
O nadchádzajúcej jarnej sezóne v
Bratislavskom lesoparku, o jeho pri-
pravovaných novinkách, ale aj o
tom, ktoré atrakcie a zaujímavosti
budú v tohtoročnej sezóne k dispozí-
cii návštevníkom na Železnej stu-
dienke, Kolibe a inde, sme sa pozho-
várali s riaditeľom Mestských lesov
Vladimírom KUTKOM.
- Po zime sme dali opraviť altánky,
ohniská i lavičky, ktoré sú pripravené na
nápor turistov v lesoparku. Začínajú pri-
búdať aj atrakcie v podobe trampolíny
na Partizánskej lúke, na susednom ryb-
níku sa začína od 16. apríla pravidelné
víkendové člnkovanie. Je tu aj možnosť
rybárčenia na najvyššie položenom ryb-
níku aj pre tých, ktorí nemajú rybársky
lístok. Na Kolibe je zase k dispozícii
lanové centrum či lanovka.
Obľúbeným miestom v lesoparku je
aj lokalita pod Kačínom...

- Dokončujeme tam rekonštrukciu
nového táboriska a výletného miesta,
kde sa v rámci akcie Bratislava pre všet-
kých uskutočnia aj tradičné Lesnícke
dni. Počas nich dôjde aj k slávnostnému
otvoreniu tohto nového miesta, a to 25.
apríla.
Rátate aj s verejnou hromadnou do-
pravou?
- Áno, mesto vyšlo v ústrety Bratislav-
čanom a počas víkendov a sviatkov
bude na Kačín premávať autobus, ráno
od ôsmej hodiny až do večera do dvad-
siatej hodiny. Každú celú hodinu pôjde
hore, k novému táborovému areálu.
Tento rok otestujeme prevádzku autobu-
sov od apríla do septembra a podľa
ohlasu verejnosti uvidíme, či v tom
budeme pokračovať aj počas ďalších

sezón. Samozrejme, dopravný režim na
Kačín zostáva nezmenený, platí tam
zákaz vjazdu. Predpokladám, že zriade-
ním mestskej hromadnej dopravy na
toto miesto predídeme tlaku na Mestské
lesy zo strany záujemcov o individuálne
povolenia na vjazd áut do lesoparku.
Problémom pri návšteve Železnej
studienky je parkovanie, ako to chce-
te riešiť?
- Je pravdou, že ak máme pekné poča-
sie, tak počas víkendu často už o
desiatej hodine nenájdete voľné mies-
to na parkovisku pri Partizánskej
lúke. Parkovanie za poplatok tri eurá
je však možné v areáli vojenskej
nemocnice. Vodiči môžu ďalej využiť
aj parkovacie miesta pri obchodnom
dome Tesco Lamač a chodníkom
popod železnicu sa za päť minút
dostanú pohodlne na Partizánsku
lúku. Zhováral sa Robert Lattacher
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Bratislava pre

všetkých 2010

opäť s nabitým

programom
BRATISLAVA
Víkend otvorených dverí samosprá-
vy hlavného mesta Bratislava pre
všetkých bude v tomto roku 24. a 25.
apríla. Tradícia, že na sv. Juraja sa
mesto otvára svojim obyvateľom i
návštevníkom, sa zrodila v kancelárii
primátora pred šiestimi rokmi, výni-
močnosť tohto dátumu však siaha do
oveľa dávnejšej histórie nášho mesta.
Podľa mestských privilégií si mohli
mešťania práve v tento deň slobodne
voliť svojich zástupcov.
Bratislava pre všetkých sľubuje opäť
atraktívny víkend strávený v meste, v
jeho kultúrnych organizáciách, na
námestiach, ale aj v blízkej prírode.
Mestské múzeum a galéria pripravili
na tento víkend vo svojich priestoroch
nové výstavy. Mestská knižnica vy-
hodnotí literárnu súťaž „Bratislava,
moje mesto“ a usporiada obľúbenú
burzu kníh. STaRZ pozve Bratislavča-
nov na bezplatné plávanie i korčuľova-
nie. Mestské lesy otvoria na Železnej
studienke nielen sezónu člnkovania,
ale aj nový rekreačný priestor na Kačí-
ne, ktorý vznikol po dôslednej rekon-
štrukcii. Bratislavské kultúrne a infor-
mačné stredisko nechá malých i veľ-
kých nahliadnuť do zákulisia mestské-
ho Divadla P. O. Hviezdoslava. Zák-
ladné umelecké školy a centrá voľného
času sa na Námestí detí pochvália vý-
berom toho najlepšieho, čo dokážu deti
naučiť počas školského roku.
Medzi ťaháky tohtoročného víkendu
otvorených dverí bude patriť otvore-
nie úplne nového Pavilónu ľudoopov
v ZOO, kde nájdu svoj domov atrak-
tívne prírastky bratislavskej ZOO -
orangutany, gibony a šimpanzy. Sú-
časťou víkendu bude aj celodenný
atraktívny program na novom Námes-
tí M. R. Štefánika v novučičkej štvrti
Eurovea, počas ktorého bude námes-
tie aj s novou dunajskou promenádou
odovzdané oficiálne občanom mesta.
Vrcholom programu by malo byť
vystúpenie barcelonskej artistickej
skupiny La Fura Dels Baus a večerný
ohňostroj. 
Sloganom, ktorým organizátori pozý-
vajú svojich obyvateľov zažiť niektoré
z pripravených podujatí, je tohto roku
„Dotknite sa svojho mesta“. 
„Je to akási forma odmeny našim obča-
nom za to, že práve z ich daní financu-
jeme všetky tieto mestské služby,“
hovorí primátor Andrej Ďurkovský,
iniciátor tohto podujatia. „Verím, že
toto podujatie využijú a opäť sa dozve-
dia niečo viac o našom meste a na
mnohé miesta sa ešte vrátia so svojimi
známymi, či hosťami,“ dodal A. Ďur-
kovský. (miv)
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STARÉ MESTO
V najbližšom čase nedôjde k spoje-
niu novej nábrežnej promenády
medzi komplexom Eurovea a obno-
venou promenádou v centrálnej
časti. Bráni tomu rekonštrukcia Sta-
rého mosta, pod ktorým má prome-
náda viesť. 
Podľa informácií spoločnosti Metro
Bratislava, ktorá má opravu mosta na
starosti, promenáda pod Starým mos-
tom ešte nie je hotová a v súčasnosti ide
o stavenisko. Práve to je dôvodom, že
pod mostom sa nebude dať prechádzať
a stavbári tento priestor dokonca na čas
oplotia. Metro Bratislava predpokladá,
že prepojenie promenád sa bude dať

sprístupniť pre verejnosť až po celko-
vom dokončení rekonštrukcie, ktorá by
mala byť hotová koncom roka 2011. V
týchto dňoch je trasa pod Starým mos-
tom, kde by sa mohli promenády prepo-
jiť, prerušená oplotením zo strany kom-
plexu Eurovea. Žiadne práce nenazna-
čujú tomu, že by sa ich prepojenie pri-
pravovalo.
Peter Minárik zo Slovenského vodohos-
podárskeho podniku, ktorý robil proti-
povodňový múr až k Starému mostu,
potvrdil, že oprava mosta si vyžiada
oplotenie. Podľa neho sa budú opravo-
vať opory mosta, dávať dole mostné
konštrukcie. Dodal, že pobrežná opora
je miestami rozpadnutá, treba ju opra-

viť, nová časť bude potrebovať aj nové
ložiská. Úpravy sa dotknú aj okolia
mýtneho domčeka a priestoru pri múri-
ku, ktorý je zdevastovaný a rozbúraný,
je potrebné opraviť aj schody nad par-
koviskom.
Otvorenie novej promenády pri kom-
plexe Eurovea je naplánované na Dni
otvorených dverí samosprávy, ktoré
budú 24. a 25. apríla 2010. V apríli má
byť otvorená aj obnovená dunajská pro-
menáda v Starom Meste. Na brehu
Dunaja pribudlo nové osvetlenie rovna-
kého typu, ako je v historickom jadre,
100 lavičiek, 7 stojanov na bicykle, 26
košov na odpadky a vysadili 34 plata-
nov. (rob)

Promenáda pod mostom zatiaľ nebude
Bratislavčania si na prechádzku pod Starým mostom budú musieť ešte počkať. FOTO - Robert Lattacher

K areálu na Kačín už pôjde aj autobus

Areál na Kačíne

je obnovený,

otvoria tam už

Lesnícke dni
NOVÉ MESTO
Mestské lesy sa tento rok pripoja k
tradičnému podujatiu Bratislava pre
všetkých otvorením Lesníckych dní.
Tie budú tento rok po prvý raz v
lokalite obľúbeného turistického a
výletného miesta Kačín.
Lesnícke dni sa začnú 25. apríla 2010,
tentoraz však nie na Partizánskej lúke,
ale v lokalite Kačín, kde otvoria nový
rekreačný a táborový areál. Je pripra-
vený program pre deti i dospelých -
mladší si môžu zasúťažiť a dozvedieť
sa rôzne zaujímavosti priamo od les-
ných odborníkov a pedagógov. 
Chýbať nebude kultúrny program,
hudba a večer zaznie ohňová bubnová
hudba. Lesnícke dni sa majú niesť v
duchu zábavy v prírode. Predpoklada-
ný koniec celej akcie je o 20.00 h,
posledný autobus mestskej hromadnej
dopravy by mal z Kačína odchádzať
okolo 22.00 hodiny. Doprava bude
počas víkendu (24.- 25. apríla 2010)
premávať na Kačín ráno od 8.00 h.
Táborový areál na Kačíne chceli
Mestské lesy obnoviť už dávnejšie, ale
len nedávno sa im na to podarilo od
mesta získať peniaze. Existujúce altán-
ky z 80. rokov nahradil modernejší
mobiliár. Okrem dvoch veľkých altán-
kov tu je niekoľko ohnísk, gril, lavičky,
ale aj infopoint s informáciami o loka-
lite či mapa lesoparku. 
Náklady na opravu a výstavbu areálu
vyšli približne na 160-tisíc eur. Po
nedávnej obnove Partizánskej lúky tak
prichádza mesto s obnovením ďalšej
rekreačnej oblasti lesoparku. (rob)

V parku začali

obnovovať zeleň

a chodníky 
STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto začala
minulý týždeň s úpravou parčíka na
Vajanského nábreží. Do 24. apríla
2010 má byť vydláždený zvyšok pro-
menády pri Osobnom prístave a
obnovená zeleň v parku.
V rámci revitalizácie zelene samosprá-
va obnoví v parku trávnik a vysadí 29
stromov, prevažne javorov. Ďalšie
práce, ako je odstránenie starého asfal-
tového povrchu chodníkov, osadenie
obrubníkov pre nové štrkové cestičky a
opravu kovového oplotenia vykoná v
nasledujúcich týždňoch.
Na revitalizáciu parčíka na Vajanského
nábreží Staré Mesto tento rok vyčlenilo
100-tisíc eur. Koncom minulého roka tu
mestská časť vybudovala zavlažovací
systém za 18-tisíc eur. (brn)



RUŽINOV
Na mieste športovej haly na Jégého
ulici, ktorá kedysi patrila bývalým
Závodom Medzinárodného dňa žien
(ZMDŽ) a kde hrávali svoje domáce
zápasy rôzne mužské aj ženské
hádzanárske kluby, má vzniknúť
parkovací garážový dom. Parkova-
nie v garážach sa má využívať aj
počas zápasov v hokejovej hale.
Viacpodlažné parkovisko chce postaviť
spoločnosť Immocap Service, ktorá v
súčasnosti stavia komplex Centrál na
Miletičovej ulici. Parkovisko plánuje
rozdeliť na dva celky - pod zemou majú
parkovať VIP klienti a nadzemná časť
má slúžiť prioritne pre autá motorizo-
vaných návštevníkov hokejových zápa-
sov na blízkom štadióne O. Nepelu -
približne dve hodiny pred začiatkom
každého stretnutia a rovnaký čas aj po
jeho skončení. 
Nad zemou má byť k dispozícii približ-
ne 450 parkovacích miest. Okrem
časov vyhradených na parkovanie
návštevníkov hokejových zápasov
budú môcť v garážovom dome parko-
vať obyvatelia okolitých domov, alebo
návštevníci komerčných prevádzok v
okolí. Parkovisko bude v prevádzke 24
hodín denne a bude strážené.
Podľa projektu by mal mať garážový
dom jedno podzemné a šesť nadzem-
ných podlaží. V podzemí bude 73 miest
na parkovanie. Dopravné napojenie
parkoviska bude zo Stodolovej ulice,
výjazd na Jégého rozšíria o jeden jazd-
ný pruh. Na tejto križovatke sa plánuje
aj so zriadením semaforov, priechodu

pre chodcov a s úpravou chodníkov.
Investor chce s výstavbou parkovacie-
ho garážového domu začať v auguste

tohto roka a dokončenie predpokladá
vo februári 2011. (rob)
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Stromy v meste
nestačí nechať
rásť ako v lese
Ochrana životného prostredia a najmä
mestskej zelene je v Bratislave citlivou
témou. Obyvatelia mesta vnímavo rea-
gujú na správy o výrube stromov,
menej pozorne však sledujú výsadbu
novej a najmä stav existujúcej mestskej
zelene. Faktom je, že mestská zeleň je v
Bratislave dlhodobo zanedbávaná. Nič
na tom nezmenil ani fakt, že hlavné
mesto má už niekoľko rokov hlavnú
záhradníčku.
Dôsledkom tohto nezáujmu je množstvo
náletovej zelene, ktorá rokmi zmocnela
na zdatné stromy, ako aj desiatky pokri-
vených a chorých stromov, ktoré lemujú
bratislavské ulice a uličky. Korene ničia
chodníky a obrubníky, koruny sa šplha-
jú až k oblakom. Hodnota týchto stro-
mov a ich prínos k zdravému životnému
prostrediu sa v Bratislave blíži k nule.
Napriek tomu rastú ďalej. Aj vďaka
nezáujmu samospráv a ochrancov prí-
rody. Alebo možno práve vďaka nim.
Pri návšteve Viedne či Paríža by ste v
uličnom stromoradí márne hľadali
neduživé stromy, aké sú v bratislavskom
Starom Meste napríklad na Palackého
či Kúpeľnej ulici. Starostlivosť o mest-
skú zeleň si totiž vyžaduje iný prístup,
ako k stromom voľne rastúcim v lese.
Socialistický ZARES sa možno ukážko-
vo staral o kvetinové záhony, o údržbu
stromov a stromoradí však veľmi
nedbal. Inak by nemohli v bratislav-
ských uliciach vyrásť také neforemné
pahýle. Inak tomu nebolo ani uplynu-
lých dvadsať rokov, keď na nejakú sta-
rostlivosť o mestskú zeleň nezostal
samosprávam čas.
Vodohospodári pri výstavbe protipo-
vodňovej ochrany mesta vysadili na
nábreží stromoradie platanov. Stromov,
ktorým sa v Bratislave výborne darí,
čoho dôkazom sú platany na Hviezdo-
slavovom námestí. Stromov, ktoré tvo-
ria úchvatné aleje vo Viedni či v Paríži.
Pre mestskú samosprávu to je jedineč-
ná príležitosť ukázať, ako má vyzerať
starostlivosť o mestskú zeleň. A byť prí-
kladom pri revitalizácii prestárnutej ze-
lene na ďalších bratislavských uliciach.
Pretože nerobiť nič a prizerať sa, ako
mestská zeleň chradne, je pre obyvate-
ľov tohto mesta tým najhorším a naj-
drahším riešením. Radoslav Števčík

Garážový parkovací dom na Jégého má

pomôcť aj počas hokejových stretnutí

Bezdomovci bývajú často v opustených

vrakoch, tie chcú preto začať odťahovať

Za 8 rokov v

meste pribudlo

až 80 000 áut
BRATISLAVA
V roku 2000 bolo v Bratislave „len“
210 869 evidovaných vozidiel. O
osem rokov neskôr (2008) ich už bolo
takmer o tretinu viac - 290 345!
Na začiatku storočia jazdilo po brati-
slavských cestách 177 243 osobných
vozidiel evidovaných v Bratislave,
okrem toho aj 33 626 ostatných vozi-
diel evidovaných v meste. Ich počet
potom narastal, jedinou výnimkou bol
rok 2005, keď sa počet všetkých vozi-
diel evidovaných v Bratislave znížil o
takmer 18 000.
Z počtu všetkých vozidiel evidova-
ných v hlavnom meste bolo v roku
2008 osobných 211 920 a ostatných
78 425. (brn)

