som si už zvykol
a pripravujem sa na ďalšie megaloman-
ské zásahy. No argument pána primátora
musím odmietnuť. Vyjadril sa, že stromy
„budú nahradené vysokokvalitnými dre-
vinami“. Dá sa uznať, že vysádzanie
stromov v minulosti nemalo koncepciu:
Topole ako alergény, vysoké a rozvetve-
né stromy v blízkosti obytných domov a
ciest, nevhodné druhy drevín a pod.
Už dávnejšie si však všímam, ako sa
nahrádzajú niekoľko desaťročí staré
stromy, ktoré plnili funkciu „pľúc“
mesta. Vysadia sa oveľa menšie stromy,
ktoré nevyrastú. Navyše sa často vysa-
dia na plochách, kam sa nehodia, alebo
nie sú nutné, na okraji mesta v blízkosti
Malých Karpát alebo ďaleko od miesta,
kde boli pôvodné stromy. 
Najviac ma pohoršuje fakt, že stromy
vysadia, podoprú, venuje sa im pozor-
nosť, no ani nie po roku odumrú, preto-
že ich nikto nezalieva, nestrihá, nehnojí,
oporné palice poláme vietor. Z dvadsia-
tich stromov, ktoré nahradili mohutnú
zeleň zničenú pre výstavbu, preto zosta-
ne možno polovica. 
To však poslancov, starostov a primáto-
ra nezaujíma. Ich svedomie je čisté,
zlikvidované stromy nahradili dvojná-
sobným počtom, a tým sa vyhláška
naplnila, môžu si ju „odfajknúť“. Že sa
z ministromov nikdy nestanú mohutné
stromy s niekoľkými desiatkami leto-
kruhov, nikoho nezaujíma. Takže neteš-
te sa, že stromy, ktoré vám práve rúbu
pre stavbu povolenú miestnymi úrad-
níkmi, budú nahradené a Bratislava sa
stane zeleným mestom. O to v nej urči-
te nejde!  Ján Papuga, Bratislava

V Jégeho aleji vyrástol taliansky topoľ
Na Jégeho ulici vyrástol obytný dom
a jeho súčasťou je aj nová reštaurá-
cia Restaurant & Cafe PIOPPO. Po
taliansky to znamená TOPOĽ, na
celej ulici sme však žiaden nenašli.
Iba ak nejaký topoľ padol práve pre
výstavbu Jégeho aleje.
Reštaurácia je v parteri obytného domu
s výkladmi do ulice. Pred obytným
domom je parkovisko pre jeho obyva-
teľov, niekoľko miest je vyhradených
aj pre návštevníkov reštaurácie. Parku-
jú tu autá prevažne s nebratislavskými
evidenčnými číslami. 
Reštaurácia Pioppo je nefajčiarska, v
jednej časti má však presklený salónik
pre fajčiarov. Návštevníkov reštaurácie
však cigaretový dym neobťažuje. Inte-
riér je ladený v kombinácii bielej a
oranžovej, stoly sú tmavohnedé, kovo-
vé stoličky majú bledohnedé kožené
sedáky. Na zemi je béžová dlažba, na
stenách visia abstraktné maľby a tele-
vízna obrazovka. Na strope sú podhľa-
dové svietidlá s pomerne vysokou svie-
tivosťou. Prvý dojem z interiéru reštau-
rácie Pioppo nie je najlepší - pripomína
skôr závodnú jedáleň, pričom tento
dojem umocňuje aj zlá akustika.
Pioppo sa charakterizuje ako moderná
reštaurácia so širokou ponukou jedál
talianskej a slovenskej kuchyne. V
jedálnom lístku sme okrem predjedál a
polievok objavili aj cestoviny - penne,

tagliatelle, spaghetti a gnocchi, šaláty,
rizotá, jedlá z rýb, kuracieho mäsa,
bravčové a hovädzieho, vyprážané
jedlá, špeciality a dezerty. Z každého
štyri druhy, celkovo teda dosť slušná
ponuka. Okrem toho Pioppo ponúka
13 druhov pizze, v jedálnom lístku sú
však skryté až za prílohami a dezertmi,
takže sa pokojne môže stať, že zákaz-
ník ponuku pizze prehliadne.
Ochutnali sme tri polievky - Slepačí
vývar (1,80 €), Paradajkovú so syrom
(1,80 €) a Stredomorskú rybaciu
polievku (2,10 €). Slepačia bola dochu-
covaná sušeným polievkovým kore-
ním a bola presolená, rozpačitý dojem
sme mali aj z rybacej polievky - nenaš-
li sme v nej žiadne stredomorské ryby,
ale dva kúsky lososa a množstvo mor-
ských plodov. Vôbec sa to neponášalo
na stredomorskú rybaciu polievku.
Z kuracích jedál sme si dali Vykostené
kuracie stehno s cesnakovo-olivovou
omáčkou (4,70 €) so Zemiakovou
kašou (1,70 €) a zo špecialít Kurací
špíz - kuracie stehno, kuracia pečeň,
slanina, cibuľa, paprika - s cesnakovo-
rozmarínovou omáčkou (5,50 €) s
Pečenými zemiakmi s rozmarínom a
cesnakom (1,50 €). V oboch prípadoch
sme boli sklamaní tým, čo tu deklarujú

ako omáčky - išlo o priehľadnú rôsolo-
vitú hmotu, v jednom prípade s vykos-
tenými čiernymi olivami, v druhom
prípade s vetvičkami rozmarínu. Navy-
še špecialitu sme dostali na stôl vlažnú
a kým sme sa dostali na koniec špízu,
kúsky mäsa a cibule boli studené.
Podobne vlažné bolo aj Zeleninové
rizoto s kúskami cukety, cibule, papri-
ky a paradajky (4,70 €), zelenina bola
navyše málo tepelné upravená a tvrdá.
Z dezertov sme chceli ochutnať Domá-
ci koláč (0,90 €), ktorý však nemali, a
tak sme si dali Ravioly plnené tromi
druhmi čokolády a limetovým mascar-
pone (3,90 €). Bolo to síce viac cesta
ako čokolády, ale ako sladká bodka na
záver to nebolo zlé.
V tejto časti Ružinova veľa reštaurácií
nie je, Pioppo má teda príležitosť oslo-
viť nielen obyvateľov Jégeho aleje, ale
celej Jégeho ulice. S kuchyňou, ktorú
sme mali možnosť pri opakovanej
návšteve ochutnať, sa im to však zrejme
nepodarí. Na to, že otvorili len nedáv-
no, majú veru dosť čo zlepšovať. A pre-
dovšetkým by si mali ujasniť, či chcú
mať taliansku alebo slovenskú kuchy-
ňu. Lebo zatiaľ to nie je ani jedno. 
Naše hodnotenie: ��
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Dávajte pozor aj pri nákupoch rastliniek
V piatok som si splnila všetky
občianske povinnosti, teda odovzdala
a zaplatila som daňové, zdravotné aj
majetkové priznania. Konečné blaže-
né „leháro“.
To som netušila, že zo soboty na nedeľu
sa presúvajú hodiny! Neviem, kto na
túto genialitu prišiel a prečo sa nikto
neodváži to zrušiť. Očakávané úspory
energie to neprinieslo, zato dostáva
zabrať biorytmus ľudí. Pohľad z okna,
kde jar konečne naberá na intenzite, ma
však prebral. Trávnik posiaty žltými
prvosienkami, kde-tu aj fialkami a prvé
narcisy a tulipány majú predsa len
zázračnú antidepresívnu moc! A tak
začnem aktuálnou témou: Nákupom
rastlinného materiálu. Je síce z roka na
rok drahší, ale odolajte tej farebnej kráse
od výmyslu sveta. 
Aj tí najšetrnejší dôchodcovia zabudnú
na svoje mizerné dôchodky a kúpia si
aspoň pár kvetiniek či iných sadeničiek.
Predovšetkým na trhoviskách sa však

pokladničné ústrižky nedávajú - čiže
možnosť reklamovať rastlinky je nulo-
vá. O to väčšiu pozornosť by mali veno-
vať tovaru, ktorý kupujú. Niekde na
Záhorí som videla nápis: Neni všecka
paráda enem pjekná fasáda! Určite to
nebolo myslené na kvetinové sadeničky,
ale ja po zlých skúsenostiach hovorím:
Nože si tie sadenice poriadne prezrite.
Už som zažila, že nákup jednej orchidey
mi zlikvidoval niekoľko ďalších. 
Niekde v úkryte koreňového balu totiž
sídlili nejaké malé potvory, ktoré sa roz-
množili a nakazili ostatné. A nedávno
som kúpila prekrásne veľkokveté iskier-
ničky, z ktorých jedna hostila utajené
vošky. Teraz mám postarané o zábavu v
podobe pučenia stále nových a nových
jedincov. Sú dve eurá, ktoré som za ňu
dala, veľa, alebo málo na to, aby skonči-
la v kontajneri? Čo myslíte?

