
O kritike turistických sprievodcov
kvôli nečinnosti mesta, ale aj o novej
turistickej sezóne a plánoch sme sa
pozhovárali s vedúcim oddelenia
marketingu a cestovného ruchu
magistrátu Milanom VAJDOM.
- Je zarážajúce, s akou vehemenciou
pán Bilačič zverejňuje nepravdy a
neoverené údaje typu, že BKIS nemá
akreditáciu na kurz vlastivedných
sprievodcov. Napriek tomu Slovenská
spoločnosť sprievodcov cestovného
ruchu zostáva pre nás dôležitým part-
nerom na spoluprácu, komunikáciu a
marketing v oblasti príjazdovej turisti-
ky do Bratislavy. 
Čo sa za posledné obdobie podarilo,
kde sú ešte rezervy?
- Doriešili sme krátkodobé zastavova-
nie autobusov na nábreží, pri Hrade a
pod Slavínom. S dopravným podni-
kom sme našli riešenie na viachodino-

vé parkovanie turistických vozidiel v
depe v Petržalke. Budú tam môcť poč-
kať na svoje skupiny. Vyriešil sa tak
jeden z najbolestivejších bodov pohy-
bu turistických vozidiel po meste. Pra-
cujeme spolu s BKIS na vytvorení asis-
tenčnej služby na Rázusovom nábreží.
Jej úlohou bude dohliadať na hladký
priebeh nastupovania a vystupovania
návštevníkov.
Aké novinky v meste môžu turisti v
tejto sezóne zažiť?
- Počas leta chceme obnoviť víkendo-
vú lodnú dopravu medzi centrom a
Čunovom, vrátane návštevy múzea
moderného umenia Danubiana. Inte-
gráciu najväčších ťahákov Bratislavy v
kombinácii turizmus, kultúra, voľný
čas predstaví nové vydanie mestského

sprievodcu v júni. Určite budú lákať aj
veľké letné festivaly.
Ako prilákať nových turistov a sta-
rých donútiť k návratu? 
- Najmä v službách je veľký priestor na
zlepšenie. Stále chýba ústretovosť,
pohostinnosť, ochota, úsmev - väčší
šarm. Potrebujeme sa zatraktívniť pre
tzv. „high value“ návštevníkov. Chýba-
jú nám trojhviezdičkové hotely orien-
tované na rodinu. Reštaurácie sú často
pridrahé a cena nezodpovedá kvalite.
Máme nový turistický portál v angličti-
ne i v nemčine, čoskoro pribudne špa-
nielčina. Máme kampaň na letisku
Ruzyň, pripravujeme rádiovú letnú
kampaň vo veľkých českých mestách.
Spolu s Ryanairom pripravujeme kam-
paň na podporu priamych leteckých
spojení s Veľkou Britániou, Nemec-
kom, Talianskom a so Španielskom.

Zhováral sa Robert Lattacher
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Slovan vyhral

Slovenský

pohár, vo finále

rozbil Trnavu
BRATISLAVA
Futbalisti ŠK Slovan získali Sloven-
ský pohár, druhú najprestížnejšiu
domácu trofej! Vo finále zvíťazili nad
tradičným rivalom z Trnavy 6:0 a
pripísali si jedenásty triumf v pohári.
V ére samostatného Slovenska je to
štvrté víťazstvo belasých v tejto súťa-
ži, čím sa v historickej tabuľke dosta-
li pred bratislavský Inter.
Finálový duel mal jednoznačný prie-
beh. Bratislavčania od začiatku domi-
novali, boli lepším tímom, lepšie kom-
binovali a rýchlejšie sa pohybovali.
Trnavskej obrane robil problém prak-
ticky každý slovanistický útok a v 33.
minúte bolo už 3:0 pre belasých. Naj-
skôr sa hlavou zblízka presadil Salata,
vzápätí pekne trafil z priameho kopu
Božič a ešte pred prestávkou uzavrel
skóre Sylvestr.
Po prvých 45 minútach bolo teda roz-
hodnuté a druhý polčas bol už len o
tom, či sa Trnavčanom podarí výsledok
kozmeticky upraviť alebo Slovan svoj
náskok ešte zvýši. Platilo druhé. Belasí
pridali ďalšie góly, keď posledné tri
strelili Breznaník (64.), Guédé (67.) a
Dobrotka (87.). 
Výsledok 6:0 sa stal novým finálovým
rekordom Slovenského pohára a pre
zverencov trénera Dušana Tittela je
víťazstvo v pohári náplasťou na stratu
titulu, ktorý v tejto sezóne získala Žili-
na. (mm)

Ako budú 

12. júna voliť

Bratislavčania?
BRATISLAVA
O mesiac sú parlamentné voľby,
ktoré rozhodnú o ďalšom smerovaní
krajiny a ovplyvnia aj život Brati-
slavčanov. Ako budú voliť obyvate-
lia hlavného mesta? To napovie naj-
novšia internetová anketa Bratislav-
ských novín.
Anketová otázka je tentoraz jednodu-
chá: Koho budete voliť v júnových par-
lamentných voľbách? Čitatelia Brati-
slavských novín si môžu vybrať spo-
medzi všetkých 18 politických strán a
hnutí, ktoré kandidujú.
Hlasovať je možné z jedného počítača
iba raz. Veríme, že priaznivci jednotli-
vých politických strán a hnutí sa nebu-
dú snažiť technickými prostriedkami
manipulovať anketu Bratislavských
novín. Nejde o reprezentatívny, ale len
o orientačný prieskum politických pre-
ferencií bratislavských voličov. Hlaso-
vať je možné na našej webstránke
www.bratislavskenoviny.sk. (red)
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STARÉ MESTO
Od vydláždenia nábrežnej promená-
dy neprešli ani dva týždne a už sa tu
parkuje. V časti pred osobným prí-
stavom pravidelne parkuje výletný
vláčik cestovnej kancelárie BLUE
DANUBE TOURS, ktorá sídli na
Vajanského nábreží. Parkujú tu aj
osobné autá, medzi nimi auto maji-
teľky cestovnej kancelárie.
Ako sme sa dozvedeli na miestnom
úrade Staré Mesto, stavba protipovod-
ňového múra a nového povrchu nábrež-
nej komunikácie stále nie je skolaudo-
vaná. Investor novej promenády, kto-
rým bolo hlavné mesto Bratislava,
okrem toho v tejto časti Fajnorovho

nábrežia neobnovil pevné zábrany na
chodníku a dopravné značenie Zákazu
vjazdu na promenádu. Preto autá parku-
júce na nove dlažbe fakticky nič nepo-
rušujú. Tým argumentujú aj mestskí
policajti, ktorí na tiesňovej linke 159
nespokojným obyvateľom tvrdia, že
proti vláčiku a autám parkujúcim na
promenáde nemôžu zasiahnuť.
Mestská časť Staré Mesto, ktorá spra-
vuje nábrežnú promenádu, opakovane
vyzvala úradníkov na magistráte, aby
bezodkladne osadili na Fajnorovom
nábreží pevné zábrany a dopravné zna-
čenie. Pokiaľ tak mesto v krátkom čase
neurobí, spraví to na náklady mesta
samospráva mestskej časti.