Vlani zomrelo

pri nehodách

dvanásť ľudí
BRATISLAVA
Počet smrteľných nehôd v Bratisla-
ve klesá. V roku 2009 sa v meste stalo
12 smrteľných nehôd, na porovna-
nie, v roku 2007 ich bolo 28!
Bratislavský magistrát sa v rámci
Európskej charty bezpečnosti cestnej
premávky zaviazal zlepšiť bezpečnosť,
zmodernizovať verejnú dopravu a
zlepšiť vzťahy s verejnosťou. „Oddele-
nie cestného hospodárstva a Generálny
investor Bratislava v rámci znižovania
nehodovosti, hlavne na veľmi zaťaže-
ných priechodoch pre chodcov, urobil
od roku 2007 do konca roka 2009 niek-
toré úpravy,“ informovala hovorkyňa
magistrátu Eva Chudinová.
Podľa jej slov vznikli napríklad nové
dopytové zariadenia pre chodcov - cest-
ná svetelná signalizácia bola vybudova-
ná na siedmich priechodoch pre chod-
cov s vysokou sledovanou nehodovos-
ťou s nákladmi viac ako 2 milióny eur.
Mesto vybudovalo prídavné osvetlenia
na pätnástich peších priechodoch s
nákladmi približne 170 000 eur, fareb-
ne sa zvýraznilo vodorovné dopravné
značenie s doplnením zvislého doprav-
ného značenia a zvislé dopravné znače-
nie IP6 zväčšené na retroreflexnom
podklade s nákladmi asi 15 000 eur.
Navyše bol zriadený bus-pruh v úseku
zastávky MHD Dostojevského rad,
Malá scéna - Šafárikovo námestie.
Bratislava naplánovala opatrenia na
zvýšenie bezpečnosti chodcov aj na
tento rok a vyčlenila na to 250 000
eur. (brn)

nábytok, hodiny, porcelán, staré
obrazy a od význ. slov. autorov.
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PETRŽALKA
So sťažnosťou na bývanie bezdo-
movcov v dvoch karavanoch na
Jasovského ulici v Petržalke sa na
nás obrátil čitateľ Rastislav Gemer-
ský. Podľa neho ide o neriešený pro-
blém, ktorý trvá od roku 2008.
Ide o dva odstavené karavany bez štát-
nych poznávacích značiek, ktoré obý-
vajú bezdomovcami. „Okrem nich sa
tu zdržujú prostitútky a drogoví díleri.
Chcel by som sa opýtať kompetent-
ných a zodpovedných, dokedy sa my
slušní ľudia budeme na to všetko iba
prizerať,“ uvádza Rastislav Gemerský. 
Ako dodal, ľudia obývajúci karavany
tam aj perú, umývajú sa, po okolí
vykonávajú aj svoju telesnú potrebu.
Hneď vedľa vozidiel je neporiadok,
špina, smetisko, zápach a povaľujú sa
tam injekčné striekačky. Podľa čitateľa
tam vraj nechce chodiť ani polícia, s
výhovorkou, že je to v kompetencii
miestneho úradu.
Z petržalskej samosprávy nás informo-
val hovorca Ľubomír Andrassy, ktorý
uviedol, že úrad eviduje tento ale aj
jemu podobné prípady. Vo februári
robila samospráva monitoring bezdo-
movcov bývajúcich v opustených
autách, pretože tento trend sa v posled-
nom čase rozšíril. Odbor životného
prostredia začal podľa neho konať a na
všetky vraky dáva majiteľom výzvu na
odstránenie vozidla. Podľa zákona
musí majiteľ na výzvu reagovať do
tridsiatich dní. Miestny úrad však
dokáže zistiť majiteľa auta aj bez

poznávacích značiek, a to na základe
čísla karosérie. 
V minulosti bol problém s odťahova-
ním vrakov veľkých áut, najmä náklad-
ných, pretože neexistovala firma, ktorá
by sa tým zaoberala. V minulom roku
bol podľa Ľubomíra Andrassyho pro-
blém aj s odťahovaním menších. Spô-
sobilo to šrotovné, ktoré zaplnilo kapa-
city spoločnosti spracujúce vraky.
Ako ďalej informoval hovorca petržal-
skej samosprávy, situácia sa zmenila a
Petržalka má už zmluvného partnera aj
na odvoz veľkých áut, ktorý by sa po
veľkonočných sviatkoch mal postarať o
odtiahnutie vrakov z Jasovského ulice. 
Samospráva dala v minulom roku
odtiahnuť asi 82 vrakov, pričom každý
občan môže požiadať o ekologické

spracovanie starého auta a nič ho to
nestojí. Štát prispieva na odtiahnutie a
šrotovné na jeden vrak sumou 30 eur.
Petržalská samospráva pripomína, že
obyvatelia Petržalky môžu dávať pod-
nety na odtiahnutie vrakov prostredníc-
tvom zelenej linky. Auto, ktoré má
zaplatenú zákonnú poistku a je prihlá-
sené v evidencii, úrad nemá právo
odtiahnuť.
Podľa mestskej polície jednotlivé sta-
nice MsP pravidelne nahlasujú vraky
príslušným správcom. „V minulom
roku sme na príslušné úrady odstúpili
541 informácií týkajúcich sa nálezu
starých vozidiel a medzi nimi boli aj
vozidlá nachádzajúce sa na Jasovského
ulici,“ uviedla mestská polícia. (rob)

FOTO - R. Gemerský

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



Primátor chce

vysvetliť stavby

bez povolenia
NOVÉ MESTO
Na stavbu hotelu a administratívnej
budovy v susedstve rekonštruované-
ho Zimného štadióna Ondreja Nepe-
lu, ktorým chýba stavebné povolenie
Stavebného úradu MČ Bratislava -
Nové Mesto, zareagoval primátor
Andrej Ďurkovský.
„Primátor Bratislavy bezodkladne po
oznámení Stavebného úradu mestskej
časti Nové Mesto o stavbe v lokalite
Tehelné pole bez príslušných povolení
oslovil zástupcov hlavného mesta v
spoločnosti Tehelné pole, a.s., so žia-
dosťou o okamžité vysvetlenie konania
spoločnosti a jej orgánov v súvislosti
so stavbou bez stavebného povolenia,“
uviedla hovorkyňa magistrátu Eva
Chudinová. 
Mestský poslanec a člen predstaven-
stva tejto spoločnosti Peter Gandl (OK)
sa po rozhovore s primátorom vzdal
funkcie. „Primátor vyzval aj ďalších
dvoch zástupcov mesta v spoločnosti
Tehelné pole o predloženie vysvetlenia
dôvodov, ktoré viedli spoločnosť k
spomenutým krokom - k stavbe bez
stavebného povolenia, a to v termíne
do konca tohto týždňa (9. apríla 2010).
V opačnom prípade na najbližšom
zastupiteľstve primátor požiada o ich
okamžité odvolanie,“ uvádza správa. V
dozornej rade spoločnosti sú mestskí
poslanci Michal Baranovič (SDKÚ-
DS) a František Dej (Smer-SD).
Hlavné mesto je v akciovej spoločnos-
ti Tehelné pole menšinovým podielni-
kom. Obnovu zimného štadióna zabez-
pečuje mesto, investorom hotela a
administratívnej budovy je akciovka
Tehelné pole, za ktorou stojí podnika-
teľ a šéf slovenského hokeja Juraj Širo-
ký. Práve jeho firma Váhostav-SK je
zhotoviteľom stavieb. (brn)

Mesto plánuje

predať svoj

podiel v ČSA
BRATISLAVA
Mesto Bratislava plánuje predať
svoj podiel v spoločnosti České aero-
línie (ČSA), a. s. Ide o 0,98-percent-
ný podiel, ktoré získalo hlavné mesto
bezplatne v privatizácii v roku 1992
od vtedajšieho Fondu národného
majetku ČR a SR.
O ich predaj sa mesto pokúšalo už nie-
koľkokrát, zatiaľ neúspešne. Buď
nebol záujem zo strany kupujúcich,
alebo ponúkaná kúpna cena bola nízka.
„Podnikanie tejto spoločnosti nepatrí
do komunálneho záujmu mesta. Navy-
še spoločnosť nevypláca dividendy, a
preto bol schválený návrh na odpredaj
týchto akcií,“ vysvetlila hovorkyňa
bratislavského primátora Beatrice Sza-
bóová opätovnú snahu o ich predaj.
V súčasnosti je platné uznesenie mest-
ského zastupiteľstva z roku 2007. To
stanovilo predaj akcií minimálne za
cenu menovitej hodnoty jednej akcie.
Prevod akcií navrhuje mesto formou
verejnej obchodnej súťaže. Tá bude
podľa hovorkyne vyhlásená po skom-
pletizovaní všetkých potrebných pod-
kladov pre súťaž, malo by tak byť ešte
tento rok. „Cena bude známa až po
vyhodnotení súťaže,“ dodala B. Sza-
bóová. (sita)
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Červený kríž prekážal autobusom, ale

neskôr už aj komunistickej vrchnosti
BRATISLAVA
Tento rok si v Bratislave pripomenie-
me jedno smutné výročie. Pred päť-
desiatimi rokmi sa totalitná moc roz-
hodla odstrániť dva historické kríže
na námestiach Biely a Červený kríž.
Kríže tu stáli vyše dvesto rokov a v
pamäti všetkých „Prešporákov“ boli
neodmysliteľnými pamiatkami tohto
mesta. 
O ich ďalšej existencii rozhodli v roku
1960 zodpovední funkcionári obvod-
ných národných výborov Starého a
Nového Mesta. Pri ich odstraňovaní
nebrali do úvahy historické a iné dôvo-
dy, napríklad, že kríže boli zakreslené v
prastarých plánoch mesta a tiež v prísne
strážených vojenských mapách.
V chotári starej Bratislavy sa nachádza-
lo množstvo viníc a pri nich na určitých
miestach niekoľko krížov. Z nich naj-
významnejšie boli dva s charakteristic-
kým pomenovaním Biely a Červený
kríž. Tieto tu stáli od nepamäti až skoro
do konca minulého storočia. Odlišovali
sa nielen farbou, ako to napovedá pome-
novanie, ale aj vzhľadom a materiálom,
z ktorého boli vyhotovené. 
Biely kríž bol z kameňa a natretý bielou
farbou (vápnom), Červený kríž zase
vytesaný z dreva a namaľovaný na čer-
veno s kovovým korpusom Krista.
Podľa týchto krížov dostali pomenova-
nia aj lokality.
Červený kríž sa nachádza na začiatku
rozvetvenej ulice Mudroňovej na ulicu
Myjavskú a Slávičie údolie v mestskej
časti Staré Mesto. Červený kríž je aj
názov lokality, námestíčka a zástavky
trolejbusu. Biely kríž je dnes názov jed-
ného urbanistického celku, námestia,
ulice, ba aj zástavky električky. Kríž
stojí v mestskej časti Nové mesto na
rohu Račianskej ulice a Ulice Pri Bie-
lom kríži. 
Tieto dva topografické celky vzdialené
od seba niekoľko kilometrov spájal
jediný vinohradnícky úval, ktorý sa
tiahol od hradného vŕšku po úpätí
Malých Karpát až k Bielemu krížu a
potom pokračoval smerom na sever.
Medzi dvoma krížami nachádzal ešte
kríž v lokalite Račianskeho mýta. V
archívnych listinách sa nazýval tiež
Biely kríž, ale časom upadol do zabud-
nutia.
Červený kríž je názov pomníka, ale aj
identifikačný symbol lokality, ktorá sa v

písomných záznamoch spomína ako
Roten Kreutz už v roku 1689. V archív-
nych materiáloch sa nenašli údaje, kedy
bol kríž postavený a aká udalosť dala k
tomuto zámeru podnet. Mohla to byť
jedna z troch udalostí v 17. storočí, ktorá
sa udiala v starom Prešporku. Teda buď
bojové akcie protihabsburských povsta-
leckých vojsk v rokoch l605 a 1606,
ťažké boje v roku 1621 cisárskych vojsk
s povstalcami Gabriela Betlena, alebo aj
priblíženie sa tureckých vojsk k mestu
na ceste do Viedne v roku 1683. Predpo-
kladá sa, že práve posledná krvavá uda-
losť dala impulz k postaveniu Červené-
ho kríža - farby krvi. V tom období
vznikla na protiľahlom kopci aj Kalvá-
ria, kde v roku 1694 postavili kaplnku
Svätého kríža.
V auguste 1899 vydalo mesto mapu pri
príležitosti zasadania spolku lesníkov, v
ktorej sú vyznačené kríže pri cestách a
jasne vyznačený Červený kríž. K nemu
najbližší je ďalší kríž na terajšej Búdko-
vej ceste pri domoch nazvaných „Púč-
kové domy“ (Bimbo házak).
Drevený Červený kríž stál na malom
kopčeku, prístupný schodíkmi a obkole-
sený kamenným múrikom, v blízkosti
Albrechtovho domu. Popri ňom boli
vysadené vysoké pagaštany. Kvôli
mestskej doprave však musel meniť
miesto. V priestore konečnej zástavky
sa totiž autobus nemohol obrátiť bez

toho, aby ho nepoškodzoval. Po zdĺha-
vom hľadaní náhradného miesta sa
občania dohodli s vtedajším kanonikom
Dómu sv. Martina Ľudovítom Okáni-
kom, bývalým starostom mesta, že kríž
premiestnia na nárožie rozdvojenej
Mudroňovej ulice a Slávičieho údolia.
Pri inštalácii v roku 1939 sa vykonala
jeho posviacka. Nie je vylúčené, že išlo
o posviacku kríža z nového materiálu. 
Na tomto mieste zotrval až do postave-
nia Základnej školy na Mudroňovej
ulici. Začiatkom roku 1960 bol na prí-
kaz štátnej moci odstránený z ideologic-
kých dôvodov. Kríž pred zničením
zachránil tamojší občan Anton Kolár,
ktorý si ho postavil do svojej záhrady.
No aj tam klal oči ideologickým fanati-
kom, a preto nariadili novému majiteľo-
vi kríž odstrániť - vraj pre škodlivý
vplyv na školopovinnú mládež. Zá-
chranca kríž schoval do šopy. Tým sa
história tejto sakrálnej pamiatky na
verejnosti konči.
Zadosťučinenia za odstránenie symbolu
ich námestia sa miestni obyvatelia doč-
kali až po zmene režimu. Dňa 11. sep-
tembra 1994 sa uskutočnila slávnosť
odhalenia a posviacky nového pomníka
situovaného na mieste, ako bol predošlý
pred základnou školou. Autorom tohto
umeleckého diela je sochár Ľudovít
Korkoš. Emil Moravčík 

FOTO - Robert Lattacher

!!! VÝHODNÁ PONUKA !!!
CENY PRENÁJMU „CVERNOVKA“

DULOVO NÁMESTIE, PÁRIČKOVA a KOŠICKÁ ULICA

IHNEĎ PRENAJATEĽNÉ

SKLADY
Od 27,- € /m2/rok + služby

• Možnosť krátkodobého skladovania
• Vykurované priestory, rampy, nákladné výťahy, non stop SBS

OBCHODNÉ PRIESTORY
Od 50,- € /m2/rok + služby

KANCELÁRSKE PRIESTORY
Od 90,- € /m2/rok + služby 

Tel: 0910 966 699, 0903 744 468

V Čunove budú 

mať už na jar 

nové ihrisko
ČUNOVO
Čunovská samospráva dokončuje v
týchto dňoch nové multifunkčné
športové ihrisko. Sprístupnené by
malo byť ešte v priebehu jarných
mesiacov. Miestny úrad získal na
jeho výstavbu peniaze z dotácie
vlády SR.
Podľa starostky Gabriely Ferenčáko-
vej (nezávislá), mestská časť reagova-
la na požiadavku obyvateľov Čunova,
aby v obci vzniklo športovisko pre
mládež. Okrem futbalového ihriska,
ktoré však využíva miestny športový
klub, nemali Čunovčania doteraz
žiadne iné športovisko. Ako uviedla
starostka, na samotné ihrisko získali
dotáciu takmer 40 000 eur. Obec
navyše investuje ďalších asi 25 000
eur do osvetlenia ihriska, vybudova-
nia chodníka i parkovacích miest, ako
aj do športových potrieb a príslušen-
stva. Okolie športoviska chce miestny
úrad skrášliť aj novou zeleňou.
Samospráva chce ihrisko dokončiť ešte
v apríli a o niečo neskôr tam plánuje
usporiadať aj prvý turnaj v rôznych
športoch. Ako uviedla Gabriela Feren-
čáková, mestská časť dlho hľadala
voľný a vhodný pozemok na výstavbu
ihriska, pretože vlastný nemala.
„Nakoniec sa nám podarilo získať par-
čík určený na multifunkčnú výstavbu,
keďže mesto nám zverilo pozemok,“
uviedla. 
S výstavbou ihriska sa začalo v marci
tohto roka a na multifunkčnom ihrisku
sa bude dať hrať minifutbal, hádzaná,
basketbal, ale aj tenis a ďalšie športy.
Starostka Čunova dodala, že mládež
Čunova na tento druh využívania voľ-
ného času už dlho čaká. 
Čaká však podľa nej aj na zriadenie
vlastných klubových priestorov v
obci. Miestny úrad preto plánuje v
novej nadstavbe budovy hasičského
zboru mládežnícky klub. Prízemnú
budovu hasičskej zbrojnice chce
mestská časť zrekonštruovať kvôli
zatekaniu strechy a priestory novej
nadstavby by potom mali slúžili mla-
dým Čunovčanom, z ktorých mnohí
sú aj tak členmi dobrovoľného hasič-
ského zboru. Obec chce na projekt
najskôr získať peniaze, rekonštrukciu
zbrojnice potom plánuje urobiť naj-
neskôr do dvoch rokov. (rob)
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O bezdomovcov

sa musí starať

štát alebo mesto
LIST ČITATEĽA
Určite sa zhodneme, že trvalým
negatívnym javom sú bezdomovci a
ich vplyv na mesto. Treba vychádzať
z nasledujúcich skutočností: Na Slo-
vensku je stanovanie zakázané,
používanie cudzieho pozemku bez
súhlasu majiteľa je tiež nelegálne,
žobranie (častý jav v meste) je takis-
to nepovolené. 
Napriek týmto zákazom z toho rezultu-
jú známe javy - ponevieranie sa okolo
centra, gratis preprava v MHD plus
plno smradu, neprístojnosti s alkoho-
lom vo fľašiach, napádanie okolo-
idúcich, plno špiny a neporiadku, ktorý
bezdomovci po sebe zanechávajú.
Môj návrh na riešenie: Mesto (prípad-
ne štát) by zriadilo vytypované lokality
- sú rôzne poľnohospodárske opustené
objekty, kde by bezdomovcom garan-
tovalo jedlo trikrát denne, samozrejme
žiadny alkohol, žiadne cigarety... Žili
by len v tom priestore, keďže sami sa
nevedia o seba postarať a my by sme sa
im skladali na živobytie, na prežitie -
počnúc ubytovaním a jedlom. Za asis-
tencie SBS by robili jednoduché čin-
nosti - musel by tam byť poriadok, čis-
tota, pripravovali by si drevo na kúre-
nie, varili by z dovezených potravín.
Ak zapochybujete, že to stoji peniaze a
kto na to má dať, tak nepomerne väčšiu
finančnú, majetkovú a morálnu škodu
páchajú bezdomovci teraz, keď sa im
všetko toleruje, napriek tomu, že - ako
som uviedol - porušujú minimálne zá-
kaz stanovania, zákaz používania cu-
dzieho majetku, zákaz žobrania!