Oveľa väčší pozor si treba dať pri kúpe
stromčekov a kríkov. Tam až po roku a
viac zistíte, čo ste si to vlastne kúpili. Za
takú istú námahu môžete mať napríklad
ríbezle krásne ako strapec hrozna -
alebo malé „mrne“, ktoré sa vám nechce
ani oberať. Pri ovocných stromčekoch
je ešte dôležitejšie vedieť, čo kupujete:
Či z nich budete mať radosť a zdravé
plody, alebo budete v kuse lietať s
postrekovačom! 
Takže moja rada pre záhradkárov znie:
Venujte čas nákupu rastlinného materiá-
lu. Napriek tomu, že je to obchod, v kto-
rom lietajú ťažké peniaze, kontrolné
orgány im nevenujú prílišnú pozornosť.
Ak chcete predísť sklamaniu, musíte sa
sami ujať kontroly! A pretože tento člá-
nok dostanete do rúk najskôr na Zelený
štvrtok, dovoľte, aby som vám zaželala
požehnané veľkonočné sviatky. A
namiesto politikov sa radšej pozrite na
výtvory jarnej prírody.

Marta Černá, Fórum spotrebiteľov
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Na Budatínskej

vyrastie nové

krízové centrum
BRATISLAVA
Objekt na Budatínskej ulici v Petr-
žalke chce mesto zrekonštruovať pre
Sídlo krízového strediska. Vyhlásilo
preto verejnú súťaž na modernizáciu
objektu. Predpokladaná hodnota
zákazky je od 1,3 do 1,42 milióna eur.
Víťaz súťaže bude mať za úlohu obno-
viť a zmodernizovať celý objekt, uro-
biť sadové úpravy, obnoviť trávnik, či
dodať projektovú dokumentáciu. Roz-
hoduje najnižšia cenová ponuka a leho-
ta na predkladanie ponúk alebo žiados-
ti o účasť uplynie 9. apríla 2010. 
Súťaž súvisí s plánom zriadenia prvého
mestského krízového strediska posky-
tujúceho nepretržitú celoročnú odbor-
nú pomoc pre asi 40 občanov, s ktorým
prišlo mesto v roku 2008. Krízové stre-
disko v Petržalke na Budatínskej ulici
má slúžiť na prvý kontakt pre klientov
s ohrozením zdravia a života, predo-
všetkým deťom, rodinám alebo
ľuďom, ktorí sa ocitli v krízových
životných situáciách. Dokončenie
rekonštrukcie bolo pôvodne plánované
na koniec roka 2009. (rob)

Štiepkovanie

treba predtým

ohlásiť na úrade
STARÉ MESTO
Staromestská samospráva ponúkne
aj túto jar obyvateľom civilizovane
sa zbaviť konárov z jarného orezá-
vania stromov. 
V porovnaní s minulými rokmi došlo k
pomerne zásadnej zmene. Každý, kto
bude mať v tejto časti Starého Mesta o
štiepkovanie záujem, musí sa do 19.
apríla 2010 ohlásiť na miestnom úrade
- tel. č. 59246-333, 325 alebo 413.
„Pre nový systém ekologického zberu
sa samospráva rozhodla po skúsenos-
tiach z minulosti. Služba hradená z roz-
počtu mestskej časti je určená výlučne
na spracovanie orezu z bežnej údržby
stromov v záhradkách Staromeštanov,”
informovala Alena Kopřivová. (brn) 

Väčšina áut je z nábrežia preč, mestská

časť tam osadila značku zákaz vjazdu
STARÉ MESTO
Zdá sa, že trampoty s parkovaním
na dunajskej promenáde vedľa stav-
by komplexu River Park vodičmi
stavby sú už minulosťou. Miestna
samospráva pred niekoľkými dňami
osadila na nábrežie značku. Autá z
nej vzápätí zmizli. Aj keď nie všetky
a nie vždy! 
Značku zákaz vjazdu motorových
vozidiel s výnimkou povolenia mest-
skej časti Staré Mesto osadila samo-
správa na začiatok promenády, zo stra-
ny Nábrežia arm. generála L. Svobodu.
Dnes už autá na nábreží neparkujú a
chodci, cyklisti, korčuliari, ale ani
mamičky s kočíkmi sa nemusia obávať
vodičov jazdiacich po tejto časti nábre-
žia. 
V čase našej prítomnosti si však dvaja
vodiči napriek tomu dovolili vojsť na
nábrežie a parkovať tam. Jedno auto
zásobovalo miestny podnik, druhé tam
jednoducho zaparkovalo bez povolenia.
Vodičov áut už teraz môžu nemilosrdne
pokutovať mestskí aj štátni policajti,
fiktívne povolenia nikomu nepomôžu.
Platiť budú len platné výnimky udelené
mestskou časťou, a to zrejme iba pre
vozidlá údržby komunikácie a zelene.
Jedno z nich práve stálo na nábreží aj v
čase našej prítomnosti. Prístup na pro-
menádu majú v nevyhnutných prípa-
doch aj vodohospodári.
Pred časom mestská polícia vyčistila
od áut aj zeleň hneď vedľa stavby
River Parku, kde tiež denne parkovalo
množstvo vozidiel a priestor so zele-
ňou úplne zdevastovali. Staromestská
samospráva, ktorej územie patrí, sa
zaviazala, že zdevastované územie dá
do poriadku na vlastné náklady.
Bratislavské noviny sa problému par-
kovania na promenáde a v blízkej zele-
ni pripomínajúcej parčík so sochou

významného architekta Dušana Jurko-
viča venovali v mnohých číslach.
Naposledy pred dvoma týždňami, keď
sme poukázali na parkujúce autá na
nábreží. 
Z reakcií čitateľov vyplýva, že parko-
vanie na chodníkoch a zeleni odsudzu-

jú a zo strany polície sú za minimálnu
toleranciu proti takým vodičom. Obja-
vili sa aj názory, podľa ktorých nepo-
môžu značky, ale len pevné fyzické
zábrany, za ktoré by sa vodiči, ktorí
predpisy nerešpektujú, nedostali. (rob)

FOTO - Robert Lattacher
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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

Zalomil sa vám kľúč?

NÚDZOVÉ OTVÁRANIE
kľúčové systémy

0905 310 069, 0904 988 220
predajňa, dieľňa:

Púpavova 30a, Karlova ves

Obvodný úrad životného prostredia 
v Bratislave, Karloveská 2, Bratislava, zaslal
rozsah hodnotenia k navrhovanej činnosti 

Polyfunkčný komplex 
Štrkovecké jazero, ktorej

navrhovateľom je PMArchitekti, s.r.o.,
Trenčianska 56/G, Bratislava

S určeným rozsahom hodnotenia sa možno
oboznámiť v priestoroch Služieb občanom
/FRONT OFFICE od 22. 3. do 1. 4. 2010
na prízemí budovy Magistrátu hl. mesta SR
Bratislavy, Primaciálne námestie 1. (V elektro-
nickej podobe bude zámer k nahliadnutiu na
www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Informačný systém
podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.)