Autá však parkujú aj na ďalšej časti
novej promenády - pri kaviarni Prope-
ler na Námestí Ľ. Štúra. Parkujú tu pre-
važne ľudia z kaviarne či z protiľahlej
reštaurácie Malecon. Minulý týždeň tu
parkovali aj taxíky. Pri Propeleri totiž
na promenáde chýbajú tzv. biskupské
klobúky, ktoré presunuli kvôli výstav-
be protipovodňového múra. Doteraz
ich nikto nevrátil na pôvodné miesto a
autá tak na promenádu a z nej jazdia
uprostred svetelnej križovatky Rázu-
sovho nábrežia a Mostovej ulice.
Dobrý dojem z novej nábrežnej prome-
nády teda kazia autá, ktoré tu vďaka
lajdáctvu magistrátnych úradníkov
parkujú a obmedzujú chodcov. (pol)

Na promenáde parkujú autá aj vláčik
Na novej dlažbe na Fajnorovom nábreží si niektorí urobili bezplatné parkovisko. FOTO - Slavo Polanský

Autobusy budú odstavené v Petržalke

Cyklisti sa už

priamo dostanú 

z Vrakune do

Pod. Biskupíc
BRATISLAVA
Mestské časti Podunajské Biskupice
a Vrakuňu onedlho prepojí nový
cyklistický chodník. Do užívania by
mal byť odovzdaný v septembri
tohto roka v rámci Európskeho
týždňa mobility.
Novú cyklistickú trasu a jej prepoje-
nie pripravuje mestská organizácia
STarZ. Nový chodník pre cyklistov je
súčasťou južnej radiály a jeho dĺžka
bude dva kilometre. Náklady na
výstavbu sú vyše 200 000 eur. Vzhľa-
dom na to, že STaRZ buduje a spravu-
je len cyklistické trasy na hlavných
mestských ťahoch, je na mestských
častiach, aby si spracovali koncepciu
vlastných cyklotrás. Tú však má zatiaľ
iba Petržalka. Cieľom je napojenie na
hlavné mestské chodníky, ktoré budu-
je mesto.
Mestská organizácia STaRZ sa chystá
tento rok dokončiť cyklistický chodník
na protipovodňovej hrádzi pri Devíne.
Je naň potrebné položiť nový asfalt v
dĺžke asi jedného kilometra. STaRZ
pritom nedávno dokončil aj novú
cyklotrasu na Trenčianskej ulici v
Ružinove, ale chodník sa končí s kon-
com ulice a ďalej nepokračuje. 
Podľa informácií zo STaRZ cyklo-
chodník chceli dokončiť, no narazili
na neurovnané majetkovoprávne
vzťahy. (rob)

Turistickí

sprievodcovia

kritizovali mesto
BRATISLAVA
Slovenská spoločnosť sprievodcov
cestovného ruchu vyjadrila  výhrady
voči hlavnému mestu a obvinila ho z
dlhodobej nečinnosti v oblasti ces-
tovného ruchu.
Spoločnosť už minulý rok kritizovala
mesto za zrušenie najväčších zastávok
pre výletné autobusy na Rázusovom
nábreží, ktoré boli následne opäť obno-
vené. Za škandalózne považuje spoloč-
nosť napríklad aj to, že Bratislavské
kultúrne a informačné stredisko
(BKIS) školí sprievodcov, pritom akre-
ditáciu medzičasom stratilo. 
Spoločnosť zároveň prostredníctvom
predsedu Slovenskej spoločnosti sprie-
vodcov cestovného ruchu Mariána
Bilačiča kritizovala aj nefunkčnú asis-
tenčnú službu na zastávkach výletných
autobusov a absentujúci turistický
dopravný systém. Spoločnosť požadu-
je od kompetentných, aby si plnili
svoje úlohy a v termíne, ktorý si sami
určili.  (brn, rob)



STARÉ MESTO
Budova bývalej základnej školy na
Lazaretskej ulici sa už dlhší čas ničí
a na pod strechou sa už dokonca
objavili podpery proti padaniu tehál.
Celý objekt sa momentálne nevyuží-
va, napriek pôvodným plánom sú-
kromného investora.
Staromestská hovorkyňa Alena Kopři-
vová uviedla, že hlavné mesto v minu-
losti prejavilo záujem o prevzatie
objektu školy. „Chcelo v nej zriadiť
základnú umeleckú školu, ktorá nepo-
trebuje dvor. Staré Mesto preto proto-
kolárne pripravilo vrátenie budovy
hlavnému mestu,“ uviedla. Konštato-
vala ďalej, že v januári 2010 primátor
Andrej Ďurkovský (KDH) oznámil sta-
rostovi Starého Mesta Andrejovi Petre-
kovi, že budovu bývalej školy nepre-
vezme, pretože mu to nedovoľuje
novela zákona o obecnom majetku. 
Podľa hovorkyne Starého Mesta sa
právne oddelenie úradu snaží o roko-
vanie so zástupcami spoločnosti Noa-
vista s tým, aby došlo k zrušeniu
záväzkov a následnému vráteniu
budovy bývalej školy jej majiteľovi -
hlavnému mestu. Kedysi vyhľadáva-
nú základnú školu na podnet  bývalé-
ho starostu mestskej časti Petra Čier-
nika (KDH) ministerstvo školstva
vyňalo zo siete základných škôl k 31.
decembru 2005.