Juraj Dúbravan, Bratislava

Príroda nech

zostane najmä

v prírode
LIST ČITATEĽA
Jar je tu a v meste sa opakuje tradič-
ný obrázok. Bratislavčania sa vraca-
jú z vychádzok a v náručiach sa im
hompáľajú kvety, konáriky, všetko,
čo sa len dá v lese či na lúke
odtrhnúť a zobrať.
Málokto si uvedomí, že keď tak urobí
niekoľko tisíc obyvateľov mesta, tak
príroda v okolí Bratislavy poriadne
zaplače. Možno aj preto vyzerá les pri
Železnej studienke, či okolie Horské-
ho parku ako po nálete kobyliek. Boli
to však, len ľudia, ktorí si myslia, že je
dôležitejšia týždňová kytička v ich
obývačke ako pekná príroda počas
celého roka. Ján Vaňa, Staré Mesto

Bratislavčania

boli vždy 

dobrí ľudia
LIST ČITATEĽA
Jedno ráno som odišiel k praktickej
lekárke a potom na Mýtnu k inému
lekárovi. Po krajších dňoch bol
tento pod mrakom, preto som si vzal
dáždnik. 
Mimoriadne som sa necítil dobre a v
dôsledku počasia sa mi veľmi točila
hlava. Cestou domov som sa rozhodol
zastaviť v Kauflande na Trnavskej
ceste a urobiť si malý dôchodcovský
symbolický nákup. Zobral som si
nákupný kôš a aby som dáždnik nemu-
sel držať v ruke, zavesil som si ho na
jeho boka. Po zaplatení som si nákup
preložil do nákupnej tašky, vyšiel som
von, košík zasunul medzi ostatné,
vybral žetón, a odišiel.
Urobil som len niekoľko krokov, keď
som si uvedomil, že mi chýba dáždnik.
Rýchlo som sa obrátil a vrátil k nákup-
ným košom, ale už tam nebol. Nevedel
som, čo mám robiť. Musel som sa s tým
zmieriť, že som v dôsledku mojej
zábudlivosti a hlúposti prišiel o dáždnik,
ktorý bol môj najlepší a najmilší a ktorý
som si veľmi obľúbil. Vylúčil som mož-
nosť, že ho ešte niekedy uvidím. 
O šesť dní neskôr som bol znovu u
lekára na Mýtnej a znovu bolo pod
mrakom. Zase som sa chcel zastaviť aj
v obchode, ale najprv som si povedal,
že radšej nie, lebo zase vyvediem niečo
zlé. Nakoniec som však neodolal. Vzal
som si nákupný košík a aj keď som
úplne vylučoval, že by niekto priniesol
na oddelenie informácii obchodu dážd-
nik, predsa som sa rozhodol opýtať sa
naň. A čuduj sa svete. Môj dáždnik bol
uložený na troch hákoch. 
Zázraky sa predsa dejú. Pracovníčke
som vysvetlil, čo sa mi stalo pred týžd-
ňom a ona mi ho odovzdala. Nevedela
mi však povedať, ktorá dobrá a poctivá
duša ho priniesla. Poďakoval som sa a
mal som nesmierne veľkú radosť.
Okamžite som zmenil názor, že medzi
ľuďmi vládne už len zlo. Bratislavča-
nia boli vždy dobrí ľudia. A vidieť, že
dobro v ich srdciach ešte neumrelo. 

Ján Backstuber, Bratislava

Pri Starom moste nezačali najlepšie
Zhruba pred dvoma mesiacmi pri-
budla do rodiny bratislavských reš-
taurácia ďalšia - Reštaurácia PRI
STAROM MOSTE. Nachádza sa v
Petržalke neďaleko bývalého štadió-
na Artmedie v novostavbe pri zjazde z
Jantárovej cesty. Oficiálna adresa je
síce Krasovského 13, podľa mapy
však leží na ulici Pri Starom háji.
Keďže zo Starého hája nezostalo nič,
asi bude vhodnejšie lokalizovať to
podľa Krasovského ulice.
Prístup k reštaurácii je značne kompliko-
vaný. Z Jantárovej cesty sa sem dá
dostať po špirále z lávky ponad Einstei-
novú, pohodlnejší prístup je zo Sadu
Janka Kráľa a Krasovského ulice. Dá sa
sem dostať aj autom, pod zjazdom je
parkovisko, tí drzejší parkujú priamo na
mieste budúcej terasy. Napriek tomu, že
reštaurácia je v novostavbe, nie je bezba-
riérová - dnu vedú dva schody.
Reštaurácia Pri Starom moste je prie-
stranná - narátali sme vyše 20 stolov pre
štyri osoby, kapacita je vraj až 130 osôb.
Nechýba detský kútik pre deti, ktoré sa
chodia do reštaurácií hrať, pretože doma
im to rodičia nedovolia. Interiér je zaria-
dený jednoducho - z dvoch strán je pre-
sklený s výhľadom na cestu a planinu,
kde sa má stavať hotel a administratívna
budova. Béžová dlažba, biely strop,
steny sú biele a karmínovo-červené.
Množstvo drevených stolov s drevenými
stoličkami trochu pripomína závodnú
jedáleň. Na stenách dva moderné obrazy
s neidentifikovateľným motívom. Pri

večernej návšteve sme boli v reštaurácii
sami, pri poludňajšej návšteve sme tu
narazili na šiestich zákazníkov, z toho
dvaja odchádzali cez kuchyňu a zrejme
patrili k personálu. V čase obeda išlo
denné menu za 3,50 € s polievkou grátis.
V jedálnom lístku Reštaurácie Pri Sta-
rom moste sme narazili na predjedlá,
polievky, šaláty, cestoviny, bezmäsité
jedlá, ryby, jedlá z mäsa, steky, jedlá z
kotlíka, dezerty a pizzu.
Z polievok sme ochutnali Domáci vývar
s rezancami (1,99 €) a Paradajkovú
polievku so syrom (2,29 €). Vývar mal
byť podľa čašníčky slepačí, dovolíme si
však tvrdiť, že sliepku ani nevidel. Išlo
skôr o bujón s rezancami a kúskami pó-
ru. Chuť glutamanu sodného bola ne-
prehliadnuteľná. Instantná polievka je
určite lepšia, ako to, čo sme dostali na
tanieri. Oveľa lepšia nebola ani paradaj-
ková polievka, ktorá predčila aj tie naj-
horšie spomienky na to, čo sa varilo
pred tridsiatimi rokmi v školských
jedálňach.
Z hlavných jedál sme si nechali odporu-
čiť Grilované medové rebrá (7,99 €).
Potom nás čašníčka upozornila, že to
bude trvať najmenej 20 minút, ale čo by
sme neurobili, aby sme mohli ochutnať,
čo nám poradila. Naše sklamanie bolo
veľké. Rebrá bola síce grilované, neboli
však medové a boli zoschnuté na kosť.
Servírovali ich v celku, vopred však boli

dôkladne obrezané. Poriadne nebolo do
čoho zahryznúť.
Lepšia voľba boli Kuracie tyčinky v
syrovej kruste (6,49 €) s Varenými
zemiakmi s maslom (0,99 €). Tu nebolo
veľmi čo pokaziť, iba ak to, že kuchár by
si mohol dať námahu a kuracie prsia
nakrájať na tvar, ktorý bude zodpovedať
názvu - na tyčinky. Na zemiakoch chý-
balo maslo a tak máme podozrenie, že
kuchár jedálny lístok nečítal.
Pri druhej návšteve sme ochutnali jedlá z
kotlíka, ktoré tú ponúkajú “labužníkom
a gurmánom”. Fazuľová polievka s klo-
báskou a údeným mäsom (3,29 €) nasý-
ti aj dvoch - je to pol litra a servírujú to v
nerezovom kotlíku. Podobným spôso-
bom servírujú aj Kotlíkový guláš (4,19
€) a Guláš z diviaka (5,19 €). Trochu
nám to pripomínalo Potemkinovu dedi-
nu, pretože v kotlíku to servírujú, ale
nevaria. V polievke sme márne hľadali
údené, zato tam boli zemiaky, ktoré sme
tu nečakali. Polievka aj diviačí guláš boli
presolené, bravčový guláš bol chuťovo
menej výrazný. Napriek tomu bol tým
najlepším, čo sme z kotlíka ochutnali.
Reštaurácia pri Starom moste nezačala
šťastne. Ak sem chcú niekoho prilákať,
určite by si mali urobiť poriadok v
kuchyni. Pre začiatok stačí, ak budú
naozaj servírovať to, čo ponúkajú.
Naše hodnotenie: ��

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

Nedolievanie je veľká slovenská slabosť
Do tohto čísla sme pre vás vybrali
kontrolu inšpektorov SOI, v ktorej
sa zamerali na poctivosť predaja -
podávania nápojov. Nedolievanie je
totiž asi slovenskou slabosťou, preto-
že prípadov nalievania pod čiaru je
neúrekom.
Dňa 5. septembra 2009 navštívili inš-
pektori SOI Umelku pub - restaurant na
Dostojevského rade. Zamerali ju na
prešetrenie podnetov spotrebiteľov. Po-
čas kontroly zistili, že predávajúci pri
kontrolnom nákupe nedodržal de-
klarovaný objem podávaného nápoja.
Pri objednávke 1 x 0,5 l pivo sudové
Starobrno 10 % á 2,50 €/l bol namiesto
deklarovaného a zaplateného objemu
0,5 l podaný objem 0,472 l, čím došlo k
predraženiu nákupu v neprospech spot-
rebiteľa o sumu 0,07 €. 
Ďalej zistili, že na kontrolný nákup 1 x
0,5 l sudové pivo Starobrno 10 %, 1 x
0,5 l sudové pivo Zlatý bažant 12 %)
účtovaný v sume 2,50 € nebol vydaný
doklad o kúpe výrobkov. Ten vydali až
na vyžiadanie inšpektormi SOI.
V zmysle zákona o ochrane spotrebite-
ľa je predávajúci povinný predávať

výrobky v správnej hmotnosti, miere
alebo množstve, a umožniť spotrebite-
ľovi prekontrolovať si správnosť
týchto údajov. 
V zmysle tohto zákona je ďalej predá-
vajúci povinný vydať spotrebiteľovi aj
doklad o kúpe výrobku, v ktorom je
uvedené obchodné meno, identifikačné
číslo a sídlo predávajúceho, adresa pre-
vádzkarne, dátum predaja, názov a
množstvo výrobku, cena jednotlivého
výrobku a celková cena, ktorú spotre-
biteľ zaplatil. Doklad o kúpe je
potvrdením záväzkového vzťahu -
kúpnej zmluvy pri predaji v obchode
medzi predávajúcim a kupujúcim, tzn.
spotrebiteľom. Je relevantným dokla-
dom pri uplatňovaní práv zo zodpoved-
nosti za vady. Pokuta bola 600 eur.
Dňa 21. októbra boli inšpektori SOI na
podnet spotrebiteľa na kontrole v Piv-
nici u Kozla. Zistili, že predávajúci pri
kontrolnom nákupe nedodržal deklaro-
vaný objem podávaného alkoholického
nápoja. Pri objednávke 40 ml Fernet

stock citrus 30% bolo podaných
namiesto deklarovaných a zaplatených
40 ml len 38 ml, čím došlo k predraže-
niu nákupu v neprospech spotrebiteľa
spolu o sumu 0,08 eura. 
Inšpektori SOI vykonávajú v obchod-
ných prevádzkach kontroly, aby zistili,
či predávajúci, dodávatelia, výrobco-
via, resp. dovozcovia dodržiavajú
povinnosti a zákazy, vyplývajúce im zo
zákona o ochrane spotrebiteľa alebo
právnych aktov Európskych spoločen-
stiev v oblasti ochrany spotrebiteľa.
Rozhodujúcim pre konštatovanie, či
bol zákon dodržaný alebo porušený, je
stav zistený v čase kontroly. 
Za porušenie povinností ustanovených
zákonom o ochrane spotrebiteľa má
orgán dozoru v zmysle zákona povin-
nosť zodpovednému subjektu uložiť
pokutu až do 66 387,83 eura. Na zákla-
de skutkového stavu SOI dospela k
záveru, že neboli splnené zákonom sta-
novené podmienky predaja výrobkov a
došlo k porušeniu predpisov. Pokuta
bola 100 eur. Marián Taller
(Spracované z právoplatných rozhod-
nutí Slovenskej obchodnej inšpekcie)

Nohy si začíname všímať až vtedy, keď
sú cítiť, svrbia a pália, koža medzi prsta-
mi pripomína drobiaci sa syr alebo je
bolestivo rozpraskaná a o stvrdnutých
do krvi popraskaných pätách ani neho-
voriac. A čo potom zarastajúce, bez
lesku do žlta sfarbené, zosilnené nechty,
často s ryhami, ktoré penovitá hmota
nadvihuje od lôžka a časom v topánkach
pôsobí bolesť pri každom kroku. 

Štúdie ukazujú, že cez 60 % vyšetrených osôb
má klinicky diagnostikovanú tinea pedis
(mykóza kože nôh) a viac než 4 % onychomy-
kózu ( mykózu nechtov). Pôvodcovia sú der-

matofytá, teda huby, ktoré sa „špecializujú“ na
parazitovanie v koži. Postihnutie nechtov mno-
hokrát prichádza ako ďalšie šírenie neliečenej
infekcie z medzi prstových priestorov.
Týmto problémom sa môžeme brániť unikát-
nou múdrou hubou - Pythium oligandrum,
ktorá je obsiahnutá v prípravkoch Biodeur,
Múdra huba Pythie Biodeur Nail - pri
nechtovej plesni, Múdra huba Pythie Biodeur
Prevent - pri zápachu, potivosti a mykózach
kože nôh, alebo Múdra huba Pythie Biodeur
Prevent Foot powder - práškový prípravok do
topánok pri zápachu a potivosti nôh. 
Pythium oligandrum, ľudovo nazývaná
„múdra huba“ je mikroskopická huba, ktorá

priamym parazitizmom pôvodcu nepríjemných
kožných ochorení „vysaje“. Napadá patogén-
ne plesne a čerpá z nich pre svoju potrebu živi-
ny dokiaľ ich nezahubí. Pod nechty zasiahnuté
mykózou múdra huba prerastie bez pilovania
či dokonca strhávania z krajov nechtu po vlák-
nach (hyfách) patogénnych plesní a tam pôso-
bí dokiaľ pôvodcu ochorenia úplne nevysaje. Z
toho dôvodu nevznikajú odolnejšie druhy ani
rezistencie (genetické mutácie) patogénnych
plesní. Potom ustane jej aktivita, pretože nie je
schopná si obstarať živiny z ničoho iného než z
plesní, a odrastá s nechtom, čo môže podľa
veku človeka trvať až rok a pol.
„Mykózy nôh nie sú o tom, že by človek za-

nedbával hygienu,“ hovorí výskumný pracov-
ník Radim Klimeš. „Mykózy sú infekcie a
napadnú nohy pokiaľ má človek dispozície,
oslabenú imunitu, nesprávnu obuv, nadmerne
zaťažuje nohy napríklad športom. Rizikové
miesta sú napríklad spoločné sauny, bazény,
sprchy, ale i koberce v hotelových izbách, poži-
čiavanie papúč návštevám,… Napadnutie nôh
mykotickou infekciou si hneď nevšimneme, ale
pleseň postupne začne dráždiť pokožku, tá sa
bráni zvýšenou potivosťou, čo je vhodné pro-
stredie pre rast plesní a s nimi v symbióze žijú-
cimi baktériami. Tie spôsobujú zápach. Ak si
nevšimneme tieto príznaky je len otázkou času,
než sú zasiahnuté celé nohy i s nechtami.“

Výhodou prípravkov s múdrou hubou je, že
majú jednoduchú aplikáciu formou zapra-
šovania do topánok, kúpeľmi nôh alebo
zábalmi nechtov. Nasadzujú sa iba na
postihnuté miesto a preto sa pred použitím
nevyžadujú pečeňové testy ani u ľudí s osla-
benou imunitou, u tehotných žien, diabeti-
kov alebo detí.