Verejnosť môže predložiť pripomienky k rozsa-
hu hodnotenia navrhovanej činnosti do 1. 4.
2010 na Obvodný úrad životného prostredia
v Bratislave.

Mestská časť Bratislava - Rusovce, 
Vývojová 8, 851 10 Bratislava

vyhlasuje
verejnú obchodnú súťaž, 

ktorej predmetom je:
Predaj pozemku parc. č. 135, 
záhrada vo výmere 797 m2, 

k.ú. Rusovce. 
Účel budúceho využitia: záhrada.

Podmienky si súťažiaci môžu vyzdvihnúť 
osobne alebo prostredníctvom zaslania 

elektronickej žiadosti na e-mail:, 
sekretariat@bratislava-rusovce.sk, 

od 1. 4. 2010 do 16. 4. 2010 (vrátane).
Tel: 02/ 68 207 016 fax: 68 207 013

www.bratislava-rusovce.sk
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PETRŽALKA
NA FURDEKOVEJ ULICI zasaho-
vali policajti tesne po polnoci, keď
zastavili Škodu Octavia s 37-ročným
vodičom za volantom. Muž na vyzva-
nie, aby ukázal doklady potrebné na
vedenie a prevádzku motorového
vozidla, zareagoval slovami, že žiadne
nemá a začal byť aj vulgárny. Prudko
otvoril dvere, ktorými udrel jedného z
policajtov do ruky a rozbehol sa cez
parkovisko. Útek pred hliadkou mu
však nevyšiel, pretože policajti ho chy-
tili. Muž však ďalej kládol odpor, jed-
ného policajta udrel päsťou do tváre a
pri zhodení na zem mu spôsobil aj
odreniny a krvácanie na ruke. Keď ho
ochrancovia zákona nakoniec spacifi-
kovali, ho naložili do služobného
vozidla. V ňom im ešte výtržník ponú-
kol úplatok 1000 eur, ak na celú vec
zabudnú. Policajti muža predviedli na
policajné oddelenie a vyšetrovateľ ho
obvinil z prečinu útoku na verejného
činiteľa. Núkanie úplatku je v štádiu
vyšetrovania. 

STARÉ MESTO
NA RADLINSKÉHO ULICI na-
padli policajta, ktorý sa snažil zadržať
muža podozrivého z poškodzovania
motorového vozidla. Stalo sa tak
popoludní, keď výtržník niekoľkokrát
udrel policajta päsťou do tváre a po
ľavej ruke. Policajti predviedli na
oddelenie tridsaťročného muža, ktorý
je podozrivý zo spáchania uvedeného
skutku. Vyšetrovateľ začal proti nemu
trestné stíhanie za prečin útoku na
verejného činiteľa.
NA DUNAJSKEJ ULICI prepadli
stávkovú kanceláriu. Krátko po polud-
ní vošiel do miestnosti ozbrojený pá-
chateľ a od pracovníčky žiadal penia-
ze. Pracovníčka mu z obavy o život
odovzdala približne 650 eur. Páchateľ
si ich zobral a pracovníčku sa pokúsil
zamknúť na toalete. Nenašiel však
kľúče, a tak jej povedal, aby tam zosta-
la minimálne päť minút. Vzápätí ušiel
na neznáme miesto. Polícia po ňom
pátra.
NA MOZARTOVEJ ULICI spozo-
roval obyvateľ jedného domu, ako sa
okolo jeho vozidlá obšmietajú dvaja
neznámi muži. Keďže to trvalo už nie-
koľko minút, pre istotu zišiel dole a
mužov sa spýtal, či majú nejaký pro-
blém. Tí mu odvetili, že len čakajú na
kamaráta a po chvíľke odišli. Majiteľ
auta vzápätí zistil, že sa mu niekto
pokúšal otvoriť kufor a vedľa susedné-
ho auta našiel tašku s náradím. Spoloč-
ne so susedmi sa pokúsili mužov chy-
tiť, ale v okolí ich už nenašli. (mm)

Dunajoši 

a Dunajošky

bojovali spolu
Keď po odstáti si pred trafikou nás
obchodník privítal slovami „neni
su“, išli sme, hoci nerady, do
cukrárne k Turkovi na rohu Laza-
retskej a Dunajskej. Predával
navlas také isté ako trafikant, ale
po päť korún a nijakovsky sa nedal
obmäkčiť, ani zhandlovať aspoň
na štyri koruny.
Slovom, bol to vydriduch. Šomrali na
neho aj chalani z okolitých ulíc. Za
jeho úžeru mu spolu s nami vyviedli
poriadny „husársky kúsok“. Ako som
spomínala, nebolo zvykom, aby sa
Dunajošky zúčastňovali na hrách spolu
s chlapcami, lebo keď sme ich pozoro-
vali pri hrách, volali nás „chlapčenské
pupky“, a to bolo pre nás veľmi hanli-
vé pomenovanie. No vtedy išlo aj o
nás, preto sme prijali asistenciu pri
pomste Turkovi. 
Pre úspešný priebeh celej akcie sa od
nás vyžadovalo robenie „súkromných
očiek“. Dunajoši, Grösslingáči, nechý-
bali ani Preygassáci, zhromaždení v
palebnom postavení za rohom cukrár-
ne, približovali sa po jednom k jej
výkladu a - plesk!, vyžuvaná, rozpleš-
tená žuvačka držala pevne na skle.
Nasledoval sólo beh po Lazaretskej za
roh Ferienčikovej. Asi po treťom ťap-
nutí a rozmazaní „žuvajdovej placky“,
Turek zavetril nezvyčajný pohyb pred
obchodom. 
Opustil pult, smeroval ráznymi krokmi
k zaskleným dverám zistiť situáciu.
Vtedy sme my očká z rohu od Kysuc-
kej krčmy unisono spustili: „Idéééé!“
Chlapci zostali „štronzo“! Za rohom.
Keď cukrár išiel opäť k pultu a bol
obrátený chrbtom, jačali sme „Móóó-
žeš!“
Hra s Turkom pokračovala, plieskan-
cov pribúdalo. Cukrára prešla trpezli-
vosť. Naraz prudko vyrazil von na
chodník, obzerajúc sa na všetky strany,
spustil spŕšku tureckých a slovenských
šťavnatých nadávok, súčasne odlepu-
júc ťahajúce sa žuvačky z kľučky dverí
i výkladov.
To už arcilotri ukrytí za rohom Ferien-
čikovej ulice vystrkovali hlavy, pučili
sa od rehotu, chytali sa za bruchá, pre-
hýnali sa, vyskakovali, plieskali si po
ústach a vydávali hurónske zvuky. My
Dunajošky, vidiac rozpáleného Turka,
zmizli sme nadzvukovou rýchlosťou.
Pomsta bola dokonaná. 
Po tejto príhode jej aktéri dlho chodili
po druhej strane chodníka s pohľadmi
na opačnú stranu, vyhýbali sa stretnu-
tiu s cukrárom v obave, že niektorého
spozná, chytí za pačesy a poriadne
zmangľuje. A dobre robili, lebo Turek
často stával vo dverách obchodu a
striehol na korisť v podobe Dunajoša,
Grösslingáča či Preygassáka. Zbytočne
maril čas, nedočkal sa. Jeho cukráreň
sme potom všetci ignorovali, veď
nakoniec, ani zmrzlinu nemal bohviea-
kú, lepšiu a lacnejšiu vyrábal Mustafa
Bedžetovič na hornom konci ulice,
tam, kde stojí ďalšia budova banky.
Od žuvačkovej story uplynulo veľa
rokov. Žuvačiek je na našom trhu dosť,
len tie škoricové „neni su“.