Tesne pred voľbami - v októbri 2006
starosta Čiernik podpísal so spoločnos-
ťou Noavista nájomnú zmluvu a zmlu-
vu o spolupráci. Budova bývalej školy
sa mala rozdeliť na dve časti, z jednej
mala byť opäť škola. Spoločnosť Noa-
vista ju mala zrekonštruovať za vtedaj-
ších asi 45 miliónov korún. Druhá časť
mala byť neskôr predaná spoločnosti
Noavista formou vzájomného započí-
tania pohľadávok.
Po komunálnych voľbách prijali noví
miestni poslanci v marci 2007 uznese-
nie, na základe ktorého mestská časť
vráti objekt bývalej školy hlavnému
mestu. Každá mestská časť je totiž

povinná vrátiť majetok, ktorý má zve-
rený od mesta, ak ho nevyužíva na
určený účel. Poslanci pri rozhodovaní a
prijímaní uznesenia vychádzali z toho,
že kapacita ôsmich jestvujúcich
základných škôl pokrýva, ba prevyšuje
potreby mestskej časti. 
Okrem toho by podľa ich názoru časť
budovy na Lazaretskej ani po rekon-
štrukcii nespĺňala európske normy
stanovené na riadne fungovanie
základných škôl. Medzičasom totiž
škola prišla o dvor, ktorý v súčasnos-
ti využíva Policajný zbor SR na par-
kovanie. Robert Lattacher

FOTO - autor

2BRATISLAVSKÉ NOVINY 18/2010

Víťazstvo je, ak
bude spokojná
väčšina
Zjednosmerneniu ulíc pod Slavínom
predchádzala poldruharočná diskusia
s občanmi žijúcimi v dotknutej oblas-
ti. Každý mal príležitosť vyjadriť sa k
tomuto projektu, nie všetkým však
mohlo byť a aj bolo vyhovené. Aj tu
platí, že koľko hláv, toľko názorov.
Nájsť zhodu býva ťažké, niekedy aj
nemožné. Rozhodujúce však je, aby
bola spokojná väčšina a zdravý ro-
zum.
Zjednosmernenie ulíc ako riešenie pro-
blémov dynamickej a statickej dopravy
nie je ničím objavným. Takýmto spôso-
bom je zorganizovaná doprava na väč-
šine ulíc v južnej časti Starého Mesta už
niekoľko rokov. Prednostne boli totiž
zjednosmerňované ulice v husto obýva-
nej oblasti, teraz prišla na rad aj tá
menej zastavaná a obývaná časť Staré-
ho Mesta. Napriek tomu niektorí Staro-
mešťania nie sú spokojní.
Keď sa zjednosmerňuje ulica, do sporu
sa hneď dostávajú obyvatelia jej horné-
ho a dolného konca. Ktorým smerom
má byť ulica jednosmerná? Prečo by
som mal obchádzať celý blok, keď
sused sa dostane do garáže ako dote-
raz, ba možno aj kratšou cestou? V
takýchto prípadoch musí ísť egoizmus
či susedská závisť bokom a optimálne
riešenie treba hľadať v kontexte okoli-
tých ulíc alebo celej oblasti.
To, že ulica bola obojsmerná 50 rokov,
nie je argument. Za päť desaťročí sa totiž
zmenil nielen politický režim, ale aj
dopravná situácia na uliciach - pribudlo
ľudí, pribudlo áut, každý chce jazdiť a
parkovať. Zabudnime na časy, keď sa
hrával na ulici futbal a v zime sa po Par-
tizánskej deti sánkovali. Dnes je úspe-
chom, ak chodcom patria chodníky a
autá môžu jazdiť a parkovať na ceste. 
A to bolo aj cieľom zjednosmernenia
ulíc pod Slavínom. Na ulici, kde sa ne-
dalo obojsmerne jazdiť aj parkovať,
kde autá stáli na chodníkoch a chodci
chodili po ceste, prinieslo zjednosmer-
nenie jasné pravidlá. Nejaký čas síce
ešte potrvá, kým si nielen Staromešťa-
nia spod Slavína zvyknú na nové jedno-
smerky. A aj keď nikdy nebudú spokoj-
ní všetci, víťazstvo je, ak bude spokojná
väčšina. Radoslav Števčík

Bývalá škola na Lazaretskej ulici čoraz

viac chátra, prišla už aj o školský dvor

Matadorka

má fungovať asi

aj túto sezónu 
PETRŽALKA
Problémy s prevádzkou známeho a
obľúbeného kúpaliska Matador v
Petržalke by mali byť pravdepodob-
ne zažehnané. Pred sezónou totiž
hrozilo, že kúpalisko bude počas let-
nej sezóny mimo prevádzky.
Keďže petržalská samospráva má
záujem na tom, aby kúpalisko bolo
otvorené aj v tomto roku, jeho vlastník,
ktorým je MŠK Iskra Petržalka
(MŠKI), je pripravený spustiť sezónu
trvajúcu štyri mesiace. „Miestni
poslanci dostali informáciu, že MŠKI
požaduje od mestskej časti dotáciu na
najnevyhnutnejšiu prevádzku kúpalis-
ka vo výške 4000 eur,“ uviedol miest-
ny úrad. 
Účelová finančná výpomoc samosprá-
vy by slúžila na dotáciu vstupného, čím
by sa cena denného lístka pre dospelé-
ho dostala na výšku dvoch eur, dieťa
by zaplatilo 1,30 eura a rodinná vstu-
penka by stála šesť eur. Petržalská
miestna samospráva požiadala vedenie
MŠKI o doplnenie žiadosti a podrob-
nejšie informácie týkajúce sa pre-
vádzky kúpaliska. Úrad si myslí, že
kvôli budúcnosti kúpaliska je na mies-
te otázka, či by ho nebolo možné pre-
viesť pod mestskú organizáciu STaRZ,
ktorá prevádzkuje verejné kúpaliská v
hlavnom meste. (rob)