Prípravky s Pythium oligandrum, ríše Chro-
mista- Stramenopila dostanete v lekár-
ňach. Vaše otázky zodpovieme na infolinke:
0905 437 107, e-mail: vitamax@vitamax.sk,
informácie na: www.pythium.eu, www.vita-
max.sk a www.mudrahuba.sk

Bolesť nôh nielen od námahy
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detský parlamentmestský

Stále nemajú

miesto na 

urnovú stenu
DÚBRAVKA
Stále nie je isté, kde bude v Dúbrav-
ke kolumbárium, teda urnová stena.
Poslanci totiž schválili len vytvorenie
komisie na posúdenie predložených
alternatív riešenia. 
Prvá hovorí o zriadení kolumbária v
areáli súčasného cintorína v správe
mestského pohrebníctva Marianum,
druhá o možnosti jeho umiestnenie v
rámci oplotenia kostola sv. Kozmu a
Damiána. Niektorí poslanci sa priklá-
ňali k jednej z alternatív, iní si vedeli
predstaviť kombináciu oboch alterna-
tív a riešiť zámer etapovite. Otvorená
zostala aj otázka verejnej diskusie na
túto tému, nakoniec sa však o nej a o jej
termíne nehlasovalo.
Pôvodný zámer mestskej časti bolo
vybudovať urnový háj pri kostole sv.
Kozmu a Damiána. Táto myšlienka
vychádzala aj z priorít samosprávy na
toto volebné obdobie. Mnohým obča-
nom sa však takéto riešenie nepáčilo,
vznikla aj petícia. Po jej vzniku ako aj
po stanovisku mesta sa mestská časť
plánu na výstavbu urnového hája vzda-
la. Podporu medzi poslancami násled-
ne našiel návrh na vybudovanie kolum-
bária. Na základe uznesenia miestneho
zastupiteľstva predložil starosta Ján
Sandtner analýzu realizovateľnosti
tohto zámeru. V súvislosti a alternatí-
vami bude nutné vysporiadať niektoré
pozemky. Podľa občanov by sa však
mala doriešiť aj dynamická a statická
doprava, teda parkovanie. (sita)

Medzi jarkami

chcú do augusta

zrevitalizovať
PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Podunajské Biskupice pripravujú
revitalizáciu verejného priestranstva
na sídlisku Medzi jarkami. Financo-
vanie zabezpečí nenávratný finanč-
ný príspevok Európskej únie v
rámci Operačného programu Brati-
slavský kraj.
Zmluvu s poskytovateľom finančné-
ho príspevku podpísala mestská časť
Podunajské Biskupice 22. februára
2010 s celkovými investičnými i s
neinvestičnými nákladmi 518 755,87
eur. Z nich deväťdesiatpäť percent
uhradí Ministerstvo výstavby a regio-
nálneho rozvoja SR. Zvyšných päť
percent pôjde z rozpočtu mestskej
časti.
Projekt revitalizácie verejného prie-
stranstva na sídlisku Medzi jarkami
rieši revitalizáciu územia pred Základ-
nou školou na Bieloruskej ulici a v jej
okolí a pri budúcej tržnici. Konkrétne
ide o rekultiváciu a zasiatie novej trávy,
položenie novej zámkovej dlažby,
inštaláciu nových lavičiek a smetných
košov, vybudovanie detského ihriska s
preliezačkou a hojdačkou. 
Celý priestor vytvorí novú oddychovú,
rekreačnú a zábavnú zónu pre miest-
nych obyvateľov Podunajských Bisku-
píc, ale aj pre všetkých návštevníkov
tejto lokality. S výstavbou sa začalo 1.
marca 2010, dokončená by mala byť v
auguste tohto roka. Časť Podunajských
Biskupíc by sa tak mala onedlho stať
omnoho krajšou. (rob)

V univerzitke je podľa niektorých jej

návštevníkov až neznesiteľné teplo
STARÉ MESTO
Teplo, teplo, ešte teplejšie. S takými
pocitmi sa stretol čitateľ Michal
Daříček počas nedávnych návštev
Univerzitne knižnica v Bratislave. 
Podľa jeho názoru ide o najlepšiu kniž-
nicu v Bratislave, ktorá však má jednu
veľkú chybu: Teplo! Niekedy až ne-
znesiteľné.
„Okamžite po vstupe cez veľké histo-
rické dvere do priestoru pred vstupný-
mi turniketmi zarazí návštevníka veľké
teplo (podľa môjho odhadu možno aj
30 °C), ktoré je veľmi nepríjemné. Na
tvárach návštevníkov vidno červenú
farbu, ako sa každý nechutne potí.

Naozaj neviem, či sú knižničné finan-
čné fondy také bohaté, aby si dovolili
takéto plytvanie. Z môjho amatérskeho
pohľadu usudzujem, že knihám pro-
spieva skôr chladnejšie prostredie, a
preto sa mi zdá teplo v Univerzitnej
knižnici absolútne proti zdravého rozu-
mu. Každý jeden stupeň kúrenia pred-
stavuje pre také obrovské priestory
predsa veľké náklady,“ napísal náš
čitateľ.
Uvádza aj konkrétny príklad: „Keď
som tam bol naposledy, 23. marca
2010, tak som mal oblečené len krát-
ke nohavice a tričko s krátkym ruká-
vom, teda jednu tenkú vrstvu na

celom tele, no aj tak bola pre mňa
každá minúta v knižnici utrpením.
Hygienici hovoria, že pre školopovin-
né deti v prostredí, kde trávia viac ako
4 hodiny, je minimálna teplota 20 °C.
Keďže danú knižnicu navštevujú
dospelí ľudia, tak tých 20 °C je podľa
mňa akurát.“
S problémom sme oslovili aj vedenie
knižnice, to sa však nakoniec rozhod-
lo, že na čitateľovo upozornenie
nebude nijako reagovať. Podľa neofi-
ciálneho vyjadrenia jedného vedúcich
pracovníkov však ide len o subjektív-
ny dojem každého návštevníka kniž-
nice. (db)

Protipovodňová ochrana Bratislavy

má byť dokončená 14. apríla 2010 
BRATISLAVA
Práce na protipovodňovej ochrane
mesta v týchto dňoch finišujú. Proti-
povodňové múry a súvisiace stavby
majú byť dokončené 14. apríla 2010
s tým, že oficiálne otvorenie sa usku-
toční počas Dní otvorených dverí
samosprávy.
Podľa informácií z vodohospodárske-
ho odštepného závodu Bratislava, by
protipovodňové práce mali byť dokon-
čené do polovice apríla aj v Devínskej
Novej Vsi. Do 20. apríla je naplánova-
né aj odstránenie nedostatkov, na ktoré
malo vplyv počasie v podobe mrazov,
dažďa a podmienok, keď sa nedali

upravovať nedostatky na povrchu pro-
tipovodňových múrov. Vyriešené boli
aj problémy v Devínskej Novej Vsi,
kde bolo potrebné vyvlastňovacie
konanie. Vodohospodári sa napokon s
majiteľmi pozemkov dohodli. Proti
povodniam je chránené aj územie v
rámci nového komplexu Eurovea.
Vybudovali tu protipovodňovú ochra-
nu, ktorá dokáže ochrániť územie pred
tisícročnou vodou. V prípade potreby
ju možno zvýšiť o 50 centimetrov.
Práce na protipovodňovej ochrane sa
začali 17. mája 2007. Viac ako trojroč-
ná stavba bola rozdelená do deviatich
častí. Išlo o úseky Prístavný most -

Most Apollo, Starý most - Nový most,
Zaústenie Vydrice a Čierneho potoka -
ľavý breh, Devín - Slovanské nábrežie,
Devín - úsek Moravy a Devínska Nová
Ves. Siedma časť sa týkala pravého
brehu Dunaja a ochrannej hrádze v
Petržalke, ôsmou je odpadový kanál
Gabčíkovo a deviatou časťou zabezpe-
čenie monitorovacieho plavidla, ktoré
monitoruje prietoky a kvalitu vody.
Súčasťou nových protipovodňových
múrov je systém mobilného hradenia,
ktoré má zabrániť prietokom vyšším
ako 11 000 kubických metrov. Celý
projekt mal stáť viac ako 30 miliónov
eur. (rob)
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Predĺžili lehotu

na odkúpenie

pozemkov
PETRŽALKA
Pôvodne mali vlastníci družstev-
ných bytov na Krásnohorskej 1-3 a
Turnianskej 5-7 možnosť požiadať
o odkúpenie pozemkov pod doma-
mi do konca marca. Tento termín je
však predĺžený do 15. apríla.
S majiteľom pozemkov sa na tom
dohodol primátor Andrej Ďurkovský.
Jedným z dôvodov boli aj nedávne
veľkonočné sviatky. Mesto spoločne
s petržalskou mestskou časťou a s
vlastníkom pozemkov pritom ešte
koncom marca rokovalo o cene za
pozemky. 
„V pondelok 22. marca oznámil vlast-
ník pozemku vôľu znížiť cenu za
štvorcový meter o 20 percent z pôvod-
ne navrhovanej ceny s tým, že túto
zľavu poskytne žiadateľom o odkúpe-
nie pozemku, ktorí podajú žiadosť do
31. marca,“ uviedla hovorkyňa primá-
tora Beatrice Szabóová. (brn)

Memorandum

o odpade je 

už podpísané
BRATISLAVA
Minulý týždeň podpísali na pôde
magistrátu Memorandum o vzájom-
nej spolupráci. 
Primátor Andrej Ďurkovský a zástup-
covia spoločností BVS, a.s., Daniel
Gemeran a OLO, a.s., Ján Králik a
Valentín Mikuš tým naznačili ochotu
riešiť problematiku zberu, separácie a
zhodnocovania biologicky rozložiteľ-
ného odpadu v hlavnom meste. 
„Odpad produkovaný v domácnostiach
a odpad vznikajúci na území mesta je
nevyhnutné triediť a následne zabezpe-
čiť jeho zhodnotenie. Ide predovšet-
kým o kuchynský odpad, ale aj o bio-
logický odpad, ktorý vzniká pri údržbe
zelene. Tento proces nie je v súčasnos-
tí možné zabezpečiť jednou organizá-
ciou,“ informovala hovorkyňa primá-
tora Beatrice Szabóová. (brn)

Vajnory oslávia

prvú návštevu

Jána Pavla II.
VAJNORY
Všetkých, ktorí si chcú pripomenúť
jednu z najdôležitejších udalostí
posledných 20 rokov, pozývajú Vaj-
nory na oslavy výročia prvej návštevy
Jána Pavla II. na Slovensku.
Oslavy sa začnú vo štvrtok 22. apríla
2010 slávnostným zvonením a svätou
omšou, a vyvrcholia v nedeľu 25. aprí-
la o 16.00 h pontifikálnou sv. omšou v
Parku pod lipami. Celebrovať ju bude
mons. Stanislav Zvolenský, arcibiskup
- metropolita, účinkovať budú Spevác-
ky zbor Jána Pavla II, Spevácky zbor
mesta Bratislavy, sólista Martin Babjak
a spojené dychové hudby.
Súčasťou osláv bude aj otvorenie
výstavy Ján Pavol II.. V piatok sa
ďalej pripravuje program Ján Pavol
II. a deti, v sobotu 24. apríla to bude
projekt pod názvom Ján Pavol II. a
mládež a na večernej omši v ten istý
deň vystúpia aj rôzne mládežnícke
gospelové skupiny. (rob)

Kramáre majú

problémy 

s fajčením 
NOVÉ MESTO
Na nedávny postreh o fajčení na Kra-
mároch (BN 6/2010) zareagovala aj
naša čitateľka Zuzana Obuchová. S
nemocnicou na Kramároch mala
totiž podobné skúsenosti.
„Musím doplniť, že v nemocnici na
Kramároch sa fajčí nielen pred vcho-
dom, ale priamo v budove,“ tvrdí a
pokračuje: „Po jednom gynekologic-
kom zákroku som bola hospitalizovaná
na gynekologicko-pôrodníckej klinike.
Na pooperačnom oddelení bolo mini-
málne šesť tehotných žien a už pri prijí-
maní sme na chodbe cítili silný cigareto-
vý zápach. Naše otázky prijímajúcej
sestre, či sa tu smie fajčiť, zostali bez
povšimnutia, tak sme si mysleli, že ide
len o náhodu. O to väčší šok sme zažili,
keď sme zistili, že cigaretový zápach je
na konci chodby, kde sme mali izbu,
oveľa silnejší a dokonca ho veľmi cítiť
aj na lôžku v izbe.“
Našu čitateľku šokovalo, že personál
nejavil najmenší záujem o tento pro-
blém: „Sama som hľadala zdroj zápa-
chu a pokúšala sa o nápravu. Bohužiaľ,
prievan ťahal silný cigaretový zápach zo
zadného núdzového schodiska do celej
chodby, popod dvere aj do izieb a neda-
lo sa tomu nijako zabrániť.“
Zuzana Obuchová je nefajčiarka, a preto
sa striktne vyhýba zafajčeným priesto-
rom. „Po márnych pokusoch o vysvetle-
nie a nápravu situácie u personálu, ktorý
mi nevedel pomôcť, som si chcela
pomôcť sama a čakala som na ošetrujú-
cu lekárku s tým, že u nej podpíšem
reverz a pôjdem domov. Na moje pre-
kvapenie ma mladá lekárka odbila s
tým, že ma nepustí a že „môžem maxi-
málne utiecť“. Po mojej poznámke, že
som tehotná, a to už si môžem ísť rovno
ľahnúť do krčmy, na mňa lekárka vy-
štekla, že nech „nepreháňam... a môžem
byť rada, aspoň sa mi nenarodí veľké
decko,“ píše naša čitateľka.
Ako dodáva, „po tejto ukážke profesio-
nality a etiky som rezignovala a zvyšok
dňa som presedela v prednej, jedálen-
skej časti chodby, kde bol cigaretový
zápach cítiť najmenej, za nevšímavosti
okoloidúcich lekárov a sestier. Pozoro-
vala som príjemne naladený personál,
ako chodí fajčiť na balkóny voľných
izieb a užíva si bezstarostné chvíľky
bezproblémovej služby. Ja som sa,
naopak, pýtala sama seba, ako sa u nás
dodržiava zákon o ochrane nefajčiarov,
Charta práv pacienta, či ako to vlastne
naša spoločnosť chráni tehotné ženy -
chránené osoby.“
Hovorkyňa FNsP Rút Geržová vyjadri-
la v odpovedi pre Bratislavské noviny a
našu čitateľku ľútosť nad jej negatívnou
skúsenosťou: „Je pravda, že z únikové-
ho schodišťa sa niekedy šíri zápach z
cigaretového dymu, ktorý preniká cez
dvere na chodbu. Je to konštrukčná
chyba únikového schodišťa, ktoré nemá
žiadne vetranie. Žiaľ, v budove sa fajčí,
aj keď je to rozhodnutím riaditeľa zaká-
zané. Vedenie kliniky požiadalo o her-
metické zatváranie dverí do únikového
schodišťa na 8. a 9. poschodí. Ako ma
informovala primárka kliniky, stalo sa,
že prichytili fajčiarky na balkónoch, no
boli to pacientky, neraz aj tehotné.
Napriek tomu vedenie kliniky opakova-
ne poučilo zamestnancov o zákaze faj-
čiť vo všetkých priestoroch, ako aj o pri-
meranom správaní k pacientkam.“ (db)

Trusu po holuboch na Novom moste

chcú zabrániť flexibilnými páskami
STARÉ MESTO
So sťažnosťou na špinavé zábradlie
od trusu po holuboch na Novom
moste sa na nás obrátila čitateľka
Lucia Mašková. Kompetentní podľa
nej zanedbali svoje povinnosti, navy-
še ide o hanbu mesta aj z pohľadu
turistov.
Čitateľka chodí podľa vlastných slov po
Novom moste už viac ako dva mesiace.
Napriek upozorneniam márne čaká na
to, že mesto dá umyť časť zábradlia zne-
čistenú trusom holubov. „Most je pre
mnohých ľudí, vrátane turistov, spojo-
vacou komunikáciou Starého Mesta a
Auparku. Stav, v akom sa nachádza, je
naozaj žalostný,“ napísala čitateľka. 
Magistrát zareagoval informáciou,
podľa ktorej je Nový most majetkom
hlavného mesta a spravuje ho oddele-
nie cestného hospodárstva. Oddelenie
vraj venuje pozornosť údržbe, kontrol-
ným prehliadkam, pravidelným geode-
tickým meraniam a dynamickým za-
ťažkávacím skúškam, ako aj potreb-
ným sanačným opatreniam. 
V stanovisku sa ďalej uvádza, že na
steny pri chodníkoch pre peších po
oboch stranách mosta aplikovalo v
roku 2006 náter proti grafity. Zo stien

sú podľa mesta pravidelne odstraňujú
grafity a plagáty. Kontrolu robia pra-
covníci trikrát do týždňa. Magistrát
ďalej uviedol, že v roku 2006 boli
natreté aj pylóny na Novom moste. V
miestach, kde sú madlá zašpinené od
holubieho trusu, sa čistiace práce

podľa mestskej samosprávy už začali.
„V apríli budú miesta, kde sa holuby
najviac zdržujú, olepené flexibilným
ochranným pásom, ktorý zamedzí,
aby sa tam zdržiavali,“ dodal magi-
strát. (rob)