Helena Kloudová-Jonášová
Dievčatá z Dunajskej ulice (2003)

Pokračovanie nabudúce

Zrkadlové siene boli vrcholom prepychu
Priestory, v ktorých sa hlavy štátov
pohybujú, žijú a prijímajú hostí,
bývajú zodpovedajúco reprezentač-
ne zariadené. Márii Terézii asi nevy-
hovovali časté zmeny pobytu, preto
poverila svojho architekta Nicolausa
Pacassiho, aby jej viaceré rezidencie
zariadil veľmi podobne. Ak potom
prešla z jedného zámku do druhého,
nemusela si zvykať na nové prostre-
die. 
Tak to bolo aj v prešporskom paláci,
kde, pokiaľ to situácia v stredovekej
stavbe dovoľovala, zriadili miestnosti
podobné ako vo Viedni v cisárskom
Hofburgu, či v letnom sídle v Schön-
brunne. 
Vrcholom prepychu v rezidenciách
Márie Terézie boli zrkadlové siene.
Nebol to Pacassiho vynález. Zrkadlové
siene sa už predtým používali naprí-
klad vo Francúzsku. Kráľovský palác
vo Versailles mal najprv v úrovni
reprezentačného prvého poschodia
medzi dvoma vyčnievajúcimi rizalitmi
otvorenú terasu. Tá bola presklenými
dverami prístupná z radu priľahlých
miestností. Neskôr terasu prekryli
klenbou a tak vznikla dlhá galéria. 
Na mieste bývalého zábradlia voči
parku postavili stenu s radom okien.
Pôvodné dvere do susediacich miest-
ností zrušili, a do drevených konštruk-
cií originálnych dverí vsadili tabule
zrkadiel. Pomerne dlhá a úzka miest-
nosť sa zdá dvojnásobne široká. Použi-
té tabule skla sú rovnako veľké ako
predtým tabule okenného skla. 
Aj v iných rezidenciách panovníkov,
najmä v západnej Európe, sa objavova-
li steny pokryté dreveným obložením
na spôsob pomerne malých rámov, v
ktorých boli tabule zrkadiel. Zrkadlá
miestnosti opticky zväčšovali a súčas-
ne umožňovali lepší rozptyl svetla,
ktoré vnikalo obyčajne pomerne malý-
mi oknami v pomerne hrubých stenách
budov.
Zrkadlové siene Márie Terézie sa odli-
šovali od ostatných najmä rozmermi
použitých zrkadiel. V 18. storočí bolo
technickým zázrakom vyrobiť perfekt-
nú tabuľu zrkadlového skla s rozmermi
väčšími ako jeden meter. A ešte väčším
zázrakom bolo bezpečne dopraviť také
tabule na vzdialenosť niekoľko sto

kilometrov. Lebo tabuľové sklo sa
nevyrábalo hocikde a vtedajšie cesty sa
s dnešnými ani nedajú porovnať. A
predsa to dokázali. 
Ruská cárovná, ktorá sa narodila ako
nemecká princezná, mala svoju jantá-
rovú komnatu, dar od nemeckého
panovníka. Mária Terézia mala svoje
zrkadlové siene. Keď sa jej dcéry -
arcikňažné - hrali alebo tancovali,
odrážali sa ich postavy v desiatkach
zrkadlových obrazov. 
Podľa popisu, ktorý vyšiel knižne až
po smrti Márie Terézie, bolo v zrkadlo-
vej sieni prešporského kráľovského
paláca „desať veľmi veľkých násten-
ných zrkadiel“ na stenách, ktoré boli
„bielo lakované a pozlátené“. Sieň
mala dve okná. Veľmi podobná zrkad-
lová sieň vo viedenskom Hofburgu je o
málo väčšia. Má tri okná, a na jej ste-
nách je inštalovaných trinásť veľkých
zrkadiel, z toho jedno nad mramoro-
vým krbom. 
Z porovnania rozmerov miestností a
rozmerov zrkadiel je jasné, že aj tu boli
použité zrkadlá rovnakých rozmerov.
Potvrdzuje to aj porovnanie so zrkadla-
mi v sieni v Schönbrunne. Predstavu o
tom, ako vyzerala zrkadlová sieň krá-
ľovskej rezidencie v Prešporku, si

možno urobiť návštevou zrkadlovej
siene v Hofburgu (na fotografii). Je to
však možné len jediný raz v roku, a len
dve-tri hodiny. Pretože miestnosti, kde
je spomínaná zrkadlová sieň, používa
prezident rakúskej republiky a ten pri-
jíma široké vrstvy návštevníkov každý
rok v deň otvorených dverí pri príleži-
tosti Dňa republiky, koncom októbra. 
V Bratislave sa bežne spája pojem
„zrkadlová sieň“ s Primaciálnym
palácom. Zabudlo sa, že staršia a pre-
pychovejšia, ale aj menšia, a preto
intímnejšia, zrkadlová sieň existovala
kedysi (približne v rokoch 1762 až
1783) v kráľovskej rezidencii na
Hrade. Zrkadlová sieň Primaciálneho
paláca je z roku 1781 a bola pôvodne
tanečnou sálou, hoci v rezidencii
ostrihomského arcibiskupa. Zrkadlá
sú tam inštalované ako vo Versailles -
do napodobených okenných rámov.
Preto majú jednotlivé tabule menšie
rozmery. 
Aj iný cirkevný hodnostár chcel mať
zrkadlovú sieň. V Trnave sa doteraz
zachoval miestny názov „špiglsál“.
Jestvuje tam doteraz klasicistická
budova záhradného pavilónu bývalej
arcibiskupskej záhrady. Oválny salón
na prvom poschodí mával steny oblo-
žené zrkadlami. Tie sa však už neza-
chovali. Štefan Holčík  

FOTO - archív

Zastav sa v novootvorenej predajni   
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Slovan nadelil

Žiline a Trnave

spolu päť gólov
FUTBAL
Futbalistom ŠK Slovan stačilo päť
dní a dve kolá, aby sa dostali na
vysnívanú prvú priečku. O ich
návrate do čela tabuľky rozhodli
zápasy so Žilinou a s Trnavou, v kto-
rých strelili päť gólov a žiadny nein-
kasovali. Belasí tak majú za sebou
možno najsilnejších súperov a obha-
joba titulu je stále reálnejšia. V prí-
pade Petržalky sa znovu hrala jarná
pesnička o nepremenených šanciach
a stratených bodoch.
Šláger jari proti Žiline sledovali spolo-
vice zaplnené Pasienky, ktoré vytvorili
slušnú kulisu a v niektorých momen-
toch tribúny predčili aj dianie na tráv-
niku. Slovan potvrdil, že Žilina mu
doma celkom sedí a zvíťazil bez väč-
ších problémov, keď sa hostia vpredu
utrápili a vzadu vyrobili niekoľko väč-
ších chýb. Víťazstvo belasých mohlo
byť nakoniec aj výraznejšie, ale ďalšie
šance zostali nevyužité.
„Zápas, ktorý potvrdil, že hral druhý s
prvým, mal správny náboj a atmosféru.
Chlapcom musím poďakovať za veľmi
dobrý výkon. Prvý gól nás uvoľnil a po
druhom sa stretnutie už iba dohrávalo,“
priznal tréner Štefan Horný.
Derby v Trnave prinieslo dva rozdielne
polčasy. Kým v prvom polčase to bolo
o nude a nemohúcností, v druhom sa
už hral zaujímavejší futbal, v ktorom
domáca snaha nestačila na kvalitnejší
Slovan. Dobre zahral najmä Milan
Ivana, ktorý robil trnavskej obrane
veľké problémy. 
„Zaslúžené víťazstvo. Nezačali sme
najlepšie, ale postupne sme sa dostali
do pohody a domácich sme nepustili
do takmer žiadnej príležitostí,“
pochvaľoval si Štefan Horný. 
Petržalka začala prvý z dvoch minulo-
týždňových duelov zle. V Dubnici už
po polhodine prehrávala 0:2 a keby
mali domáci strelci lepšiu mušku,
mohlo byť ešte horšie. Hostia sa pre-
brali až v záverečných minútach, ale
ani dve-tri sľubné príležitostí im nesta-
čili na skorigovanie stavu.
„Chceli sme bodovať, ale rýchly gól