Spoločnosť

Parnhams

žiada odškodné
PETRŽALKA
Predstavitelia spoločnosti Parnhams
Limited potvrdili, čo naznačili, keď
sa hovorilo o odstúpení Bratislavské-
ho samosprávneho kraja od výstav-
by multifunkčnej haly v Petržalke.
Za odstúpenie od projektu haly
budú požadovať sumy za poraden-
stvo, architektonické práce a inži-
nierske činnosti. 
„Pôjde o sumy za vykonané architekto-
nické práce, poradenskú robotu, zabez-
pečenie financovania, rokovania s ope-
rátormi a konečnú dohodu o príchode
AEG na Slovensko, dokumentácie pre
územné rozhodnutie a inžinierske čin-
nosti plus vyňatie pozemkov z územ-
ného plánu,“ uviedla zástupkyňa spo-
ločnosti Parnhams Limited Dáša
Matejčíková. Konkrétnu výšku financií
však neuviedla. „Spoločnosť chce rie-
šiť financie so štatutármi kraja. Penia-
ze, ktoré bude Parnhams Limited od
zmluvného partnera požadovať, nie sú
ešte vyčíslené,“ dodala. 
Necelých 24 hodín pred rozhodnutím o
zastavení projektu informovali zástup-
covia spoločnosti, že v takom prípade
budú žiadať o vyplatenie približne 3
miliónov eur. „V zmysle uznesenia
posledného zastupiteľstva bude toto
vecou rokovaní a postupov našich
právnikov,“ uviedla hovorkyňa kraja
Iveta Tyšlerová. (mm, sita)

LAMAČ
Na čierne skládky nad Lamačom,
konkrétne na Vysokohorskej ulici a
v okolí nás nedávno upozornila čita-
teľka Mária Jašková. Táto ulica je
už dlhodobo znečistená a rozbitá,
nikto sa o ňu nestará a skládky tam
rastú zo dňa na deň.
Sťažnosť sme preverili a na mieste sme
zistili, že horná časť ulice je naozaj zne-
čistená odpadom rôzneho druhu. Oblasť
nad Lamačom v blízkosti záhradkárskej
oblasti, odkiaľ je pekný výhľad na
mesto, je znečistená množstvom sklá-
dok. Mária Jašková sa s upozornením
na túto situáciu obrátila ešte koncom
minulého roka na Miestny úrad Lamač,
inšpekciu životného prostredia i na
hlavné mesto. Miestnu samosprávu
upozorňuje aj na to, že komunikácia je
bez osvetlenia, navyše v starej budove
neďaleko nedokončeného vodojemu sa
ubytovali bezdomovci a schádzajú sa
tam rôzne skupiny znepríjemňujúce
život miestnym obyvateľom.
Miestny úrad Lamač v odpovedi sťažo-
vateľke uviedol, že komunikácia 3.
triedy má nový asfaltový povrch a je
tam nové verejné osvetlenie. Ďalej
uvádza, že pozemky v časti nad zasta-
vaným územím Vysokohorskej ulice sú
neurovnané, respektíve v užívaní hlav-
ného mesta alebo Bratislavskej vodá-
renskej spoločnosti. Podľa mestskej
časti sa má preto sťažovateľka obrátiť
najmä na hlavné mesto.
Magistrát čitateľke okrem iného ozná-
mil, že Lamač začal s prípravnými prá-
cami na obstarávanie dokumentácie
pre územný plán zóny Lamač - Zečák.
V rámci urbanistickej štúdie zóny
Nový Lamač bolo podľa mesta
navrhnuté predĺženie Vysokohorskej

ulice s tým, že bude obsluhovaná hro-
madnou dopravou. Na záver však
magistrát uviedol, že garantom miest-
nych komunálnych záujmov je mest-
ská časť a čitateľka sa má na ňu obrátiť
ako na obstarávateľa územného plánu
zóny Lamač - Zečák.

Samosprávy si teda zodpovednosť za
spomínané územie prehadzujú, hoci na
ne odkázala aj Slovenská inšpekcia
životného prostredia s tým, že ony sú
zodpovedné za nakladanie s komunál-
nym odpadom. Robert Lattacher

FOTO - autor

Nad Lamačom je raj čiernych skládok,

samosprávy sa zbavujú zodpovednosti

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

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

obrazy a od význ. slov. autorov.
Platím okamžite.

Tel.: 032/6528 492, 0905 409 972
Email: antik1@stonline.sk

Adr.: P.O.BOX 3, 913 11 Trenč. Stankovce
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STARÉ MESTO
Letné vonkajšie sedenia v centre
mesta nie vždy zodpovedajú bezpeč-
nostným kritériám. Podľa nášho
čitateľa si dve prevádzky na Laurin-
skej ulici postavili letné sedenia tak
tesne vedľa seba, že medzi nimi
neprejdú záchranárske autá.
Na rohu Laurinskej a Radničnej ulice
prevádzkovatelia miestnych reštaurácií
maximálne zúžili možnosť pohodlného
prechádzania. Určite tu v prípade
potreby neprejdú hasičské vozidlá a
problémy by mala aj záchranná služba.
Čitateľ si všimol, že palubovka jedné-
ho zo zariadení je už poškodená, prav-
depodobne od zásobovacieho auta,
ktoré neodhadlo šírku „cesty“ a oškre-
lo časť dreveného pódia.
Podľa vyjadrenia hovorkyne staro-
mestského miestneho úradu Aleny
Kopřivovej úrad po preverení situácie
zistil, že medzi pódiami nie je dodrža-
ná trojmetrová vzdialenosť tak, ako to
prikazuje všeobecne záväzné nariade-
nie o pešej zóne. „Žiaľ, došlo k chybe.
Laurinská ulica má mierne lichobežní-
kový tvar, čo je možné v mapách, ktoré
tvoria prílohu žiadosti o povolenie let-
nej záhrady, pri malej nepozornosti
prehliadnuť,“ uviedla. Konštatovala
ďalej, že okrem toho nepresnosti v

nákresoch spôsobili drobné výčnelky
na fasádach jednotlivých objektov.
Referát dopravy miestneho úradu v
piatok 7. mája 2010 požiadal pre-
vádzkovateľa o úpravu časti pódia
nachádzajúceho sa pri pasáži vpravo,
prípadne o demontáž. 
„Z bezpečnostného hľadiska je totiž
nevyhnutné zachovať trojmetrový pre-
jazd pre sanitky, policajné a hasičské
vozidlá,“ informovala. 
Podľa Aleny Kopřivovej prevádzka
Upside Down má súhlas vlastníka

objektu na zaujatie priestranstva pred
prevádzkami v prízemnej časti. „Bez
toho by jej mestská časť nevydala
povolenie na inštaláciu letnej záhrady,“
uviedla. 
Doteraz vydali 92 povolení na zriade-
nie letných terás, päť žiadostí sa posu-
dzovalo tento týždeň. „Odhadujeme,
že do leta bude v Starom Meste sto let-
ných záhrad. Počas vlaňajšej sezóny
ich bolo 108,“ dodala Alena Kopřivo-
vá. Robert Lattacher