FOTO - archív
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Devín chce

zakázať pitie 

na verejnosti 
DEVÍN
Samospráva Devína chce nové
záväzné nariadenie o dodržiavaní
čistoty a poriadku v mestskej časti
rozšíriť o ustanovenia o starostlivos-
ti o verejný poriadok, ale aj o sta-
rostlivosť o verejnú zeleň. 
Staré nariadenie sa totiž nedoplnilo už
od roku 1991. Nový návrh všeobecne
záväzného nariadenia chcú miestni
poslanci rozšíriť aj o ustanovenia týka-
júce sa starostlivosť o zeleň. Novinkou
je zákaz konzumácie alkoholických
nápojov na ulici a obmedziť sa má aj
kosenie mechanizmami. 
Zharmonizované majú byť aj niektoré
sporné ustanovenia s platnými zákon-
mi, napríklad povinnosť udržiavať
chodníky bez nečistôt a snehu. V zasta-
vanom území mestskej časti sa okrem
výnimiek zavádza zákaz požívania
alkoholických nápojov. Kosiť elektric-
kou alebo motorovou kosačkou sa
bude môcť len v určité hodiny a len
počas pracovných dní a v sobotu. 
Zákaz požívania alkoholických nápo-
jov sa nevzťahuje na povolené zauja-
tie verejného priestranstva formou
terás, respektíve obdobných zariadení
poskytujúcich občerstvenie, reštau-
račné alebo pohostinské služby či na
podujatia organizované Devínom s
vopred udeleným súhlasom mestskej
časti. 
V záujme ochrany verejnej zelene sa
napríklad plánuje zakázať jazdiť,
zastaviť a stáť motorovými či nemoto-
rovými vozidlami na zeleni, znečisťo-
vať plochy zelene, zakladať ohne, sta-
novať a táboriť mimo vyhradených
miest.
Samospráva si chce dať pozor aj na
nedisciplinovaných ľudí, ktorí vylie-
vajú odpad z domácností do vody,
prípadne tuhý odpad nechávajú blíz-
ko brehov a pri zvýšenom toku ho tak
berie voda. Rovnako si plánuje
posvietiť aj na tých, ktorí vypúšťajú
do vody zdravotne škodlivé, alebo
inak nebezpečné tekutiny, akými sú
napríklad oleje, pohonné látky, žiera-
viny a iné tekutiny). (rob, brn)

Chcú sprísniť

podmienky na

získanie bytu
PETRŽALKA
Petržalská samospráva nedávno v
pristúpila k úprave Zásad hospo-
dárenia s obecnými bytmi. Chce
tým efektívnejšie chrániť verejný
majetok. 
„Sprísnenie podmienok prenajímania
petržalských bytov priamo súvisí s
troma vecnými opatreniami,“ infor-
moval hovorca mestskej časti Ľubo-
mír Andrassy. 
Ako spresnil: „V prvom prípade ide o
otázku zábezpeky. Nový nájomca
obecného bytu musí pred uzatvore-
ním zmluvy zaplatiť na účet mestskej
časti zábezpeku vo výške trojnásobku
predpísaného mesačného nájomného.
Samospráva ju môže použiť výlučne
na vyrovnanie vzniknutých pohľadá-
vok prenajímateľa voči úradu. Druhá
zmena súvisí s notárskou zápisnicou,
ktorá vytvára priestor na mimosúdne
vypovedanie nájmu, ak si nájomca
prestal plniť povinnosti vo vzťahu k
samospráve.“ 
Čo sa týka tretej úpravy, „tá je viaza-
ná na dobu nájmu. Podľa nových pra-
vidiel budú petržalské byty prenají-
mané len na dobu určitú, maximálne
na tri roky, pričom však pri dodržaní
zmluvných podmienok bude zmluva
bez problémov predĺžená,“ uviedol
Ľubomír Andrassy.
Podľa jeho slov v minulom roku
získalo obecný byt od samosprávy
celkove 29 petržalských žiadateľov,
ktorí boli evidovaní v zozname uchá-
dzačov o byt. 
„Najväčšia bratislavská mestská časť
má dnes k dispozícii 799 bytov, ktoré
prenajíma na základe zásad hospodá-
renia s bytmi. V aktuálnom zozname
záujemcov o nájomný byt je evidova-
ných 1496 žiadostí,“ dodal Ľubomír
Andrassy.
O byt môže požiadať každý Petržal-
čan, ktorý má v tejto mestskej časti
trvalý pobyt najmenej päť rokov,
okrem toho nesmie vlastniť žiadnu
nehnuteľnosť na bývanie a jeho
mesačný príjem je vyšší ako 1,2-
násobok životného minima. (mm)

pri nákupe nad
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Bratislava ponúka veľa technických 

pamiatok, treba ich však chrániť
BRATISLAVA
Za posledných pár rokov prišla
Bratislava o viacero technických
pamiatok a zaujímavých príkladov
priemyselnej architektúry - často
ani zásah verejnosti a angažovanie
sa médií ich nedokázali ušetriť od
smutného osudu. 
Bez akýchkoľvek pochybností je
jasné, že mesto a jeho infraštruktúra
nemôže zostať v nejakej zakonzervo-
vanej podobe a mnohé staré stavby
musia ustúpiť novým. Odchodom
každého technického diela z minulos-
ti však mesto i samotná krajina strá-
cajú kúsok zo svojej pamäti. Príliš
často sa presadzoval názor, že staré
mosty, továrne, sklady, huty sú len
ohavnými opachami, ktoré treba
nahradiť nákupnými centrami a ele-
gantnými kaviarňami. Oni sú však
predovšetkým pamiatkami umu a
dôvtipu, ktorému vďačíme za dnešnú
modernú civilizáciu. 
Tento ich význam bol dlho nedocene-
ný. Navyše išlo o pamiatky „nedáv-
nej“ minulosti neovenčenou roman-
tickou slávou. No tento prístup sa
mení. Podobne ako sa v polovici 20.
storočia prešlo od ochrany jednotli-
vých významných objektov k ochrane
celých kompaktných štvrtí (k nám
tento trend dorazil neskoro na to, aby
stihol zachrániť Vydricu a Podhra-
die), tak dnes sa vo vyspelých kraji-
nách plne docenil význam a krása
priemyselných budov a starých tech-
nických zariadení. 
Ak ich nemožno zachovať v pôvod-
nej podobe a na pôvodný účel, sú
upravované a využívané ako kance-
lárske alebo obchodné priestory. Vo
Viedni tak napríklad z bývalých ply-
nojemov vznikli priestory pre kultúr-
ne a športové aktivity, v Kodani zo

skladov dánskej Východoindickej
spoločnosti spravili úradovne minis-
terstva zahraničných vecí a aj v Berlí-
ne viacero centrálnych inštitúcií sídli
v niekdajších továrňach, skladoch a
kasárňach. 
Ukážku zásadného prerodu pôvodné-
ho účelu vyslovene funkčnej budovy
na niečo vznešenejšie máme aj v Bra-
tislave - a to v podobe Slovenskej
národnej galérie, ktorá sa nachádza v
priestoroch niekdajších kasární
(vyhýbame sa tu diskusii o tom, či
táto prestavba bola úspešná alebo
nie.). Ak pred niekoľkými desaťročia-
mi turisti chodili obdivovať hrady,
zámky, historické centrá a antické
vykopávky, tak dnes rastie význam
tzv. industriálneho turizmu (u nás tak-
mer úplne nepodchyteného!) a indu-
striálnych turistov, ktorí sa zameria-
vajú na staré železnice, kanály, vodár-
ne a priemyselné objekty manufaktúr-
neho obdobia a obdobia od priemy-
selnej revolúcie až približne do čias
veľkej hospodárskej krízy v rokoch
1929-33. 
Mimoriadnosť technických pamiatok
na Slovensku a v Bratislave spočíva
aj v tom, že reprezentujú oneskorenú,
no o to špecifickejšiu industrializáciu,
ktorá sa v Uhorsku začala vlastne až
koncom 19. storočia. 
Žiaľ, i keď ich význam na Slovensku
odborníci a rozhľadený ľudia dávno
pochopili, širšia verejnosť a politici
ich ignorujú. Za „skutočné pamäti-
hodnosti“ sa stále považujú predo-
všetkým také pamiatky, ktoré takýto
status získali v období romantizmu
(hrady, zámky, katedrály), pamätní-
ky ľudového umenia (dreveničky a
salaše). 
Prípadne sa za ne považujú pamiatky
po postavách literárneho, umeleckého

a politického života (a sem-tam neja-
kých lekároch, najmä ak boli súčasne
aj básnikmi). 
Je to spojené aj s akýmsi nedocene-
ním osobností z oblasti vedy, techni-
ky a podnikania v našich dejinách.
Naši žiaci a študenti sa v školách učia
prevažne o slovenských spisovate-
ľoch a politických vodcoch, no veľmi
málo o slovenských vynálezcoch,
inžinieroch, administrátoroch a eko-
nómoch. 
Vyvoláva to dojem, že Slováci a iní
obyvatelia slovenského územia v
minulosti boli len takým čudným roľ-
níckym ľudom, ktorý bol odrezaný od
modernizačných prúdov 18.-20. sto-
ročia a nijako sa nezúčastňoval na
rozvoji technickej civilizácie. 
Pritom práve Bratislava má čo ponúk-
nuť a je našou povinnosťou technické
pamiatky nedávnej minulosti zacho-
vať pre našich potomkov: A to aspoň
zvyšky uhorskej cvernovej fabriky,
mlyny v Mlynskej doline (vlastne
prvú industriálnu zónu v meste!),
niektoré železničné viadukty, Gu-
monku, budovu konskej železnice,
Starý bratislavský prístav, Cver-
novku, vodáreň na ostrove Sihoť,
zvyšné budovy niekdajšej Patrónky a
azda aj viacero iných, menej zná-
mych objektov. 
Vhodne upravené a využívané prie-
myselné a technické objekty minulos-
ti predstavujú rovnaké pamiatky
hodné ochrany, ako sú zámky, klášto-
ry, kaštiele a katedrály. 
A to nie iba z dôvodu prilákania spo-
menutých „industriálnych turistov“,
ale hlavne preto, aby sme vo svetovej
histórii nezostali zapísaní ako národ,
ktorý len choval ovce, vyrezával
črpáky a po večeroch písal básne...

Daniel Šmihula
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Sad J. Kráľa už

nechráni pred

ruchom mesta
AD: SAD J. KRÁĽA BY SA NEMAL
MENIŤ KAŽDÝCH... BN 4/2010)
Nedávny článok o problematike Sa-
du Janka Kráľa, ktorý reagoval na
pripravovanú a čiastočne aj vyko-
nanú revitalizáciu, vyvolal medzi
Bratislavčanmi veľký ohlas. Z názo-
rov čitateľov vyberáme:

~     ~     ~
Verím, že zodpovední si zoberú príklad
z Rakúska a z iných podobných riešení
revitalizácie, pri zachovaní histórie,
tradície a skutočných potrieb občanov.
Nové „lavičky“ sú krokom späť.

~     ~     ~
Sad Janka Kráľa navždy zostane v
dnešnej rozlohe, jeho ochrana je dosta-
točná, báť sa netreba. Peniazom je síce
na Slovensku všetko jedno, ale neve-
rím tomu, že by bol niekedy ohrozený.
Historickej zelene tu máme málo, tak
hádam aspoň táto zostane. Momentál-
ne investovať do nezmyselných sta-
vebných úprav je mrhanie a plytvanie,
opraviť treba agátové lavičky na
pôvodný stav a spraviť normálne sluš-
né toalety. Stav stromov v parku je
žalostný, čiže vôbec nie dobrý, ako
píše pán Torma. Sem musia ísť penia-
ze, každoročne a niekoľkonásobky
terajšieho rozpočtu, ktorý nestačí
poriadne ani na kosenie, hrabanie...
Najväčším problémom parku je totálna
absencia odbornej údržby - ošetrovania
stromov. Nikde v rozumnej spoločnos-
ti nemôže starostlivosť o historickú
zeleň robiť firma, ktorá na to nie je špe-
cializovaná. Odnášanie smetí, zameta-
nie, polievanie, letničky má strašne
ďaleko od arboristiky. 

~     ~     ~
Už názov tohto miesta napovedá, ako
by malo vyzerať a myslím si, že obno-
va jestvujúceho, plus vybudovanie
hygienického zázemia - revitalizácia
súčasného, by bola postačujúca. Sad
navštevujú väčšinou mamičky s deťmi,
prípadne deti. Neviem si predstaviť,
ako by sa asi dalo jazdiť, či už korčuľa-
mi, alebo na kolobežke, prípadne s
kočíkom po dláždenej ploche... 

~     ~     ~
Je absurdné, že park je zničený, podľa
mňa neodolá tlaku developerov a
časom zmizne z mapy Bratislavy.

~     ~     ~
Park nezmizne, len zostane torzo.
Každé väčšie mesto potrebuje jeden
veľký, plochou významný záhradný
priestor v centre (Central Park v New
Yorku, Hyde Park a ďalšie v Londýne,
Biis de Bouglonne v Paríži). Sad Janka
Kráľa je svojou plochou relatívne malý,
preto pre zachovanie funkcie parku a nie
záhrady potrebuje dostatočný odstup od
mestského ruchu. Táto funkcia sa
postupne ničí výstavbou - Aupark,
administratívna prístavba Auparku,
Krasovského lesík. Dnes, keď sa prejde-
me po sade, počujeme ruch mesta. Malá
Bratislava je tak oveľa viac prítomná
ako ruch Viedne v Schönbrunnskom
parku alebo vo vyššie spomínaných par-
koch. Škoda, že moc peňazí ovládla roz-
hodovanie zastupiteľov a zisk jednotliv-
cov a spoločností je uprednostňovaný
pred blahom a výhodami obyvateľov
mesta. Tí, ktorí sú za to zodpovední,
páchajú škody, ktoré sa nedajú napraviť.
A my, ktorí ich volíme, sme za to spolu-
zodpovední.

(z diskusie na www.banoviny.sk)

Centrum

Dlhých dielov

čaká úprava
KARLOVA VES
Karloveská samospráva plánuje
zregenerovať centrálnu časť sídlis-
ka Dlhé diely. Vypísala preto verej-
né obstarávanie na dodávateľa sta-
vebných prác.
Zanedbané centrum v karloveských
Dlhých dieloch by mohlo byť obno-
vené ešte tento rok. Mestská časť
Karlova Ves chce na centrálnom ná-
mestí na Dlhých dieloch obnoviť a
vymeniť oddychové prvky v podobe
lavičiek a mobiliáru, osadiť lavičky s
prvkami zelene, obnoviť detské ihris-
ko, inštalovať fontánu a vytvoriť prie-
stor pre bezbariérový prístup do ob-
chodných priestorov. 
Predpokladaná celková hodnota
zákazky na revitalizáciu centrálnej
časti sídliska Dlhé diely v Karlovej
Vsi je 476 575 eur bez dane z prida-
nej hodnoty a posledná lehota na
predkladanie ponúk, alebo žiadostí o
účasť v tejto súťaži je piatok 16. aprí-
la 2010. (rob)