zo štandardky nás zaskočil, čo sa nám
nestalo prvý raz. Keď sme rýchlo
nevyrovnali, nepomohla ani bojovnosť
či nasadenie. V druhom polčas sme
nepremenili šance, a keď nedáme gól,
nemôžeme vonku bodovať,“ priznal
tréner Peter Fieber.
Proti Dunajskej Strede zohrala Petržal-
ka šťastno-nesťastný duel. Šťastný v
tom, že tesne pred koncom zachránila
aspoň bod, nešťastný v tom, že v
samotnom závere nepremenila pokuto-
vý kop, ktorým by získala tri. V tejto
sezóne to bol už štvrtý zahodený poku-
tový kop, ktorý znamenal stratu ďal-
ších cenných bodov. 
„Aj v tomto stretnutí sme urobili veľa
chýb, ktoré nepomáhajú psychike hrá-
čov. Teší ma síce, že sme v závere
zabojovali a aspoň vyrovnali, no
neviem si vysvetliť, prečo nevieme
premieňať pokutové kopy, hoci ich tré-
nujeme. Teší ma aspoň bod, ale aj tak
to s nami nevyzerá dobre,“ dodal Peter
Fieber.
Slovan bude v najbližšom kole hostiť o
záchranu bojujúce Košice, privíta ich v
sobotu 3. apríla 2010 o 17.30 h na
Pasienkoch. Petržalka nastúpi v ten istý
deň v Banskej Bystrici. (db)

Beh okolo 

Slovnaftu má

päťdesiatku
ATLETIKA
Vo štvrtok 8. apríla 2010 sa uskutoční
jubilejný 50. ročník Behu okolo Slov-
naftu. Jeho dejiskom je okruh v špor-
tovom areáli vo Vlčom hrdle.
Organizátori pripravili 28 kategórií od
1500 po 9000 metrov. Slávnostné otvo-
renie bude o 12.10 h v športovom areáli
vo Vlčom hrdle, štart hlavnej kategórie
je naplánovaný na 15.30 h. 
Záujemcovia sa môžu prihlásiť aj v deň
podujatia, najneskôr však 30 minút pred
štartom príslušnej kategórie. (mm)

Bratislavský

maratón vyhral

Edwin Kibowen
ATLETIKA
Víťazom 5. ročníka bratislavského
mestského maratónu ČSOB Bratisla-
va Marathon 2010 sa stal kenský
vytrvalec Edwin Kibowen. 
Na maratónsku trať vybehlo spolu 440
bežcov, v celkove siedmich kategóriách
sa predstavilo 3677 pretekárov. Víťazný
Keňan zinkasoval za víťazstvo 2005
eur, o prémiu v podobe prekonania
rekordu prišiel vinou silného vetra.
„Keby nefúkalo, podmienky by boli
oveľa lepšie. Takto som sa zameral viac
na víťazstvo ako na rekord,“ vysvetlil
Kibowen. (mm)

Dievčatá ŠKP sú

bez medailí, aj

bez prémií
HÁDZANÁ
O konečnom umiestnení družstiev
spoločnej slovensko-českej súťaže
hádzanárok rozhodlo záverečné kolo.
To zaujímalo najmä dievčatá ŠKP Bra-
tislava, ktoré boli blízko k zisku 3. mies-
ta. Bronzové medaily im však nakoniec
nepatria, tretie skončili hádzanárky Olo-
mouca. 
Bratislavčanky zaváhali práve v záve-
rečnom stretnutí, keď doma podľahli
Slavii Praha 22:29 a okrem medailí im
ušla aj prémia 1000 eur. (mm)

Slávia UK bude

vo finále bez

Doprastavu
VOLEJBAL
Prvými finalistkami extraligy sa stali
hráčky Slávie UK Bratislava. 
Slávistky zdolali v treťom stretnutí
semifinále play-off Žilinu 3:0 a rovna-
ko dominovali aj v celej sérii. Druhými
finalistkami sú Seničanky, ktoré vyradi-
li obhajkyne prvenstva z Doprastavu 3:1
na zápasy. Muži VKP v treťom semifi-
nále play-off vyhrali nad Prešovom 3:1
a znížili stav série na 1:2. 
Prešovu stačí na postup jedno víťazstvo,
Bratislavčania potrebovali vyhrať v Pre-
šove a potom aj doma. (mm)

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na

www.banoviny.sk
Emisie CO2: 147-163 g/km, kombinovaná spotreba: 6,1- 6,5 l/100 km. 
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Slovan vedie v semifinále play-off 2:0,

k finále potrebuje ešte dve víťazstvá
HOKEJ
Domáca misia splnená. Hokejisti
bratislavského Slovana splnili v
úvodných dvoch stretnutiach semifi-
nále play-off Extraligy základný cieľ
- vyhrať obidva zápasy. Po víťazstve
4:0 v prvom dueli vyhrali aj v dru-
hom (5:3) a pred stretnutiami v Nitre
majú výbornú pozíciu. Dokonca
takú, že ak vyhrajú dva razy aj pod
Zoborom, séria sa už ani nemusí
vrátiť do Bratislavy.
Prvý duel splnil očakávania fanúšikov.
Bratislavčania v ňom odviedli poctivý
výkon podopretý výborným branká-
rom Konrádom. Hostia hrýzli najmä v

úvode. Keď však nepremenili prvé dve
šance a naopak inkasovali, ich výkon
sa stával čoraz bezradnejším. Slovan
mohol svoje víťazstvo ešte zvýrazniť,
no z množstva šancí využil len štyri,
keď proti bol najmä najlepší Nitran -
brankár Lakosil. 
„Rozhodla prvá časť a v nej dva strele-
né góly. Hráči ukázali, ako sa má hrať
play-off. Boli hladní po hokeji. V záve-
re sme sa už sústredili na to, aby si
brankár Konrád udržal čisté konto,“
priznal asistent trénera Róbert Pukalo-
vič. Hosťujúci Peter Oremus súhlasil s
hodnotením: „Nezvládli sme prvú treti-
nu, v ktorej sme si zápas prehrali. Po

dvoch góloch sme už nemali šancu na
zvrat.“
Druhé stretnutie potvrdilo, že Nitra sa z
prehry spamätala a hoci aj  v utorok od
začiatku prehrávala, vždy dokázala kon-
trovať. Dráma prišla v záverečnej treti-
ne, keď hostia znížili na rozdiel jediné-
ho gólu a fanúšikovia až do konca  tŕpli.
„Neukázali sme optimálny výkon,
doplatili sme najmä na nedisciplinova-
nosť. Musíme na tom ešte popracovať,“
uviedol asistent Róbert Pukalovič.
Ďalšie dve stretnutia budú na programe
v piatok a v sobotu v Nitre, ak by sa
nerozhodlo, séria sa budúci týždeň
vráti do Bratislavy. (mm)