FOTO - autor

V Petržalke 

parkuje v noci

33 452 vozidiel
PETRŽALKA
Petržalkou prejde denne 132-tisíc
vozidiel. Vyplýva to z výsledkov
komplexného prieskumu parkova-
nia a dopravy, ktorý sa uskutočnil aj
vzhľadom na rekonštrukciu Starého
mosta a plánovaný nosný dopravný
systém.
„Kým cez noc v mestskej časti parkuje
33 452 vozidiel, cez deň ju navštívi až
štvornásobný počet automobilov,“
informovala hovorkyňa spoločnosti
Metro Bratislava, a.s., Jana Murínová.
Tranzitne prejde Petržalkou 50-tisíc
áut. Z prieskumu vyplynulo, že spomí-
naný počet vozidiel urobilo celkovo
661-tisíc jázd po mestskej časti. 
Rozhodujúci podiel mali na tom autá, v
porovnaní s autobusmi a nákladnými
automobilmi to bolo až 95 percent. Pri
osobných autách bolo zaznamenaných
vyše 634-tisíc jázd, pri autobusoch tak-
mer 16 700 jázd a pri nákladných
autách takmer 11-tisíc jázd. 
Podľa generálneho riaditeľa spoloč-
nosti Vladimíra Kovalčíka je za tými-
to číslami vplyv nákupných a iných
centier. Prieskum tiež ukázal zaují-
mavosť, že 34 percent áut, ktoré
počas prieskumnej noci v mestskej
časti parkovalo, zostalo na mieste aj
cez deň. Zvyšných 66 percent cez deň
jazdilo. „Zaznamenávali sme pohyb
počas celého dňa (34 percent), pohyb
iba predpoludním (17 percent) alebo
iba popoludní (15 percent),“ konšta-
toval Vladimír Kovalčík. (sita)

Opravia dlažbu

na poškodených

uliciach centra
STARÉ MESTO
Na nedávnu kritiku týkajúcu sa
poškodenej a neopravenej dlažby na
Radničnej ulici a Uršulínskej ulici
reagovali zástupcovia mesta spres-
ňujúcou informáciou.
Podľa magistrátu spoločnosť TSS Pit-
tel + Brausewetter neopravovala úsek
Uršulínskej ulice od Laurinskej po
Primaciálne námestie, ale úsek od
Primaciálneho námestia po Námestie
SNP. Časť neopraveného úseku plá-
nuje dať mesto opraviť v najbližšom
období. Mesto opravuje aj zničenú
dlažbu na Klobučníckej ulici. Práce
už boli podľa magistrátu objednané a
v prípade pekného počasia by sa mali
okamžite začať. 
Mesto dá súčasne s touto opravou
opraviť aj časti už spomínanej poško-
denej dlažby na Uršulínskej ulici v
úseku medzi Laurinskou a Primaciál-
nym námestím. Tento úsek totiž ešte
nebol opravovaný.
Bratislavské noviny priniesli informá-
ciu o dezolátnom stave dlažby najmä
na Radničnej ulici a čiastočne aj na
Uršulínskej ulici. V prípade Radničnej
magistrát sľúbil objednať jej opravu už
v najbližšom čase. (rob)
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V centre má byť sto letných sedení, 

musí však byť miesto pre záchranárov

Vedľa Červeného kríža stál ďalší kríž
STARÉ MESTO
Na články o histórii Červeného kríža
a dvoch Bielych krížov zareagoval
jeden z čitateľov, ktorý tvrdí, že
neďaleko Červeného kríža v záhrade
domu na Búdkovej ulici č. 16, stál
dlhé desaťročia ešte jeden kríž, ako
pamiatka na udalosť z čias Rakúska-
Uhorska.
„Kríž postavili tesne po nešťastí, keď sa
na ceste splašil kôň, prevrhol koč a pod
ním zahynuli žena s dieťaťom. V 20.
rokoch 20. storočia kúpila dom istá
vdova, ktorá bola spolu so svojimi
dvoma dcérami hlboko veriaca. Zobrali
preto ako samozrejmosť požiadavku
predávajúceho, aby kríž stojaci v uličnej
časti záhradky ponechali a aby sa oň
postarali,“ spomína náš čitateľ. 
Ako ďalej uvádza, ďalšie peripetie kríža
sa už odvíjali v inej dobe: „Začiatkom
roka 1950 navštívila majiteľku domu
funkcionárka uličnej organizácie KSČ a

požiadala, či skôr nariadila, aby kríž
odstránila. Majiteľka domu jej vyroz-
právala históriu jeho postavenia a
poprosila o porozumenie. Argumento-
vala aj tým, že je viazaná sľubom, ktorý
nemôže porušiť a našla v sebe toľko síl,
že požiadavku na odstránenie kríža
odmietla.“
Následky nedali na seba čakať: „O nie-
koľko dní odviedli dvaja agenti manže-
la mladšej dcéry priamo z pracoviska na
vyšetrenie. Tam ho donútili podpísať
vyhlásenie, že kríž okamžite a na vlast-
né náklady odstráni. Súčasne musel
podpísať vyhlásenie o mlčanlivosti. Na
riaditeľstve pôšt navyše prišiel o svoje
miesto a preradili ho nižšie aj s nižším
platom. Kríž neskôr naozaj odstránili, aj
keď na prácu nemohli zohnať ľudí, ani
žiadnu firmu. Pomohli im s tým až suse-
dia,“ uviedol náš čitateľ, ktorý sa do
spomínanej lokality prisťahoval v roku
1939. 