Rača hľadá, kto

sa bude starať 

o jej výzdobu
RAČA
Mestská časť Rača pripravuje
sezónnu kvetinovú výzdobu vo svo-
jich verejných priestoroch a súčas-
ne chce elektronickou aukciou vy-
berať dodávateľa výzdoby. 
Rača má napríklad záujem o výsadbu
samozavlažovacích vegetačných
nádob, ďalej o montáž samozavlažo-
vacích nádob na stĺpy verejného
osvetlenia podľa súpisu miest na osa-
denie závesných kvetináčov, sezónnu
údržbu samozavlažovacích vegetač-
ných nádob počas dvadsiatich piatich
týždňov od dátumu umiestnenia jed-
notlivých vegetačných nádob na sta-
novište.
Samotná aukcia bude v mestskej časti
Rača 16. apríla 2010 a uskutoční sa v
troch kolách. Prihlášky uchádzačov s
cenovými ponukami treba zaslať do 12.
apríla 2010. Mestská časť Rača násled-
ne zhodnotí stanovené kritériá, najmä
však konečnú cenu. Prihlásení uchádza-
či, ktorí splnia stanovené podmienky,
dostanú pozvánku do 2. kola súťaže,
ktoré sa uskutoční formou elektronickej
aukcie. (brn)
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Bratislavu bude

reprezentovať aj

Hlavná stanica
STARÉ MESTO
Na kritickú úroveň priestorov a
zariadení na Hlavnej stanici a na
Predstaničnom námestí upozorňujú
nielen návštevníci mesta, ale aj jeho
samotní obyvatelia. V súvislosti s blí-
žiacim sa hokejovým šampionátom v
roku 2011 v Bratislave sa boja
hanby, ktorú by mesto mohlo zažiť
pre veľký neporiadok, špinu a zde-
vastované prostredie.
Jeden z čitateľov sa napríklad obáva,
že zahraniční návštevníci, ktorí prídu
na hokejové majstrovstvá do mesta
vlakom, sa budú pýtať, či sa naozaj
ocitli v strednej Európe, keďže všade
dookola vládne neporiadok, špina,
zápach. 
Najmä na hlavnej stanici preto navrhu-
je ešte pred začiatkom majstrovstiev
sveta umyť všetky sklenené plochy,
odstrániť grafity, obnoviť jedáleň na
prvom poschodí stanice, vyčistiť a
vymaľovať prekrytý eskalátorový
priechod k zastávke električiek. Ďalej
by mali pribudnúť nové smetné koše,
lavičky, mobilná zeleň, opravený by
mal byť popraskaný asfalt, natrieť by
sa malo zábradlie a stanica by sa mohla
ozdobiť symbolmi šampionátu. A urči-
te by mal byť podľa neho odstránený
„nechutný zápach po moči“ na úseku v
smere od stanice k zastávkam MHD na
Šancovej ulici.
Vzhľadom na to, že väčšina priestoru
Hlavnej stanice patrí Železniciam SR
(ŽSR) (mestu len malé plochy, ktoré sú
podľa magistrátu udržiavané), obrátili
sme sa na odbor komunikácie ŽSR.
Upratovanie na stanici má na starosti
firma Meton, a. s. 
Štvrťročne umýva sklenené plochy,
ako aj dlažby v šírke asi dvoch metrov
od obvodu budovy a hlavne pod lavič-
kami. V čase pred majstrovstvami
sveta aj počas šampionátu sa podľa
železníc umývanie zintenzívni. K bufe-
tu na poschodí v stanovisku uviedli, že
zostal v prenájme a v súčasnosti je
zatvorený lebo sa rekonštruuje. Spomí-
naný eskalátorový priechod nie je
majetkom ŽSR.
Nové smetné koše na stanici sa podľa
železníc inštalovali v decembri 2009 a
spoločnosť pokračuje v ich osadzovaní
na prelome mesiacov február a marec
2010 v predstaničnom priestore.
Pokiaľ ide o kritiku na asfalt, s jeho
opravou sa neráta vzhľadom na celko-
vú rekonštrukciu Predstaničného ná-
mestia. 
„ŽSR sa snažili v minulosti vytvoriť
kvetinovú výzdobu v predstaničnom
priestore zasadením kvetov a drevín v
betónových kvetináčoch. Výzdoba však
bola v priebehu 24 hodín zničená, ukrad-
nutá alebo dolámaná,“ uviedol odbor ko-
munikácie k ďalšiemu problému. 
K zápachu dodal, že v blízkom okolí
stanice a v predstaničnom priestore,
teda od staničnej budovy po otočku
taxíkov, sa priebežne zápach po moči
odstraňuje. ŽSR ďalej informovali, že
pred stanicou sú reklamné lavičky,
ktoré udržuje nájomca a na stanici sú
pochromované zábradlia, ktoré nie je
potrebné natierať. 
Pokiaľ ide o výzdobu k šampionátu,
ŽSR neodmietajú žiadnu aktivitu
organizátora majstrovstiev, napríklad
vyvesenie symbolov šampionátu na
stanici. (rob)

Samospráva

hľadá miesta

pre škôlkarov
ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Samospráva Záhorskej Bystrice
vypracovala koncepciu rozvoja
predškolského vzdelávania v mest-
skej časti v rokoch 2010 až 2012.
Koncepcia prináša informácie o
súčasnom stav v materskej škole a
prognózu na ďalšie dva roky.
Samospráva informuje, že kritickým
pre prvý stupeň školského vzdeláva-
cieho systému v Záhorskej Bystrici má
byť školský rok 2011/2012, pretože už
nebude platiť výnimka školského
zákona o prechodnom zvýšení počtu
detí v každej triede o tri. Vzhľadom na
predpokladaný nárast obyvateľov po
dokončení výstavby v lokalitách Rezi-
dencia, kde má pribudnúť asi 700 oby-
vateľov, a Pod vŕškami, kde sa ráta s
nárastom až 3000 obyvateľov, sa
podľa miestnej samosprávy zdá rieše-
nie problematiky predškolského vzde-
lávania. 
Mestská časť vychádza zo psychohy-
gienických podmienok a potrieb detí
predškolského veku. Pripomína, že
kvôli zlému technickému stavu budo-
vy nie je súčasná materská škola ako
súčasť Základnej školy s materskou
školou na Hargašovej ulici 5 vhod-
ným objektom na rozširovanie a pre-
stavbu.
Mestská časť Záhorská Bystrica preto
navrhuje alternatívne riešenia, ktorými
sú vytvorenie jednej triedy v areáli
základnej školy - v budove školskej
jedálne. Ďalej vytvorenie detašovaných
tried mimo areálu základnej školy, zria-
denie súkromnej materskej školy, zria-
denie materskej školy na prízemí novo-
postaveného obytného súboru, alebo
vytvorenie trojtriednej materskej školy
či zriadenie cirkevnej materskej školy v
budove miestnej fary.
Vytvorenie napríklad jednej triedy v
areáli základnej školy by bolo možné až
po rekonštrukcii školskej jedálne, v kto-
rej priestoroch by sa trieda mohla zria-
diť. Išlo by však o dočasné riešenie,
ktoré by si vyžiadalo vypracovanie pro-
jektu na menšie stavebné práce a získa-
nie peňazí, ktoré by sa použili aj na
nákup nového zariadenia. Výhodou
zámeru je, že objekt má samostatný
vchod, rovnako je k dispozícii sociálne
zariadenie a deti by mohli využívať
jedáleň priamo v budove. V rozpočte je
v tejto súvislosti potrebné rátať s dvomi
pedagogickými pracovníkmi navyše a s
nákladmi na upratovanie. (rob) 

www.decodom.skwww.decodom.sk

Decodom spol. s.r.o.
Bedzianska cesta, Krušovce
Tel.: 038/5363824 
e-mail: mop@decodom.sk

€ €€
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VRAKUŇA
NA ŽELEZNEJ ULICI vykonali
policajti prehliadku v jednom z rodin-
ných domov. Už vo vstupnej hale, pod
operadlom gauča, našli v kľúčenke na
zips 90 kusov papierových skladačiek s
obsahom neznámeho prášku. Podozri-
vý materiál poslali na expertízne skú-
manie. Výsledky potvrdili, že išlo o 94
obvykle jednorazových dávok heroínu.
Zo zločinu nedovolenej výroby omam-
ných a psychotropných látok, jedov
alebo prekurzorov, ich držanie a
obchodovanie s nimi obvinili 58-ročnú
Bratislavčanka Jozefínu D. 

LAMAČ
NA HEYROVSKÉHO ULICI ukrad-
li auto v hodnote 40 000 eur. Lúpež sa
stala počas noci a páchateľ ho zobral z
parkoviska. Vďaka vyhľadávaciemu
zariadeniu však vozidlo v priebehu nie-
koľkých hodín lokalizovali a vzápätí aj
vypátrali v jednej z garáží na Agátovej
ulici v Dúbravke. Auto po prehliadke a
vykonaní potrebných úkonov vrátili
majiteľovi, po páchateľovi polícia
pátra.

RUŽINOV
NA PÁRIČKOVEJ ULICI zhorel
Mercedes. Oheň na aute vzbĺkol nadrá-
nom a vyšetrovatelia predpokladajú, že
ho založili úmyselne. Páchateľ zrejme
polial auto horľavinou a vzápätí zapá-
lil. Mercedes, ktorý úplne zhorel, patril
bratislavskej firme a škodu vyčíslili na
45 000 eur. Okrem tejto škody však
požiar zasiahol aj obytný dom, pri kto-
rom auto stálo. 

PETRŽALKA
NA ULICI M. C. SKLODOWSKEJ
spozoroval obyvateľ domu, ako sa
nadránom okolo jeho odparkovaného
prívesu obšmietajú traja muži a jedna
žena. Keď vyšiel pred dom, podozrivá
štvorica sa dala na útek. Muž tušiac
nejakú čertovinu z ich strany sa rozbe-
hol za nimi, no podarilo sa mu chytiť
len zrejme najmladšieho muža. Ten mu
bez požiadania ukázal tašku, v ktorej
však mal iba noviny a tak ho muž pus-
til. (mm)

Vyľakalo ma: 

Na Dunajskej 41

malo strašiť
Prvé dni po vojne, sa pred I. štát-
nym gymnáziom v tzv. predzá-
hradke povaľovali hŕby obhore-
ných papierov a kníh. Jednu nepo-
rušenú, ktorej titul bol Povesti sta-
rej Bratislavy, som zdvihla. Zimo-
mriavky mi naskakovali po celom
tele a zmocňovala sa ma triaška pri
čítaní povesti Na Dunajskej 41
straší!
Veď to bol dom, v ktorom sme býva-
li!!
Kniha išla z rúk do rúk, viem, že sa
nenašlo žiadne z nás dievčat, ktoré by
ju neprečítala. Nakoniec zostalo z nej
iba torzo, uložené do zabudnutia.
Na Dunajskej 41 „strašilo“ vtedy, keď
po smrti Mari néni Tégliasovej a jej
druha, dedka Hazuchu, najstarších
obyvateľov domu, do ich bytíka prišla
bývať čudná osoba samotárka.
Príchodom domov a zatvorením dverí
v hociktorú dennú alebo nočnú hodinu
sa začal od nej ozývať buchot. Neve-
deli sme si to nijako vysvetliť. Mne
prišla na um povesť z nájdenej knihy.
Žeby neklamala? Dopátrať sa, čo robí
Kikimora, tak sme ju nazvali, nebolo
ľahké. Jediné úzke okno do dvora
mala vždy zastreté nie práve najčistej-
šou kvetovanou handrou. Začali sme
sledovať jej príchody, osobitne jej
rituál, ktorý predchádzal pred vstu-
pom do bytu.
Z kabelky vybrala biele husacie pier-
ka, také, akými sa mastia buchty, tri
razy na ne popľula, omietla nimi
kľučku na dverách, vybrala bielu han-
dričku, kľučku poutierala, potom
obzerajúc sa a hundrajúc vkĺzla dnu.
Hneď nato sa začal buchot. V našom
pátraní nastal určitý pokrok vtedy,
keď jej poštár doručil list. 
Poodchýlila dvere a my, pozerajúc sa
spoza záclony nášho kuchynského
okna, uvideli sme lôžko fakíra. Prah
dverí mala husto pobitý niekoľkými
cólovými klincami. Konečne sme
objavili, čo buchotalo, ale tajomstvo
prečo, to sa nedozvedel nikto. Napad-
lo mi vyviesť Kikimore nejaké pso-
vstvo. Keď straší, nech straší...
V čase jej neprítomnosti v byte sme
spoločnými silami (mladšia sestra
Anuľka a ja) pretiahli z nášho okna
nad jej okno tzv. gombíkovú niť a
klincami dobre pripevnili o okenicu.
Po zotmení, keď sa opäť ozval buchot,
navlhčenou handričkou som začala
pomaly šmýkať po niti. Tá vydávala
strašidelné kvílivé zvuky ozývajúce sa
zatmeným dvorom.
Kikimora vybehla z kutice sťa prí-
zrak, v bielom rubáši, s vlasmi ako
kúdeľ navlečený na praslici, pokľakla,
odpľula si, stĺpikom obrátila oči, obe
ruky zdvihla nad rozcuchanou hlavou
a pritlmeným hlasom čosi nezrozumi-
teľné, no radostné šepotala a pokyvo-
vala hlavou. Potom vošla dnu - a bolo
ticho. Buchot sa už nikdy viac neopa-
koval, ale rituál počas príchodu
dodržiavala aj naďalej.
Onedlho sa odsťahovala. Nakoniec
dožila v ústave pre choromyseľných.
Rozšírilo sa, že bola členkou akejsi
sekty. Helena Kloudová-Jonášová

Dievčatá z Dunajskej ulice (2003)
Pokračovanie nabudúce

Priestor nahradila sochárska výzdoba
Architekti Márie Terézie nemali
ľahkú úlohu. Väčšinu svojho času
venovali prestavbám starších hra-
dov, palácov a kaštieľov, aby vyho-
vovali požiadavkám barokovej
doby a štátnej reprezentácie. Len
zriedkakedy sa im podarilo dostať
objednávku na novostavbu.
Keď uhorské stavy uznali 1741 Máriu
Teréziu za svoju novú kráľovnú a
súhlasili s jej korunováciou, žiadali
ju, aby obnovila kráľovskú rezidenciu
v Budíne. Musela im to sľúbiť, ale
potichu sa snažila skôr o obnovu rezi-
dencie v Prešporku. S prácami v
Budíne sa síce začalo, ale sama krá-
ľovná považovala myšlienku kráľov-
skej rezidencie v Budíne za smiešnu.
„Ridicule“, ako sa sama vyjadrila. 
Prvé tereziánske plány na prestavbu
rezidencie v Prešporku vypracoval
zrejme cisársky architekt lotrinského
pôvodu J. N. Jadot, ktorý odišiel v
roku 1753 natrvalo do Bruselu. Vo
Viedni sa zachovala séria plánov na
prestavbu hradného paláca z obdobia
okolo roku 1750, za autora ktorej sa
považuje Jadot. Výzor hradného palá-
ca sa mal zmeniť najmä prístavbou
kaplnky s oválnym pôdorysom pri
západnej fasáde. Ďalšiu sériu plánov,
ktoré vznikli pred rokom 1760,
vypracoval pravdepodobne G. B.
Martinelli. Ani tie sa nerealizovali. 
Plány datované 2. decembrom 1762
sú pravdepodobne dielom Nicolasa
Pacassiho. Tento projekt sa uskutoč-
nil. Nebolo ľahké prerobiť obrovský
stredoveký kubus na rokokový palác.
Obrovskú plochu stien mali odľahčiť
zväčšené okná a na južnej strane aj
náznak omietkovej barokovej fasády
s balkónom na prvom poschodí. Bal-
kón podopreli hrubou murovanou
plentou, ktorá zakryla aj pozostatky
pôvodného gotického kamenného
vstupného portálu. Menší balkón v
strede východnej steny paláca na veli-
kánskej ploche opticky zanikal.
Podľa francúzskych vzorov museli
upraviť aj priestor pred palácom. Nad
priekopou, ktorá obkolesovala palác a
nad prudko klesajúcim svahom sme-
rom k juhu, k Dunaju, vybudovali
rozsiahlu terasu. Terasa je umiestnená
na murovaných oblúkoch podopre-
tých mohutnými kamennými pilier-
mi. Po stranách ju olemovali prízem-
nými budovami strážnic a dvoma
mimoriadne dekoratívnymi bránami. 
Južnú stranu ponechali otvorenú ako
krásnu vyhliadku do krajiny. Skutoč-
ný „belveder“. Bočné budovy stráž-
nic a dvojica brán tvoria jedinečný

celok s prízemím hradného paláca,
ktoré sa v strede pod balkónom otvá-
ra troma bránami do vnútorného
nádvoria paláca. 
Novovzniknuté vonkajšie nádvorie sa
stalo čestným nádvorím - cour d´hon-
neur - nádvorím prijímajúcim čest-
ných hostí. Rozhodne bolo miniatúr-
ne v porovnaní s čestnými nádvoria-
mi vo Versailles, v Štokholme, Char-
lottenburgu, v Prahe či v Schönbrun-
ne. Prichádzajúci vôbec nemal
postrehnúť, že sa nachádza na moste.
Konštrukcia pilierov a klenutých
oblúkov pod čestným nádvorím
akoby bola inšpirovaná v 17. a 18.
storočí známymi rytinami bádateľov,
ktorí si tak predstavovali konštrukciu
visutých záhrad legendárnej kráľov-
nej Semiramis.  
Nádvorie nebolo možné rozšíriť na
žiadnu stranu. Ani do stredu nádvoria
vedome neumiestnili nijakú fontánu
či sochu. Poškodili by tým architekto-
nickú koncepciu nádvoria, ktoré sa
navyše smerom na juh zvažuje.
Nádvorie muselo byť voľné pre
pohyb čestnej stráže a pre koče a
jazdcov prichádzajúcich do paláca. 
Priestorový nedostatok mala zrejme
kompenzovať sochárska výzdoba. Na
atiky strážnic a na brány čestného
nádvoria umiestnili 14 kamenných
skupín komponovaných z brnení,
zbraní (diel, pušiek, oštepov, hala-
partní, mečov, šablí), nábojov, delo-
vých gúľ, práporov a vlajok, obran-
ných štítov, bubnov a iných symbolov
vojenstva. Nad každou skupinou sa
vznášala vojenská helma. 
Také skupiny, aranžované zo skutoč-
ne ukoristených predmetov, sa v

antickom Ríme prezentovali pri osla-
vách víťazstva („trophaeum“). V
európskej architektúre 17. a 18. storo-
čia sa objavujú často ako ozdoba
architektúry. Možno ich vidieť vo
Versailles rovnako ako vo Viedni, vo
Florencii, v Prahe. Nikdy sa neobja-
via dve identické skupiny. Každá je
originálnym sochárskym dielom. 
Mária Terézia sa ťažko mohla chváliť
mnohými vojenskými úspechmi. Tro-
feje v Prešporku mali možno pripo-
mínať víťazstvá armád jej predkov v
bojoch proti Turkom. Možno mali
byť holdom aj princovi Eugenovi
Savojskému, ktorý pôsobil v roku
1704 ako vojenský veliteľ hradu a
porazil tu kurucov. Jeho viedenské
paláce, najmä však Oberes Belveder
sú ozdobené desiatkami kamenných
súsoší trofejí, ktoré mohli inšpirovať
aj tvorcu pôvodných súsoší v samot-
nom Prešporku. 
Fragmenty tereziánskych kamenných
trofejí sa nachádzali podľa starých
fotografií ešte na prelome devätnáste-
ho a dvadsiateho storočia v areáli
hradu. Niektoré sa našli zamurované
v múroch z 19. storočia. Na základe
zachovaných fragmentov a dôkladné-
ho štúdia analogických súsoší v
Rakúsku, v Čechách, v Maďarsku a v
Taliansku pracuje teraz akademický
sochár Vladimír Višvader intenzívne
na tvorbe ich voľných kópií. 
Skupiny trofejí budú, ako v 18. storo-
čí, na povrchu pokryté lesklou bielou
farbou. Mali totiž pôsobiť dojmom,
akoby boli z carrarského mramoru
alebo z porcelánu. Hroty zbraní a
žrdí, na ktorých vejú kamenné zásta-
vy, budú železné a pozlátené pravým
zlatom. Tak ich videla aj Mária Teré-
zia. Štefan Holčík

FOTO - V. Višvader

Zastav sa v novootvorenej predajni   
na Einsteinovej 1 v Bratislave (vjazd cez S Shell), 
kúp sadu pneumatík                          a dostaneš 
model F1 na dia kové ovládanie (1:10).
LEN PRE 100 NAJRÝCHLEJŠÍCH !