DIVADLO
Každé mesto či kraj potrebuje úpra-
vu. Možnosť skrášliť exteriér, upra-
viť parky, opraviť ulice a chodníky. A
na takúto činnosť treba nájsť aj
správnych ľudí. Dôležitých ľudí.
V pôvodnej hre Laca Keratu Fantázia,
ktorú premiérovo uviedlo divadlo
Ludus, sa takíto ľudia nájdu. Je ich päť
a majú obrovské ambície. Ide im nielen
o skrášlenie mesta, chcú zmeniť celý
svet. Stanú sa komisiou, ktorá má
schváliť vysokorozpočtový projekt. Ich
dialógy nie sú logické, ani uvravené,
podobajú sa skôr na monológy, sú však
pútavé. 
Pred divákom sa rozprestiera svet troch
žien a dvoch mužov, ich konanie je
zdanlivo absurdné. Až neskôr sa odhalia
ich neskrotné ambície, túžba vyniknúť,
dostať sa do popredia. Námet vďačný
pre hercov i režiséra poskytol priestor
pohrať sa s fantáziou i s Fantáziou. Hra
s podtitulom Fascikliáda otvorila dvere
netušených vášní a túžob, aby poodhali-
la nielen rezervy, ktoré má vo svojom
pulzujúcom živote samotné mesto, ale
aj rezervy jednotlivých aktérov, postáv,
ktoré dostali dôležitú úlohu: rozhodnúť
o budúcnosti. 
Talentovaní a invenční herci s režisérom
Lacom Keratom urobili z hry miestami
dojemnú, inokedy humorom sršiacu
absurdnú tragifrašku, kde má svoje

miesto poézia aj strohý divadelný text.
Pointa určite stojí za to, aby ste vydrža-
li viac ako hodinu pozorovať dej o
ľuďoch, ktorí sa menia vplyvom vyhro-
tených okolností. 
Hra je určená divákom od 14 rokov a
práve mladé publikum je vďačným
partnerom pre hru o súčasnosti. Nielen
preto, lebo jej autorom je súčasný tvor-
ca. Divadlo Ludus touto poslednou pre-
miérou v sezóne pripravilo divákom
netradičné pohostenie, pri ktorom si síce
nepochutnáte na klasických bryndzo-
vých haluškách, kombinácia exotických
jedál a nápojov zmiešaná s tradičnými
pochutinami vám však pripraví večer

plný zábavy, humoru a potešenia. Stačí,
ak budete pripravení na niečo, čo sa
vymyká bežným normám stolovania.
Na scéne Jura Kucháreka sa v kostý-
moch Martina Kotúčeka prezentujú
herci divadla Ludus Lujza Garajová-
Schrameková, Zuzana Kyzeková, Má-
ria Landlová, Daniela Mackovičová,
Júlia Horváthová, Vladimír Kittler, Šte-
fan Martinovič a Jakub Ružička. Dra-
maturgom je Peter Kuba, o hudobnú
zložku sa postarala Silvia Michalideso-
vá. Divadlo Ludus sídli v Heineken
Tower Stage na Pribinovej 25 (bývalé
Presscentrum). Dáša Šebanová

FOTO - Ctibor Bachratý
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Frankofónny

film ponúkne

aj lahôdky
FILM
Filmy z Cannes, Berlinale, Rotterda-
mu, exkluzívne slovenské predpre-
miéry aj domáce snímky ponúkne
od 8. do 13. apríla 2010 dvanásty
ročník Medzinárodného festivalu
frankofónneho filmu Bratislava v
Polus City Center.
FIFFBA tento rok prinesie vyše 50 naj-
novších celovečerných aj krátkych fil-
mov z frankofónnych krajín. Na festi-
valové plátna sa dostanú filmové
lahôdky z krajín, ako sú Francúzsko,
Belgicko, Švajčiarsko, Rumunsko,
Srbsko, Kanada, Luxembursko, Maro-
ko či Libanon.
,,FIFFBA je určený každému, kto má
rád dobrý film. V období, keď sloven-
ským kinosálam dominuje jeden typ
americkej produkcie, ponúkame širo-
kému obecenstvu pestrú alternatívu,“
zdôrazňuje Eva Porubanová, riaditeľka
festivalu. V sekcii Predpremiéry pre-
mietne festival exkluzívne filmy, ktoré
sa ešte nedostali do domácej kinodistri-
búcie. Sekcia Panoráma predstaví naj-
lepšie filmy z aktuálnej produkcie fran-
kofónnych krajín. Sekcia Nové svety
upozorní na mladých talentovaných
tvorcov. 
Novinkou bude sekcia Všetko, čo mám
rád, venovaná domácej produkcii.
Nebudú chýbať tituly slovenských
dokumentaristov, ktorí získali ocenenia
na svetových festivaloch - Petra Kere-
kesa, Jara Vojteka či Marka Škopa. 
V sekcii Kraťasy uvidia diváci výber
toho najlepšieho z množstva francúz-
skych krátkych filmov. (dš)

Hana Zagorová

zavíta 

do Istropolisu 
HUDBA
Legenda československej popscény,
deväťnásobná držiteľka ocenenia
Zlatý Slávik, česká speváčka Hana
Zagorová vystúpi 14. apríla 2010 vo
Veľkej sále Istropolisu na Trnav-
skom mýte 1.
Hana Zagorová svojimi súčasnými
aktivitami neustále dotvára kolorit
českého hudobného sveta. Popové
piesne, šansóny, texty, muzikálová
tvorba, koncerty a turné, to všetko tvorí
obsah jej umeleckých záujmov. Na
bratislavskom koncerte sa predstaví aj
so svojím dlhoročným hudobným part-
nerom spevákom, textárom a gitaris-
tom Petrom Rezkom. Hudobne ich
bude sprevádzať skupina Miloša Nopa. 
Na pódiu Veľkej sály Istrpolisu odzne-
jú veľké hity Hany Zagorovej ako Blu-
dička Júlie, Maluj zase obrázky, Stu-
dánka stříbrná, Kdyby se vrátil čas,
Málokto ví... (dš)

Däniken bude

prednášať 

o záhadách
PREDNÁŠKA
Svetoznámy švajčiarsky spisovateľ a
záhadológ Erich von Däniken, autor
Spomienok na budúcnosť, príde do
Bratislavy. Vo Veľkej sále Istropolisu
na Trnavskom mýte 1 vystúpi 8.
apríla 2010 o 19.00 h s prednáškou
Nevyriešené záhady minulosti.
V priebehu prednášky prevedie Erich
von Däniken poslucháčov po najväč-
ších záhadách našej planéty. Jeho pre-
chádzka sa začne v starovekej Indii a
pokračuje cez peruánsku plošinu Naz-
ca, egyptské pyramídy až po buddhis-
tické stupy.
Prednášku bude sprevádzať veľkoploš-
ná projekcia s videosekvenciami, foto-
grafiami, počítačovými animáciami a
bude tlmočená do češtiny. (dš)

Jan Kraus, ako

ho nepoznáte,

v Dúbravke
TALK SHOW
Český herec, publicista, dramatik,
režisér a predovšetkým moderátor
populárnej relácie Uvolnite sa, pro-
sím Jan Kraus sa 13. apríla 2010 o
19.00 h predstaví v Kultúrnom dome
Dúbravka na Saratovskej 2/A so svo-
jím programom Jan Kraus, aneb
hvězdy, jak je neznáte.
Umelecký večer budú tvoriť najmä
historky hostí, pesničky a odpovede
na otázky divákov. Jan Kraus si do
talkshow pozýva známe tváre, tento-
raz diváci uvidia speváka skupiny
Kabát Pepu Vojtka a DJ Václava
Košíka. (dš) 