Ako na závere dodal - „zo spomínanej
rodiny dnes už nikto nežije. Zomrela aj
funkcionárka, ktorá neskôr vo vlastnom
zanietení začala poukazovať na buržo-
ázny spôsob života manželiek vládnych
a straníckych funkcionárov združených
v uličnej organizácii. Zatvorili ju na psy-
chiatriu, odkiaľ ju prepustili. Neskôr
spomínala: „Vedá, zachráňeu ma stade
jeden čestný sústruh!“
Kríž sa nakoniec do spomínanej záhra-
dy domu na Búdkovej číslo 16 vrátil, ale
z ulice ho takmer nevidieť. Je zakrytý
vyšším plotom, krucifix navyše skončil
v Šaštíne. Susedia bývajúci v okolí však
prezradili, že existuje aj druhá verzia, o
ktorej počuli, a to, že kríž neosadili na
pamiatku obetí tragédie, ale po tom, čo
žena s dieťaťom kolíziu s vozom preži-
li. Z vďaky tam mali potom osadiť kríž.
Túto skutočnosť nám však nikto nepo-
tvrdil. (db)

FOTO - archív, db
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Kto nemá na

parkovanie,

nemá na auto
LIST ČITATEĽA
Slovensko je jednou z mála krajín,
ak vôbec ešte taká je, kde je povolené
parkovať na chodníkoch. Zákono-
darcovia, ktorí to odsúhlasili, si zrej-
me neuvedomili dôsledok takéhoto
rozhodnutia. 
Výsledkom je, že autá jazdia po chod-
níkoch ako po cestách a ohrozujú živo-
ty chodcov a hlavne detí. Ako je to
možné? Je to legálne? Áno je, ako mi
vysvetlila nedávno Mestská polícia. 
Dlhý obytný dom v Petržalke má pred
sebou chodník a pred ním je parkovis-
ko. Keďže parkovisko je plné, autá
začínajú parkovať na chodníku. Aby sa
dostali do stredu, musia ísť po chodní-
ku, A niektorí idú aj štyridsiatkou. Z
vchodu vybehne dieťa a vbehne priamo
pod auto. Kto je na vine? 
Ako mi bolo vysvetlené, auto má právo
ísť po chodníku, keď tam ide parkovať,
neprechádza na inú ulicu a nechá na
chodníku nejaký priestor pre chodcov.
Auto je tam teda úplne legálne a chodec
je na vine, že mu vbehol na chodníku
do cesty. Priestor pre chodcov sa tiež
nedodržiava a čo je horšie, sú prípady,
že mesto núti ísť chodcov po ceste,
zatiaľčo autá sú na chodníku. 
Taký je prípad na Daxnerovom námes-
tí. Na chodníku sú vyhradené parkova-
cie čiary a to tak, že keď sú tam autá, a
tie sú tam vždy, tak chodec je nútený ísť
po ceste. Ak ho tam zrazí auto, tak tam
nemal čo hľadať. Kade ma potom cho-
dec vlastne chodiť? Po chodníku nemô-
že - po ceste nesmie.
Ako vyriešiť parkovací problém v Bra-
tislave? Najprv si treba uvedomiť, čo sú
priority pre kvalitu života v meste.
Podľa môjho sedliackeho rozumu by to
malo byť takto: chodec, cyklista, mests-
ká doprava, autá.
Riešiť dopravnú situáciu nie je dávať
viac priestoru autám na úkor peších, ale
podporovať viac peších zón, obmedzo-
vať vjazd áut do centra - napríklad
poplatkami ako v Londýne, nedovoliť
parkovať na chodníkoch. 
Kto si kúpi auto, musí si uvedomiť, že
cena parkovania, či už kúpením garáže
alebo platením parkovného miesta, je
súčasťou ceny vozidla. Kto na to nemá,
nemá na auto. Kto nemá na parkovné v
meste, a tým myslím aj mestské časti
Petržalka či Ružinov, tak bude musieť
parkovať mimo mesta a dochádzať ve-
rejnou dopravou. To bude pre majiteľov
áut drahšie, ale nikde nie je napísane, že
každý musí mať auto. Kto naň nemá,
nech si ho nekupuje a jazdí MHD alebo
bicyklom. Peter Miller, Bratislava

Pekný víkend

sa skončil na

pohotovosti
LIST ČITATEĽA
Chcela by som informovať o problé-
me s cyklotrasou na Dvořákovom
námestí v smere od PKO pod most
Lafranconi. Cesta je už dlhé roky v
dezolátnom stave a považovať ju za
chodník pre cyklistov alebo korčulia-
rov je viac ako odvážne. 
Nedávno som išla po uvedenej ceste a
spôsobila som si nepríjemný úraz ľavé-
ho kolena a pravej ruky. Najhoršie bolo,
že som si pri páde (na výmoli, ktorých je
tam neúrekom) zničila predné koleso
bicykla, brzdu a riadidlá. O ostatných
„odreninách“ na bicykli radšej ani nepí-
šem. Keďže bolo nemožné ísť na bicyk-
li ďalej, musela som nastúpiť na elek-
tričku a odviezť sa do prvého cykloob-
chodu, kde mi vymenili predné koleso a
urobili základné opravy, aby som sa
aspoň dostala domov. Namiesto príjem-
ne stráveného víkendu som mohla ísť
domov a navštíviť pohotovosť. 
Oprava vôbec nebola lacná, o ujme na
zdraví sa radšej baviť nebudem. Ak sa
vodičovi automobilu zničí na výmoli
náprava, má nárok od poisťovne a
správcu komunikácie na odškodnenie.
Bicykel mi, žiaľ, nikto havarijne, ani
inak, nepoistí. U nás ešte nič také neexi-
stuje. Myslím si však, že za zničené
bicykle, odreniny, zlomeniny a pod. by
mal takisto niesť zodpovednosť správca
komunikácie (chodníka).
Asi by bolo vhodné, keby sa kompetent-
ní prišli pozrieť, v akom stave je chod-
ník (aj keď sa obávam, že to veľmi
dobre vedia) a opravili tak, aby sa dal
používať na účel, ktorému má slúžiť.
Chodia tadiaľ aj turisti zo zahraničia a
chodník určite nepatrí medzi turistické
atrakcie. Iba ak svojou nekvalitou. 