MIKONA s.r.o., Einsteinova 1, 
851 01 Bratislava 
Tel.: 02/62 41 07 35, 0902 979 624 

Chceš formulu F1?

www.mikona.sk
Akcia platí od 1. 4. 2010 pre prvých 100 zákazníkov.

MARIANUM 
Pohrebníctvo 
mesta Bratislavy 

v zmysle zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskor-
ších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
podľa § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonní-
ka v znení neskorších predpisov týmto vyhlasuje obchodnú
verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o
nájme nebytových priestorov vo výmere 204,75 m2, na prí-
zemí objektu na Svätoplukovej č. 3, súp. č. 1730, na pozem-
ku parc. č. 9749/12 a časť z uvedeného pozemku vo výme-
re 20,40 m2 v k. ú. Nivy, zapísaný na LV 797, pre účel
využitia ako reštaurácia s letnou terasou. Bližšie informácie
získate na web stránke www.marianum.sk
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Diváci chýbali,

belasí tak prišli 

o dva body
FUTBAL
Najvyššia futbalová súťaž sa dostáva
do záverečnej fázy a pre futbalistov
Slovana prišlo nepríjemné zakopnu-
tie. V domácom dueli s Košicami
stratili dva body, keď s posledným
tímom tabuľky uhrali len bezgólovú
remízu. Stále sa trápi Petržalka a je
už len tesne nad priepasťou.
Po výtržnostiach v Trnave, kde niekto-
rí fanúšikovia Slovana podpálili trans-
parent a z následného ohňa vzbĺkli aj
sedačky na tribúne, vyriekla discipli-
nárna komisia ortieľ, že na domáci
duel s Košicami bude štadión na
Pasienkoch zatvorený. Belasých to
akoby rozhodilo a hoci za normálnych
okolností by nemali mať s posledným
tímom tabuľky žiadne problémy, tento-
raz si pripísali iba bod. 
Do kariet im pritom nahralo aj vylúče-
nie hosťujúceho Hovančíka už v polo-
vici prvého polčasu, no ani tento
moment neprivolal strelenie aspoň jed-
ného vytúženého gólu. Naopak, slova-
nisti prišli v závere aj o túto výhodu,
keď červenú kartu videl Breznaník.
„Určite sme veľmi sklamaní. Stretnutie
sme chceli a mali vyhrať! Chýbal nám
však lepší pohyb, lepšia orientácia a
lepší prehľad v zakončovaní. Košice
prišli s kvalitnou obranou a do väčších
šancí nás nepúšťali. Škoda divákov,
určite by nás viac vyburcovali,“ priznal
tréner Štefan Horný.
Zle-nedobre skončili futbalisti Petržal-
ky v Banskej Bystrici. Kým v predchá-
dzajúcich dueloch mohol tréner Peter
Fieber hovoriť o smole, tentoraz mal
zápas jasný priebeh. Domáci boli jed-
noznačne lepší a hostia mohli byť radi,
že skončili len na štvorke. „Za stavu
2:0 bolo rozhodnuté. Dukla bola jasne
lepšia, jasne dominovala a my sme už
výsledok nedokázali zvrátiť. Teraz sa
musíme dať dohromady a rozmýšľať, s
čím nastúpime proti Nitre,“ dodal tré-
ner Peter Fieber.
Slovan cestuje cez víkend do Liptova,
kde v sobotu nastúpi proti Ružomber-
ku, Petržalka v ten istý deň o 17.30 h
hostí Nitru. (mm)

Slovanisti sú vo

finále, čakajú

ešte na súpera
HOKEJ
Len štyri stretnutia stačili hokejis-
tom Slovana na postup do finále
play-off Extraligy. Semifinálová
séria s Nitrou mala rýchly priebeh,
nechýbalo dokonca veľa, aby v tre-
ťom zápase padla aj desiatka... Bra-
tislavčania sa vo finále stretnú s
Košicami alebo s Martinom (stav bol
3:1 pre Košice).
Výhry 9:2 a 5:2 zakončili semifinálovú
sériu a potvrdili, že víťaz základnej
časti nestratil fazónu ani v play-off. Za
zmienku stojí najmä tretí duel, ktorý
Slovan vyhral 9:2 a asistent trénera
Róbert Pukalovič priznal, že taký
dobrý úvod v play-off tejto sezóny ešte
nezažil: „Potom sme sa však nechali
zbytočne povylučovať, domáci ožili,
ale vzápätí sme znovu prebrali iniciatí-
vu a jednoznačne dominovali.“
Kto si myslel, že Bratislavčania pod
dojmom vedenia 3:0 v štvrtom stretnu-
tí poľavia, čakal márne. Slovan aj v
tomto zápase išiel naplno a po výhre
5:2 sa mohol tešiť z postupu. Aj vo
štvrtom stretnutí začal dobre a rýchlo
išiel do vedenia. Domácim sa síce dari-
lo znižovať, ale na vyrovnanie nemoh-
li ani pomyslieť. „Hráči od začiatku
plnili naše pokyny. Nevyhli sme sa ani
chybičkám, urobili sme ich však menej
ako súper a zaslúžene sme postúpili,“
povedal Róbert Pukalovič.
„Víťazstvo 4:0 vyzerá na ľahký prie-
beh, ale neboli to ľahké stretnutia.
Museli sme hrať vždy naplno,“ priznal
útočník Ján Lipiansky a kapitán Ľubo-
mír Vaic dodal: „Vychádzalo nám tak-
mer všetko, hrali sme odhodlane a
dôsledne sme plnili pokyny trénerov.“
Finálová séria sa začne v stredu 14.
apríla 2010 v Bratislave, o deň neskôr
je na programe druhý duel. Po dvoch
dňoch voľna prídu na rad Košice alebo
Martin. (mm)

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na

www.banoviny.sk

Bratislavčania majú radi petang, hru, 

v ktorej nie sú výkonnostné kategórie
BRATISLAVA
Bratislavčania milujú petang. Sved-
čia o tom desiatky, niekedy až stov-
ky nadšencov, ktorí sa vyberajú do
parkov, sadov, na voľné priestran-
stvá, aby tam trávili voľný čas s
guľami. O situácii okolo športu zva-
nom petang sme sa porozprávali s
Hanou MENGEROVOU, členkou
jedného z bratislavských klubov -
SLOPAK (Slovenský petangový
amatérsky klub) a súčasne členkou
Prezídia Slovenskej federácie pé-
tanque.

~     ~     ~
Koľko ľudí v Bratislave hráva pe-
tang?
- V Bratislave je približne 100 licenco-
vaných hráčov. Tejto hre sa však venu-
jú rekreačne ďalšie stovky ľudí. Často
sa stáva, že na ihriskách vybudovaných
v Sade Janka Kráľa vidieť záujemcov
rôznych vekových skupín, ktorí si
prídu len tak zahrať s kamarátmi alebo
s rodinou. Títo hráči sa venujú petangu
len rekreačne a na turnajoch sa nezú-
častňujú.

Ako by ste ich rozdelili do výkon-
nostných skupín? 
- V petangu sa hráči do výkonnostných
skupín nezaraďujú. Hrajú medzi sebou
slabí aj silní hráči, deti, dospelí aj
seniori, teda bez rozdielu výkonnosti.
Pri samotnej hre záleží na zručnosti
jednotlivých hráčov a, samozrejme, aj
na tom, akí hráči proti sebe hrajú.
Napríklad úlohou plasérov, čiže
umiestňovačov, je hodiť gule čo naj-
bližšie ku košónu (malá drevená gulič-
ka). Inou skupinou hráčov sú strelci.
Ich úlohou je vystreliť súperove gule
čo najďalej od košóna. Poslednou sku-
pinou sú univerzáli. Sú to hráči, ktorí
dobre zvládajú obidve tieto techniky.
Kde všade sa dá v Bratislave, okrem
Sadu Janka Kráľa, hrať?
- Okrem už spomínaných ihrísk v Sade
Janka Kráľa sú vybudované ihriská aj
na Kuchajde. Zaujímavosťou sú domá-
ce ihriská vybudované v záhradách
hráčov. Kryté ihriská Bratislava nemá.
Ako vyzerá postavenie Bratislavy v
celoslovenskom meradle?
- Kluby, ktoré registrujú hráčov, pôso-

bia nielen v Bratislave, ale aj v iných
mestách. Napriek tomu väčšina hráčov,
ktorí doteraz hrali kvalifikáciu na maj-
strovstvá sveta alebo majstrovstvá
Európy, boli z Bratislavy. 
Plánujú sa v meste ďalšie ihriská?
- Hráči by ich s radosťou privítali...
Aké významné podujatia budú v
tomto roku v Bratislave?
- Medzi najvýznamnejšie podujatia
budú patriť kvalifikácia na majstro-
vstvá Európy žien 2010, majstrovstvá
Slovenskej republiky mužov a turnaje
organizované rôznymi bratislavskými
klubmi. V tomto roku sa uskutoční aj 6.
ročník turnaja zmiešaných družstiev
Grand Prix Slovakia, ktorý je jedným z
turnajov šiestich krajín strednej Európy
- Česka, Maďarska, Poľska, Rakúska,
Slovenska, Slovinska.
Kedy sa začne pretekárska sezóna?
- Prví hráči sa už na ihriskách objavili,
prvé oficiálne podujatie v Bratislave sa
uskutoční 17. apríla 2010. Budú to
majstrovstvá Slovenskej republiky
mužov. Zhováral sa Dušan Blaško

FOTO - Hana Mengerová

€ €
€ €
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H.D.V. Trio

zahrá v Klube 

Za zrkadlom
HUDBA
Podujatie Art of Livin´, ktoré sa
uskutoční v utorok 13. apríla 2010
o 20.00 h v Klube Za zrkadlom na
Rovniankovej 3 urobí radosť fanú-
šikom kvalitného a nadčasového
džezu. 
Vystúpi na ňom rakúske H.D.V. Trio a
slovenská formácia Nikitin - Sucho-
mel Quintet. H.D.V. Trio je skupina
Davida Helbocka, ktorý patrí medzi
najväčšie talenty rakúskej džezovej
scény. Formáciu ďalej tvoria Lucas
Dietrich na basgitare a Marc Vogel za
bicími.
Domácu, slovenskú, džezovú scénu
bude reprezentovať zoskupenie Niki-
tin - Suchomel Quintet feat. David
Hodek. Hudobníci okolo Nikolaja
Nikitina a Mila Suchomela si prizvali
svojich stálych hostí a taktiež vychá-
dzajúcu bubenícku hviezdu Davida
Hodeka, ktorý divákov udivuje svoji-
mi podsaditými groovami a má na
konte hudobné spolupráce s uznáva-
nými domácimi aj zahraničnými
hudobníkmi.    (dš)

Tančiareň 

Hot Serenaders

v Mladej garde
HUDBA, TANEC
V bratislavskom Propaganda Clube
v Mladej garde sa 16. apríla 2010 o
20.00 h uskutoční Tančiareň, ktorú
už tradične organizuje Bratislava
Hot Serenaders pod taktovkou Jura-
ja Bartoša. 
Projekt je nadviazaním na tradíciu tan-
čiarní v rokoch dvadsiatych a tridsia-
tych v Amerike, kde ku koncu sezóny
bolo zvykom usporiadať tzv. Big Band
Battle. Na súboji sa zúčastnil tak
orchester, hrajúci predchádzajúci rok,
ako aj orchester, ktorý sa o toto angaž-
mán uchádzal v nadchádzajúcom roku. 
V našich končinách sa snaží už niekoľ-
ko rokov priblížiť túto atmosféru nie-
len tancuchtivým poslucháčom orches-
ter Bratislava Hot Serenaders, štýlový
orchester hrajúci hot džez and sweet
and dance music od roku 1992. (dš)

Insita z Kovačice

je v Galérii

TYPO&ARS 
VÝSTAVA
V Galérii TYPO&ARS na Roľníckej
349 vo Vajnoroch pripravili medzi-
národnú výstavu Insita z Kovačice.
Insitní maliari zo slovenských dediniek
vo Vojvodine (Srbsko) sú trvale zapísa-
ní do kultúrneho dedičstva Európy. Ich
olejomaľby sú oveľa známejšie v Euró-
pe a vo svete ako na Slovensku. Výsta-
va sa snaží priblížiť návštevníkom tvor-
bu strednej a mladšej generácie insit-
ných maliarov z Kovačice, pokračujú-
cich v diele svojich predchodcov. 
Ponúka prierezovú expozíciu maj-
strov z Kovačice - od najstaršej gene-
rácie po olejomaľby súčasníkov. For-
mou pestrej, dúhovej palety farieb
porozprávajú o poetike, šťastí a osla-
ve života na slovenskom vidieku vo
Vojvodine. Výstava potrvá do 23.
mája 2010. (dš)

V Galérii ÚĽUV

otvorili výstavu

Sloverige
VÝSTAVA
Pod názvom Sloverige otvorili v
Galérii ÚĽUV na Obchodnej ulici 64
výstavu súčasnej slovenskej a švéd-
skej remeselnej výroby.
Na zaujímavej výstave sa predstavuje
26 švédskych a 28 slovenských auto-
rov. Výstava je originálna a objavná
práve vo svojej konfrontačnej rovine
dvoch kultúrne odlišných a predsa blíz-
kych krajín. Presvedčí nás o tom, že aj
keď sme každý iní, predsa sme si
podobní.
Počas roku 2009 bolo Sloverige pre-
zentované na niekoľkých vybraných
miestach vo Švédsku s rozličnou tema-
tikou každej výstavy. Výstava potrvá
do 12. júna 2010. (dš)

Hudba čiar 

T. Krčméryho

na Školskej 14
VÝSTAVA
Hudba čiar - takto poeticky znie
názov výstavy kresieb výtvarníka
Tomáša Krčméryho, ktorú otvorili v
Centre divadla, literatúry a vzdelá-
vania na Školskej 14.
Tomáš Krčméry je zručný kresliar,
ktorý hľadá a najmä nachádza námety
všade navôkol. Jeho tematický záber je
nesmierne široký a taký je aj obsah pre-
zentovanej výstavy. Okrem rozprávok a
bájok či fantastických motívov nájdete
na výstave aj kresby reálneho charakte-
ru, portréty priateľov, umeleckých
osobností či náhodných známych. Chý-
bať nebudú ani erotické motívy, témy z
histórie a to všetko v línii grafického
prejavu kresby. 
Dojemné obsahom a vysoko profesio-
nálne umelcovým nadaním a zručnos-
ťou ich môžete obdivovať do 4. mája
2010 v priestoroch centra na Školskej
ulici 14. (dš)

Viac o bratislavskej
kultúre sa dozviete na

www.banoviny.sk

31. MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA KVETOV

22.4.- 25.4. 2010
VÝSTAVNÝ AREÁL INCHEBA EXPO
ORGANIZÁTOR   KULLA

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

Rockoví dinosauri zo skupiny Rainbow 

prídu na oslavu 35. narodenín aj do PKO
Americká hardrocková skupina
Rainbow oslávi tento rok 35 rokov
svojho založenia. Stál pri ňom legen-
dárny gitarista Deep Purple Ritchie
Blackmore, ktorý sa „párplami“
rozlúčil v roku 1975 po turné v USA
a v New Yorku založil Rainbow. Sku-
pina sa v sobotu 17. apríla 2010
predstaví v PKO, kde sa jej koncert
začne o 19.00 h.
Rainbow hral spočiatku klasický hard-
rock, v ktorom sa objavovali aj prvky
klasiky. Zmena nastala po odchode
speváka Ronnie Jamesa Dia, ktorého
nahradil Graham Bonnet. Odvtedy pre-
šiel Rainbow na tzv. melodický rock,
ktorý naplno zažiaril v prvej polovici
80. rokov. Nech už sa členovia Rain-
bow akokoľvek bránili, väčšina poslu-
cháčov ich vždy porovnávala s Deep
Purple. 
Podobnú slávu však nikdy nedosiahli,
aj keď niektoré ich koncertné vystúpe-
nia patria do zlatého fondu svetovej
rockovej hudby. 