Alexandrovci

opäť zavítajú do

hlavného mesta
HUDBA
Legendárny ruský súbor piesní a
tancov Alexandrovci vystúpi 8. aprí-
la 2010 v Incheba Expo Aréne na
Viedenskej ceste.
Akademický súbor piesní a tancov
Ruskej armády - tak znie ich oficiál-
ny názov - je dnes najznámejším
120-členným armádnym umeleckým
zoskupením na svete. V repertoári
súboru Alexandrovcov je viac ako
2000 umeleckých diel. Sú to vojenské
aj ľudové piesne, ale aj árie zo sveto-
vých opier, ľudové aj vojenské tance,
ktoré často obsahujú akrobatické výko-
ny, orchestrálne skladby ruských i
zahraničných autorov.
Úspech zboru, sólistov i baletu závisí
aj od perfektnej práce orchestra, ktorý
je unikátny vo svojom zložení hudob-
ných nástrojov, ku ktorým patria ruské
ľudové nástroje ako dombry, balalajka
a harmoniky, ale aj drevené, bicie a
dychové nástroje. Slávnostné vystúpe-
nie v Bratislave je venované 65. výro-
čiu oslobodenia Bratislavy a ukončenia
II. svetovej vojny. (dš)

Svet piatich ľudí, čiže Fantázia alebo

Fascikliáda, na scéne divadla Ludus

Sen noci svätojánskej v divadle Meteorit

Viac o bratislavskej
kultúre sa dozviete na

www.banoviny.sk

DIVADLO
Pod hru Wiliama Shakespeara Sen
noci svätojánskej možno s prižmúre-
ním oboch očí pripísať aj označenie
milostná komédia. Jej najnovšie uve-
denie môžete vidieť v Medzinárod-
nom divadle Meteorit na Čulenovej
ulici č. 3.
Medzinárodné divadlo hovorí medzi-
národnými jazykmi, a tak sa na scéne
preplieta maďarský jazyk s ľúbozvuč-
nou slovenčinou, občas zaznie aj stro-
hé, tvrdšie české slovo. 
Vizuálna stránka je veľmi pestrá a
pútavá, ozvláštnená hereckými výkon-
mi našich aj zahraničných hercov z
Estónska, Bosny a Hercegoviny či už
zo spomínaného Česka. Zo Shakespea-
rovho večne živého textu spravili ins-
cenáciu vďačnú na vizuálne vnemy, v

spojení s hudobnou zložkou (hudobný
dramaturg Martin Rausch) pôsobivú a
zaujímavú. Ide o netradičné divadlo, v
ktorom sú výrazné tanečné prvky a
pohybové. 
Scéna je rozptýlená temer po celom
priestore, časť z nej sa nachádza už
priamo vo vstupe pri šatniach, aby o
niečo neskôr aktéri divákov priviedli
do kotla deja, v ktorom sa príbeh
vášní, milostných zámen a premien
odohráva. 
Kvet, ktorý drží v rukách hlavný prota-
gonista, premieša ľudské city a vášnivé
zaujatia, objekt lásky sa mení podľa
toho, ako sa čarovná svätojánska noc
zmení v deň. Z odstrkovanej mladej
ženy sa stane najžiadanejšia krásavica,
až sama nie je schopná uniesť toľký
záujem mužov. Čo sa to vlastne deje?

To len noc sa zahráva s našimi citmi.
Inscenácia sa s jemnou iróniou v duchu
shakespearovských tradícií vysmieva z
našich vrtkavých citov, ktoré sú také
nestále, že neprežijú ani jednu noc.
Výsmech však nie je uštipačný ani zra-
ňujúci, je obalený do jemného ružov-
kastého obalu lásky, bez ktorej by
nemohol tvoriť autor, ani aktéri by ne-
mali vďačný námet pre pútavú hru.
Z množstva hercov spomeňme P.
Semeráda, P. Štorkovú, K. Hajdinovú a
A. Ptáčkovú z Česka, zo slovenských
hercov sa na scéne Zuzany Zacharovej
predstavujú R. Csontos, O. Culka, M.
Kalafut, D. Žulčák, L. Cmorej, M.
Čaprdová a ďalší. Hru režijne pripravil
Robert Csontos, choreografia Ladislav
Cmorej, kostýmy Monika Vontsze-
müová. Dáša Šebanová

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

Jazykové kurzy       JAR 2010

Zápis a info:
Akadémia vzdelávania, 
Gorkého 10, 815 17 Bratislava
02/544 100 25, 0902 930 242, 0902 930 253
info01@aveducation.sk, info02@aveducation.sk

Zápis od 15.3. – 7.4. 2010 viac na www.aveducation.sk
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SOBOTA 3. apríla
� 14.30 - J. Jaroš: Prasiatka sa vlka
neboja, od 3 rokov, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36
� 18.00 - Moulin Rouge, kluby a disco,
Aligátor Rock Pub, Laurinská 7

NEDEĽA 4. apríla
� 10.30 - Hry jari, účinkuje Divadielko
Dunajka, DK Dúbravka, Saratovská 2/A
� 14.30 - J. Jaroš: Prasiatka sa vlka
neboja, od 3 rokov, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36

PONDELOK 5. apríla
� Veľkonočný pondelok

UTOROK 6. apríla
� 19.00 - Komorný koncert - Cyklus Štú-
dio mladých, priamy prenos na Rádiu
Devín, program: J. S. Bach; A. Geza; J.
Dadák; S. Balassa; E. Satie; I. Zeljenka; F.
Liszt, V. Luta; B. Kotiuk; H. Wieniawski, F.
Kreisler, účinkujú: Radka Lovasová; Ladi-
slava Hetmerova; Mykhaylo Zakhariya,
Malé koncertné štúdio SRo, Mýtna 1
� 19.30 - Viliam Klimáček: Bar Argen-
tína, čierna komédia o bielom prášku,
hrajú: Viktor Horján, Csongor Kassai,
Zuzana Porubjaková, réžia: Viliam Klimá-
ček, divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie 7
� 21.00 - Grexa unplugged, populárna
hudba, Aligátor Rock Pub, Laurinská 7

STREDA 7. apríla
� 10.00 - J. Jaroš: Prasiatka sa vlka
neboja, od 3 rokov, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36
� 13.30 - Jar a jarná únava, prednáška o
zdravom životnom štýle, CDLaV, Gaštano-
vá 19
� 14.00 - Ružová Madona, výtvarné diel-
ne inšpirované dielami Galandu a Fullu,
lektor: Iva Paštrnáková, pre žiakov ZŠ,
CDLaV, Gaštanová 19
� 15.00 - Slovenský zväz protifašistic-
kých bojovníkov - spomienková slávnosť
k oslobodeniu, Veľká sála Istra Centra, Hra-
dištná 43, Devínska Nová Ves
� 17.30 - 19.00 - Jazyková kaviareň,

stretnutie záujemcov o rozhovory v
cudzích jazykoch, Café Studio, Lau-
rinská 13 
� 18.00 - Doktorandský recitál, Jana To-
manová - klarinet, Zuzana Biščáková,
Xénia Ljubimová - klavír, Andrej Gál - vio-
lončelo, Jana Pastorková - soprán, Semi-
nárna sála Univerzitnej knižnice, Klariská 5
� 19.00 - Marek Długosz - gitara (Poľ-
sko), Bratislavská komorná gitara, CC
Centrum, Jiráskova 3
� 19.30 - Viliam Klimáček: Bar Argen-
tína, čierna komédia o bielom prášku,
divadlo GUnaGU, Františkánske námes-
tie7
� 20.00 - Mŕtve duše, divadlo SkRAT, A4
Nultý priestor, Námestie SNP 12
� 21.00 - Grexa, populárna hudba, Aligá-
tor Rock Pub, Laurinská 7