Henriette Alexyová, Bratislava

Pohodlný zisk,

navyše úplne

bez práce
LIST ČITATEĽA
V apríli sme sa vybrali ukázať
návšteve z Rakúska pohľad na Brati-
slavu z televíznej veže. Už príchod
neveštil nič dobré, schody do veže boli
zasypané lístím a odpadkami. 
Milá pani pri vchode nás informovala,
že vyhliadka stojí 3,32 eura na osobu a
že niečo také ako zľavy ZŤP nepoznajú.
Ak by sme sa však išli do reštaurácie
najesť, tak to máme zadarmo. Zároveň
nás však informovala, že reštaurácia je
plná a nemajú pre nás miesto. 
Tak sme zaplatili a išli na vyhliadku.
Do opusteného nefungujúceho baru
bol len polkruh, druhú časť tvorí
kuchyňa, čo sme, samozrejme, cítili.
Zvedaví turisti platia za to aby sa pre-
šli po vyprázdnenom bare. Ak by
čakali nejaký ten ďalekohľad alebo
mapy, prípadne nejaké zaujímavé
informácie o meste - bohužiaľ. Vrcho-
lom bolo, že keď sme nakukli do reš-
taurácie, tak tam bolo 80 percent voľ-
ných stolov. Na môj údiv mi povedali,
že sú to rezervácie na obedy. Toľko? O
15.00 h?
Totálne sklamaní sme konštatovali, že
rečami o plnej reštaurácii nás klamali a
to iba preto, aby mali z „akože“ vyhliad-
ky zisk, navyše úplne bez práce. 

Viera Volovičová, Bratislava

Di Mare ponúka pizzu aj bryndzáky
Na Ševčenkovej ulici sme objavili
ďalšiu reštauráciu. V susedstve
panázijskej reštaurácie, ktorú sme
navštívili pred týždňom, je Ristoran-
te DI MARE. Ako sme však zistili
neskôr, ide skôr o reštauráciu s
talianskou kuchyňou ako o taliansku
reštauráciu. Navyše ani tá kuchyňa
nie je celkom talianska.
Interiér reštaurácie je veľmi príjemný.
Z parkoviska sa vstupuje priamo do
nefajčiarskej časti, kde je na stenách
čiernobiela fototapeta talianskeho prí-
stavu. Ktorého, to sme sa nedozvedeli.
Nevedel to čašník a vraj to nevedia ani
majitelia, pretože architekt, ktorý inte-
riér navrhoval, už odcestoval domov.
Plávajúca podlaha je tmavohnedá, stoly
a kožené stoličky sú čierne. Zo stropu
visia vtipné biele a čierne plastové lust-
re v tvare preveseného obrusu. Stoly sú
od seba oddelené drevenými kvetináč-
mi so sušeným tŕstím.
Vpravo po vstupe je barová časť s
koženými kreslami, vzadu je prie-
stranná fajčiarska časť reštaurácie,
kde fototapetu na stenách nahradili
vzorovanou tapetou. V barovej časti
je dlažba s umelým kozubom. Za
barom je kuchyňa.
Interiér je skutočne veľmi vydarený, aj
keď v nefajčiarskej časti je možno pri-
veľa stolov a ak by boli všetky stoličky
obsadené môže mať personál problémy
s obsluhou.
V ponuke jedál sú polievky, predjedlá,
šaláty, cestoviny, rizoto, zapekané ces-
toviny, pizza, jedlá z bravčového, z ho-
vädzieho mäsa, z hydiny, jedlá z rýb a
darov mora, bezmäsité jedlá a dezerty.
Dali sme si Polievku s palacinkou
Zuppa con frittelle (1.80 €), čo je vlast-
ne vývar s pokrájanou palacinkou.

Polievka bola prislaná, rovnako ako
zeleninová polievka Minestrone alla
Milanese (2,10 €). V tej nás trochu pre-
kvapil bobkový list, ktorý dodal poliev-
ke zvláštu korenistú chuť. Výnimočná
nebola ani cesnaková polievka Crema
D’Aglio (2,10 €), ktorá bola hrčkavá.
Vo všetkých polievkach plávali kúsky
sušenej mrkvy, čo je znakom, že kuchár
si pomáha polievkovým korením. Ces-
nakovú ponúkajú aj v chrumkavom
bosniaku za príplatok 1,80 €.
Z cestovín sme si dali Penne Amatrica-
na s paradajkovou omáčkou, slaninou,
cibuľou a feferónkami (1,20 + 3,10 €).
Prekvapilo nás, že cestoviny a omáčky
účtujú samostatne. Cestoviny boli al
dente. 
Z vyše troch desiatok pizze sme ochut-
nali Frutti di mare s paradajkovým
základom, tuniakom, darmi mora, sy-
rom a oreganom (6,50 €). Niečo tomu
chýbalo, bol to cesnak, ktorý ponúkajú
v cene, ale iba želanie. Naša chyba.
V ponuke jedál z hydiny a bravčového
mäsa sme ocenili, že tu ponúkajú Cor-
don Bleu, teda žiadny Gordon Blue ani
podobné nezmysly. Dali sme však
prednosť kuraciemu rezňu obalenému v
parmezánovom cestíčku, so špagetami
a paradajkovou omáčkou Piccata al
Forno (5,50 €). Špagety sme vymenili
za fusilli, pretože s nožom, vidličkou a
lyžicou naraz sa stoluje trochu nepo-
hodlne. Jedlo bolo servírované v hlbo-
kom tanieri, čo bolo v prípade cestovín
v poriadku, ale krájať v ňom tri rezne
nie je to orechové. Výhradu sme mali k
cestíčku, kde bolo viac múky ako par-
mezánu, ten bol skromne nasypaný na

rezňoch. Porcia to bola veru poriadna.
Sklamaním boli pre nás kuracie prsia s
omáčkou z kuracej pečienky Petto di
pollo alla chef (5,00 €) s opekanými
zemiakmi Patate al forno (1,20 €).
Nebola to žiadna omáčka, ale kuracie
pečienky na cibuľke, na ktorých boli
servírované dva tenké rezy kuracích
pŕs. Pečeň bola opäť presolená. Ako
marketingový ťah na zvýšenie konzu-
mácie nápojov to nie je zlý nápad, pri-
veľa soli však dokáže pokaziť každé
jedlo. Zemiaky boli pokrájané na malé
kocky, čo je určite originálny spôsob
úpravy.
Posledným jedlom, ktoré sme v Di
Mare ochutnali bolo filé z mečúňa na
grile Pesce filett spada alla griglia
(13,70 €) s varenými zemiakmi Patate
lesse (1,20 €). Proti rybe sme nemali
žiadnu výhradu, zemiaky boli opäť na
kocky a poliate maslom.
Z dezertov sme si vybrali Profitterol
(3,20 €) a Karamelový smotanový
dezert Crem caramel (3,20 €). Obe z
vlastnej kuchyne a chutné.
Naša ilúzia o talianskej reštaurácii a
talianskej kuchyni Di Mare sa rozply-
nula, keď sme v dennom menu objavili
bryndzové halušky, španielskeho vtáči-
ka s tarhoňou či detviansky bravčový
rezeň s ryžou. Kuchár nie je Talian, čo
je veru poznať aj na jedle. Dokáže však
uvariť čokoľvek.
Ristorante Di Mare sa prezentuje ako
prvá na Slovensku, čo naznačuje, že
pôjde o väčší projekt ako len o jednu
petržalskú reštauráciu.
Naše hodnotenie: ���
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