Prvá veľká prestávka prišla v roku
1984. Skupina vtedy dočasne pozasta-
vila svoju činnosť, pretože sa znovu dal
dohromady Deep Peurple a Ritchie
Blackmore sa pokúsil o návrat do
legendárnej zostavy. Trvalo celých de-
väť rokov, kým sa skupina znovu vráti-
la na pódiá aj do koncertných štúdií.
Spôsobil to ďalší odchod Blackmora z
Deep Purple, ktorý v roku 1993 prilákal
do Rainbow nových hudobníkov a o
dva roky neskôr vydali album Stranger
in Us All. 
Hudobný svet z neho nespadol na
zadok, zato o rok neskôr vydaný
záznam koncertu Live in Europe, na
ktorom hrali Ronnie James Dio, Rit-
chie Blackmore, Tony Carey, Jimmy
Bain a Cozy Powell pohladil dušu kaž-
dého rockového fanúšika.
Keď sa jedna z najväčších gitarových
legiend histórie rozhodla zavesiť svoje
geniálne hardrockové riffy na klinec,
každý fanúšik Rainbow a Ritchieho
Blackmora pochopil, že asi už nikdy

nebude mať šancu zažiť koncert a naži-
vo si vychutnať hity ako I Surrender,
Since You Been Gone či Long Live
Rock´n´Roll.
Skutočnosť, že Rainbow však stále žije,
potvrdil aj minulý rok. Spevák Joe Lynn
Turner ohlásil prekvapivý návrat na kon-
certné pódiá so senzačnou účasťou syna
legendárneho gitaristu Blackmora junio-
ra. Či gitarové kúzla slávneho otca zvlá-
da aj syn, sa budú môcť presvedčiť slo-
venskí fanúšikovia 17. apríla v PKO.
Skupina koncertujúca pod názvom
Over The RAINBOW zahrá v zložení:
spev Joe Lynn Turner (Rainbow, Deep
Purple, Y. J. Malmsteen, Hughes Turner
Project), gitara J. R. Blackmore (Super-
stition), bicie Bobby Rondinelli (Rain-
bow, Black Sabbath, Blue Oyster Cult,
RIOT, Quiet Riot), basa Greg Smith
(Rainbow, Alice Cooper, Blue Oyster
Cult, Dokken, Alan Parsons Project),
klávesy Paul Morris (Rainbow, J. L.Tur-
ner band, Nena, Doro, Trans-Siberian
Orchestra) Dušan Blaško

Predvojnové roky v Nemecku zobrazuje

Kazimír a Karolína na Malej scéne VŠMU
V roku 1931, v čase napísania hry
Kazimír a Karolína nemeckého
autora Ödöna von Horvátha, trpeli
v Nemecku nezamestnanosťou vyše
štyri milióny obyvateľov. Nájsť si
pritom novú prácu po strate
zamestnania bolo nemožné...
Aj Kazimír v ten deň stratil prácu. V
Mníchove sa práve konala najväčšia
ľudová slávnosť na svete Oktober-
fest. Vo vzduchu sa mihali retiazkové
kolotoče, zavýjali atrakcie a všade
navôkol tieklo pivo. Kazimír prišiel
tento sviatok osláviť s Karolínou, do
spevu mu však nebolo.
Ödön von Horváth nemal idylický
život i keď pochádzal z prosperujúcej
rodiny. Už ako malý chlapec zažil
odlúčenosť od rodičov, na svojich
potulkách zakotvil v rôznych európ-
skych mestách. V čase nastupujúceho
fašizmu túžil odísť do USA, to sa mu
však nikdy nepodarilo, pretože ho v
roku 1938 v Paríži vo večerných
hodinách zabil konár gaštana pod

ktorý sa skryl pred silnou búrkou.
Dramatická tvorba autora dnes ponú-
ka okolo dvadsať hier, okrem nich sa
venoval aj písaniu filmových scená-
rov, románov a ďalších prozaických
útvarov. Hru Kazimír a Karolína pre-
miérovo uviedlo divadlo Malá scéna
VŠMU a predstavili sa s ňou poslu-
cháči tretieho ročníka herectva Diva-
delnej fakulty VŠMU.
Skreslené vízie budúcnosti, podfarbe-
né skôr tmavými farbami sú dnes
smutnou, ale reálnou stránkou života
mladých ľudí. Odkladajú založenie
rodiny „kým bude lepšie“, a keď
hovoria o práci, nie vždy sa nájdu v
povolaní, pre ktoré sa nadchli, ktoré
vyštudovali a chceli by sa mu veno-
vať. Mladosť si však zakaždým nájde
cestu, ako preraziť a symbolom tohto
vzletu do nebies je v hre Kazimír a
Karolína vzducholoď. Aj autor milo-
val hviezdy, rád sa utiekal do ich
tíšin, poskytovali mu azyl a pokoj. Na
scéne divadla Malá scéna sa o týchto

atribútoch harmonického a spokojné-
ho života vôbec nedá hovoriť. Bezná-
dej je hlavným spojivom, ktoré viaže
náhodných i dávnych priateľov doko-
py. K tomu sa pridáva aj hrubé nási-
lie, páchané na ženách i mužoch,
umocnené pošliapavaním honosného
a všeľudského citu. 
Kazimír nemôže milovať, lebo stratil
prácu. A ženy nechcú nemajetného...
Ani jeho Karolína nie je odlišná.
Hľadá sa v spleti mužských náručí a
uteká od tej, ktorá je jej otvorená
dokorán. Hviezdy sa ukazujú ako
jediné útočisko poblúdencov.
V réžii Kataríny Lesayovej a preklade
Ladislava Obucha zaujímavú hru s
nadsadením a porozumením prezen-
tujú na Malej scéne VŠMU Gabriela
Marcinková/Adelav Mojžišová, Ro-
man Poláčik, Soňa Hatalová, Viktor
Szabó, Erika Havasiová/Zuzana
Marušinová, Michal Rosík, Daniel
Ratimorský, Tomáš Kostelník a Mar-
tin Sandtner. Dáša Šebanová

02/6020 1711
0905 319 509

www.stahovaniesvasnou.sk
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SOBOTA 10. apríla
� 10.00 - Urbár, valné zhromaždenie, Veľ-
ká sála Istra centra, Hradištná 43, DNV
� 14.30 - J. Romanovský: Princezná
Kukulienka, od 3 rokov, Bratislavské báb-
kové divadlo, Dunajská 36
� 15.00 - Vy-počúvanie, M. Tvarožek a
Vy vypočúvate známe osobnosti. hlavný
hosť: A. Petrek - starosta mestskej časti BA
- Staré Mesto, divadlo a.ha, Školská 14
� 19.00 - The Burning Hell (Kanada)
Construction & Destruction (Kanada),
Shotgun Jimmie (Kanada), koncert,
Klub Za zrkadlom, Rovniankova 3
� 19.00 - Bratislavská komorná gitara,
Adriano del Sal - gitara (Taliansko), CC
Centrum, Jiráskova 3
� 19.00 - R.W. Fassbinder: ...len kvapky
na horúce kamene... komédia s pseudotra-
gickým koncom, divadlo a.ha, Školská 14

� 19.30 -V. Klimáček: In da house (žúrka
v Londýne), hrajú: D. Abrahámová, P. Pol-
nišová, Z. Porubjaková, H. Turban, divadlo
GUnaGU, Františkánske námestie 7

NEDEĽA 11. apríla
� 10.00 a 14.30 - J. Romanovský: Pri-
ncezná Kukulienka, od 3 rokov, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.30 - Rozprávky v Gullfosse Psíček
a mačička, divadlo Happy, reštaurácia
Gullfoss, Čulenova 5
� 10.30 - Organový koncert, Veľké kon-
certné štúdio SRo, Mýtna 1
� 10.30 - Srdiečko na vandrovke, účin-
kuje Divadielko Dunajka, DK Dúbravka,
Saratovská 2/A
� 10.30 - Nedeľné matiné, Ivo Kahánek
(ČR), klavírny recitál, program: F. Chopin,
GMB, Mirbachov palác, Františkánske
námestie 11 
� 10.30 - D. Hevier: Hugo, Frigo, Bubli-
na, veselá hra pre bábky a živých hercov,
od 3 rokov, divadlo Ludus, DK Ružinov,
Ružinovská 28
15.00 - Nedeľný čaj o tretej, do tanca hrá
Blue Stars, DK Lúky, Vigľašská 1
� 16.30 - Farbičková princezná, detská
divadelná scéna, Veľká sála Istra Centra,
Hradištná 43, DNV
� 18.30 - Spomienka na koniec vojny,

literárno-hudobný program o prechode
frontu v Devínskej Novej Vsi, Veľká sála
Istra Centra, Hradištná 43, vstup voľný
� 19.00 - Samuel Beckett: 2 x Beckett,
Krappova posledná páska / Stupaje, dve
jednoaktovky legendárneho dramatika,
divadlo a.ha, Školská 14
� 19.00 - Los Ungaros - gitarové trio,
Maďarsko/Peru, L. Horváth, G. Manrique,
L. Szabó, Bratislavská komorná gitara, CC
Centrum, Jiráskova 3
� 19.00 - Zhasněte lampiony, divadlo
Černá labuť, herecký koncert T. Vilhel-
movej a M. Miezgu, Divadlo v podpalubí,
Tyršovo nábrežie
� 19.00 - Š. Kršnák: S brokovnicou na
manžela, premiéra, divadlo Aréna, Vie-
denská cesta 10
� 19.30 - Aupairky, hosť: pražské divadlo
Letí, (verzia GUnaGU hry In da house), di-
vadlo GUnaGU, Františkánske námestie 7

PONDELOK 12. apríla
� 17.00 - Modrá planéta, beseda s prvým
slovenským kozmonautom Ivanom Bel-
lom, DK Dúbravka, Saratovská 2/A
� 19.00 - Francoise Rabelaise, Kamil
Žiška: Gargantua a Pantagruel, tučná
fraška o žraní, pití a o (o)sude, od 13 rokov,
divadlo Ludus, Heineken Tower Stage, Pri-
binova 25
� 19.00 - Fragile, koncert - a capella, Di-
vadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - Per Olov Enquist: Noc lesbi-
čiek, freudovská komédia, divadlo a.ha,
Školská 14
� 19.09 - Funny Fellows, koncert, kapela
Veselí chlapci hrá kaviarenskú hudbu z
obdobia okolo roku 1940, Art Klub Scherz,
Partizánska 2, Palisády
� 19.30 - V. Klimáček: Bar Argentína,
čierna komédia o bielom prášku, divadlo
GUnaGU, Františkánske námestie7
� 20.00 - Tretia farba Evy, Prešporské
divadlo, Dom T&D, Miletičova 17/B
� 20.00 - Zvyšky, divadlo SkRAT, A4
Nultý priestor, Námestie SNP 12

UTOROK 13. apríla
� 9.00 - J. Romanovský: Princezná
Kukulienka, od 3 rokov, Bratislavské báb-
kové divadlo, Dunajská 36
� 13.00 - 18.00 - Verejné inštitúcie pre
súčasné umenie: otázky a modely / di-
skusia a prezentácie, A4 Nultý priestor,
Námestie SNP 12
� 13.00 - Liečivá príroda, prednáška spo-
jená s ukážkami, lektorka: M. Ternényová,
CDLaV, Gaštanová 19
� 14.00 - Kriminalita a mládež, beseda s
policajtom, pre žiakov ZŠ, CDLaV, Gašta-
nová 19

� 14.00 - Okno do minulosti, cyklus mul-
timediálnych tvorivých dielní, O zlatom
strome a vážkach (G. Klimt, secesia), pre
žiakov ZŠ, CC centrum Jiráskova 3
� 19.00 - Ivan Bukovčan: Slučka pre
dvoch alebo domáca šibenica, smutno-
smiešny príbeh zo súčasnosti, divadlo a.ha,
Školská 14
� 19.00 - Jan Kraus aneb Hvězdy jak je
neznáte, talk show s pesničkami a historka-
mi, hostia: spevák skupiny Kabát Pepa Voj-
tek a DJ Václav Kosík, DK Dúbravka,
Saratovská 2/A
� 19.00 - Komorný koncert -Cyklus Štú-
dio mladých, Malé koncertné štúdio SRo,
Mýtna 1
� 19.00 - W. Allen: Boh, Malá scéna
VŠMU, Dostojevského rad 7
� 19.30 - V. Klimáček: Bar Argentína,
čierna komédia o bielom prášku, divadlo
GUnaGU, Františkánske námestie7
� 20.00 - H.D.V. Trio (A) a Nikitin -
Suchomel Quintet feat. D. Hodek (SK),
koncert, Klub Za zrkadlom, Rovniankova

STREDA 14. apríla
� 10.00 a 14.00 - Astrid Lindgrenová,
Kamil Žiška: Pipi dlhá pančucha, roz-
právka od 5 rokov, divadlo Ludus, Heine-
ken Tower Stage, Pribinova 25
� 14.00 - Stretneme sa v ateliéri, pestrý
mix výtvarných štýlov a zaujímavých akti-
vít pre deti O farbách a tvaroch v ríši zvie-
rat (O pávoch), CC centrum, Jiráskova 3
� 16.30 - Klasická homeopatia a zdra-
vie, prednáška Viery Golskej pri príležitos-
ti Svetového dňa zdravia, Seminárna sála
Univerzitnej knižnice, Klariská 5
� 17.00 - Boris I., Slovo o písmenách, II.
diel, premietanie hraného filmu, Bulharský
kultúrny inštitút, Jesenského 7
� 18.00 - Krst knihy Tatiany Melasovej:
Tovar, autentický príbeh o drogách v živo-
te autorky, ktorá hľadá svoju novú cestu v
resocializačnom zariadení v Budmericiach,
Klub Za zrkadlom, Rovniankova 3
� 19.00 - Hana Zagorová, koncert českej
speváčky, Istropolis, Trnavské mýto 1

� 19.00 - Travesti show Kočky: Horúč-
ka noci, svet šminiek a jagavých šiat v ne-
opakovateľnej show, DK Dúbravka, Sara-
tovská 2/A
� 19.00 - M. Gavran: Všetko o ženách,

komédia, Divadlo v podpalubí, Tyršovo
nábrežie
� 19.00 - E. M. Remarque: Traja kama-
ráti, divadelné spracovanie svetoznámeho
románu, divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.30 - V. Klimáček: Díleri, divadlo
GUnaGU, Františkánske námestie 11 
� 20.00 - Narodeniny, divadlo SkRAT, A4
Nultý priestor, Námestie SNP 12

ŠTVRTOK 15. apríla
� 10.00 - J. Záborský a comp. Na dva
dni v Chujave, didaktická humoreska z
roku 1873, od 13 rokov, divadlo Ludus,
Heineken Tower Stage, Pribinova 25
� 10.00 - F. Hrubín: Kráska a zviera,
Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 18.00 - Hovory o zdraví, prednáška,
Klub 22, Jiráskova 3
� 18.00 - Triotango, Ursula Fiedler,husle
a spev, Ch. Heitler, klavír, T. Kristen, vio-
lončelo, Mozartova sieň Rakúskeho veľvy-
slanectva, Ventúrska 10
� 19.00 - P. Claudel: Johanka z Arcu,
Malá scéna VŠMU, Dostojevského rad 7
� 19.00 - Drevnotepy, Žiarislav a hostia,
koncert - hudba na spôsob Rodo od hudob-
ných pranástrojov až po elektronickú gita-
ru, DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 19.00 - W. Shakespeare: Othello, kla-
sická tragédia dneška, divadlo Aréna, Vie-
denská cesta 10
� 19.00 - Ján Werich a Jiří Voskovec:
Paraf, divadlo Ívery, Školská 14
� 19.30 - V. Klimáček: Díleri, divadlo
GUnaGU, Františkánske námestie 11 
� 20.00 - Ahleuchatistas (USA), Zablou-
dil (CZ), koncert, A4 Nultý priestor,
Námestie SNP 12

PIATOK 16. apríla
� 15.00 - Burgenland - prezentácia vín, II.
ročník, Carlton, Hviezdoslavovo námestie 3
� 19.00 -Music Club, Everest - rock´n ŕoll,
Junior & The Cellmates - rock´n ŕoll, DK
Lúky, Vigľašská 1
� 19.30 - Karol Vosátko a kolektív:
Modelky 2, voľné pokračovanie kultovej
hry zo sveta modelingu, divadlo GUnaGU,
Františkánske námestie 7 
� 19.30 - Tanečný dom,výučba ľudových
tancov: čardáš z Rakovca nad Ondavou,
polky z Raslavíc, hrá: ĽH Poľana, DK
Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 20.00 - Dancing Puzzle, tanečné stretnutie
elledanse a hostia, TD Bralen, Hip Hop fakul-
ta, Konzervatórium v Nitre, Konzervatórium
E. Jaczovej, Dom T&D, Miletičova 17/B

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

vyjdú opäť o týždeň
15. 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