ŠTVRTOK 8. apríla
� 14.00 - Gioacchino Antonio Rossini:
Talianka v Alžírsku, DVD prezentácia
opery pre členov Klubu priateľov Opery
SND, Seminárna sála Univerzitnej knižni-
ce, Klariská 5
� 19.00 - Slavomír Mrožek: Striptíz,
divadlo Ívery, Školská 14
� 19.00 - Bratislavská komorná gitara,
Roman Patkoló - kontrabas, Miriam Rodri-
guez Brüllová - gitara, Maroš Klátik - kla-
vír (Slovensko), Zrkadlová sieň Primaciál-
neho paláca, Primaciálne nám.
� 19.00 - Erich von Däniken, prednáška
švajčiarskeho spisovateľa a záhadológa,
Veľká sála Istropolis, Trnavské mýto 1
� 19.30 - Karol Vosátko a kolektív:
Modelky 2 (krása neni šetko), voľné
pokračovanie kultovej hry zo sveta mode-
lingu, hrajú: Lucia Molnárová, Tomáš
Palonder, Zuzana Šebová, Tina (alternuje
Fany) & modelky, divadlo GUnaGU, Fran-
tiškánske námestie 7  
� 20.00 - Mŕtve duše, divadlo SkRAT, A4
Nultý priestor, Námestie SNP 12
� 20.00 - Editors, koncert britskej gitaro-
vej skupiny, účinkujú: T. Smith, C. Urbano-
wicz, R. Leetch, E. Lay, divadlo Aréna,
Viedenská cesta 10
� 21.00 - Police 3 P, populárna hudba, Ali-
gátor Rock Pub, Laurinská 7

PIATOK 9. apríla
� 9.00 - Literárny kolotoč, recitačná
súťaž ZŠ, CDLaV, Gaštanová 19
� 12.30 - Stretnutie s kultúrou a tradí-
ciami Tibetu, Tulku Lama Lobsang, bud-
histický majster Lama, učiteľ, lekár tradič-
nej čínskej medicíny rozpráva o histórii, tra-
díciách a kultúre svojej vlasti, Barokové
nádvorie Univerzitnej knižnice
� 18.00 - My fair lady, alebo Všetci sme

Pygmalioni, muzikál, účinkujú členovia
Divadla Klasik a orchester Cantilena pri
ZUŠ J. Kowalského, DK Zrkadlový háj,
Rovniankova 3
� 18.00 - Koncert Život s piesňou, M.
Dudík - jubilant, program: ľudová hudba,
účinkujú: OĽuN SRo - vedie Miroslav
Dudík, spevácke skupiny: Povoja, Rodok-
meň, Slovácky krúžok a Skaličané, sólisti:
Slávka Horváthová, Katarína Töröková,
Darina Laščiaková, Anton Gajdoš, Luboš
Holý, Samo Smetana, Peter Uličný, Ján
Kružliak, Rudolf Cikatricis, Ľudová hudba
Dudíci; prózu prednesie: Zoltán Henč,
moderuje: Adriana Domanská, Veľké kon-
certné štúdio SRo, Mýtna 1
� 18.00 - Aligátor rock night, kluby a
disco, Aligátor Rock Pub, Laurinská 7
� 19.00 - Music club Alone - rock (NR),
Project: PB - pop-rock, DK Lúky, Vigľaš-
ská 1
� 19.00 - Bratislavská komorná gitara,
Agata Szymczewska - husle, Lukasz Kuro-
paczewski - gitara (Poľsko) Zrkadlová sieň
Primaciálneho paláca, Primaciálne nám.

� 19.30 - Viliam Klimáček: Som hot dog
(true story of my facebook). hrajú: Viktor
Horján, Zuzana Porubjaková & Bene,
divadlo GUnaGU, Františkánske námestie
7
� 20.00 - Yesmeni opravujú svet, (Yes-
men fix the world), kino inak, réžia A.
Bichlbaum, M. Bonnano, USA2009, angl.
znenie, české titulky, A4 Nultý priestor,
Námestie SNP 12

VÝSTAVY
�Vasil Tenev: Nálady, Galéria Michalský
dvor, Michalská 3, potrvá do 11. apríla
� Na strane víťazov, na strane mieru,
výstava fotografií o boji slovenských voja-
kov počas druhej svetovej vojny a v rámci
operácie International Security Assistance
Force v súčasnosti, Výstavná sála Univer-
zitnej knižnice, Michalská 1, potrvá do 16.
apríla
� Lucia Černeková: Hry hráčov ume-
nia, Komorná galéria BCPB, Vysoká ulica
17, potrvá do 21. apríla
� Vladimír Balko: Príbehy, výstava
obrazov, Galéria GUBA, Galvaniho 7,
potrvá do 15. októbra
� Leena Naumanen: Fínsko/ Rakúsko:

Vrstvený priestor, Galéria X, Zámočnícka
5, potrvá do 24.apríla 
� Syzýgia Posledná výstava?, Gabriel
Hošovský, Martin Knut, Miloš Novák,
Rudolf Sikora, Umelecká beseda slovens-
ká, Dostojevského rad 2, potrvá do 4.
apríla
� Slovenská moderna očami zberate-
ľov, GMB, Mirbachov palác, Františkán-
ske námestie 11, potrvá do 11. apríla
� Čarovný svet ilustrovaných kníh,
knižné ilustrácie nemeckých autorov, Galé-
ria Artotéka, Kapucínska 1, potrvá do 8.
apríla
� Mladá slovenská maľba Martin a
Eva Moflárovci, GMB, Pálffyho palác,
Panská 19, potrvá do 23. mája
� Chaos - Kozmos, vystavujú ruskí a slo-
venskí výtvarní umelci, AirCraft Gallery,
Ivánska cesta 30/B, potrvá do 15. apríla
2010 
� Výstava karikatúr z XV. ročníka
Medzinárodnej súťaže karikatúr na
tému pivo Zlatý súdok 2009, Bulharský
kultúrny inštitút, Jesenského 7, potrvá do
19. apríla
� Turci na Slovensku, výstava prezentuje
vyše 150-ročnú históriu Turkov na Slo-
vensku, ktorá sa začala bitkou pri Moháči,
SNM, Vajanského nábrežie 2, potrvá do
júna 2010
�Kaukazskí Židia - Azerbajdžan, výsta-
va fotografií Michala Vaněka, SNM,
Múzeum židovskej kultúry, Zsigrayova
kúria, Židovská ul. 17, potrvá, do 15.
augusta
� Antoni Clavé, tvorba 1934-2002, Miro-
slav Cipár: Nový Cipár, Danubiana Meu-
lensteen Art Museum, Čunovo, potrvá do
13. júna
� Premeny Zuckermandlu, výstava
zachytáva podoby jednej časti bratislavské-
ho Podhradia, SNM, Múzeum kultúry kar-
patských Nemcov, Žižkova 14, potrvá do
augusta 2010
� Tomáš Roubal: One of us, prezentá-
cia diel umelca z posledného obdobia,
Galeria Enter, Panenská 32, potrvá do 3.
apríla 
� Odkaz na pergamene, Slovenský
národný archív, Drotárska cesta 42, potrvá
do 30. apríla Gustav Mahler a Viedeň,
Rakúske kultúrne fórum, Zelená 7, potrvá
do 2. apríla
� Harmónia v Harmony, výstava foto-
grafií Ingrid Brockovej a Alojza Halása o
deťoch Ázie, Rehabilitačné centrum Har-
mony, Kudlákova 2, Dúbravka

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

vyjdú opäť o týždeň
8. apríla 2010

I N Š P E K Č N Á  P R E H L I A D K A

* Inšpekčná prehliadka bude vykonaná po objednávke vo vybraných autorizovaných servisných strediskách Chrysler, Jeep a Dodge na Slovensku od 1. 4. do 30. 4. 2010. Zľavy sa nevzťahujú na pneumatiky a klampiarske/lakovnícke práce.

Príďte si ku nám skontrolovať svoj Chrysler, Jeep alebo Dodge počas jarnej inšpekčnej prehliadky a získajte navyše*:

10% zľavu na všetky originálne náhradné diely a 15% zľavu na servisné práce

LEN ZA

2,99 € s DPH

Dodge Caliber

Chrysler  Grand Voyager

Jeep Cherokee

Motor-Car Bratislava s. r. o., Tuhovská 11, 831 07 Bratislava, 02/49 294 484, email: servis.cjd.tuhovska@motor-car.sk, www.motor-car.sk

Jar s CHRYSLEROM