O rezolúcií OSN zrejme ani nechyrovali
Na základe reakcií našich čitateľov
na môj predchádzajúci príspevok
(reklamácia tovarov a služieb) usu-
dzujem, že naozaj platí príslovie:
Opakovanie je matkou múdrostí.
Darmo si myslím, že niektoré otázky
ochrany spotrebiteľov sú už všeobecne
známe, zrejme to tak nie je. Preto dnes
siahnem do minulosti, konkrétne do
roku 1985, keď Valné zhromaždenie
OSN deklarovalo osem základných
práv spotrebiteľov. 
Právo na uspokojenie základných
potrieb, t. j. mať prístup k základným,
podstatným tovarom a službám, adek-
vátnym potravinám, odievaniu, býva-
niu, zdravotnej starostlivosti, vzdela-
niu a hygienickým zariadeniam.
Právo na bezpečnosť, na ochranu pred
výrobkami, výrobnými technológiami
a službami, ktoré sú nebezpečné pre
zdravie a život. 
Právo byť informovaný: Dostať fakty
potrebné na zodpovednú voľbu a byť
chránený proti nepoctivosti inzercie a
označovaniu tovarov.
Právo na voľbu - byť schopný si na

základe dostatočných informácií
vybrať zo širokej ponuky tovarov a
služieb ponúkaných za ceny tvorené
trhom so zárukou uspokojivej kvality.
Právo obhajovať svoje záujmy - môcť
uplatňovať svoje spotrebiteľské záuj-
my pri tvorbe a realizácii vládnej poli-
tiky vo vývoji výrobkov a služieb.
Právo na nápravu - dostať jasné odpo-
vede na sťažnosti, kompenzácie za
nedostatky pri nákupe, najmä za nepo-
darkové tovary a neuspokojivé služby.
Právo na spotrebiteľské vzdelávanie -
môcť získať poznatky a schopnosti na
vykonávanie informovanej, spoľahli-
vej voľby tovarov a služieb, byť si
vedomý základných práv spotrebite-
ľov a zodpovednosti a vedieť ich
využívať.
Právo na zdravé životné prostredie -
žiť a pracovať v prostredí, ktoré
neohrozuje ani súčasné, ani budúce
generácie.
Do akej miery sú tieto základné spot-

rebiteľské práva zabezpečené v našom
štáte, to si láskavý čitateľ vyhodnoť
sám! Žiaľ, zisťujem, že väčšina našich
dobre platených poslancov Národnej
rady SR o tejto rezolúcií OSN nechy-
rovala. V opačnom prípade by naša
legislatíva musela vyzerať ináč. A
napríklad by nikomu nemohlo ani
napadnúť ťahať ropovod ponad záso-
bárne pitnej vody pre takmer polovicu
Európy.
Pre pravdu však musím skonštatovať,
že ani naši západní susedia si z toho
nerobia ťažkú hlavu. Vystatujú sa síce
svojim ekologickým zmýšľaním, ako
dokázali zabrániť spusteniu atómovej
elektrárne Zwentensdorf pri Viedni,
ale bez problémov tlieskajú šialenému
projektu ropovodu cez Žitný ostrov. 
Súčasná ekologická havária v Amerike
je dôkazom, čo dokáže ropa pustená z
reťaze. Kto zabráni, aby sa v časoch
zvyšujúceho terorizmu nestal práve
ropovod vítaným cieľom útoku? Že
zbytočne strašíme? Nuž, dal by Boh,
aby sa to nikdy nestalo.
Marta Černá, Fórum spotrebiteľov

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

O všetkých článkoch
môžete diskutovať na

www.banoviny.sk
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CLARINS, GUERLAIN
LANCASTER

ZA POLOVIČNÉ CENY
0911 402 109, 0905 402 109

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

0905 234 615 � 4363 8184

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

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

Zasekol sa vám trezor? AUTOŠKOLA PROFIT
Využite výhodné akcie!

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

2. Vysoká ulica 12, absolútne centrum

Tel. 4488 5003, 
mobil 0905 514 953

nonstop

CINDERELLA F .  S . , S . R .O .
HĽADÁ UPRATOVAČKU
PRE UPRATOVANIE BYTOVÝCH VCHODOV

V LAMAČI, PRE FIRMY V BRATISLAVE
(AJ SZČO, DÔCHODKYNE, NA TPP, PRÍP. DOHODU)

HĽADÁME A J MUŽA 
NA ZIMNÚ ÚDRŽBU V LOK. LAMAČ A MLYNSKÉ NIVY.
TEL. Č. : 6542 2119, 0910 944 884, 0915 774 136

WWW.CINDERELLA.SK, INFO@CINDERELLA.SK
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Hľadáte spoľahlivých

BRIGÁDNIKOV?
www.brigady.info

0903 778 685
02/654 12 143

AGENTÚRA

�AUTOMATICKÉ 
POHONY na brány Z 

Ľ 
A 

V 
Y

5-
15

%

Jungmannova 10-12, 851 01 Bratislava
tel./fax: 6252 5021, 0905 431 455

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

Vám vyrobí a namontuje 

Aj na splátky!

�ŽALÚZIE �ROLETY
�MARKÍZY �DVERE
�GARÁŽOVÉ BRÁNY
�SIETE PROTI HMYZU
�VSTAVANÉ SKRINE

Katastrofa vás nemusí poraziť
Využite poisteniebývania

s 
bý

KKKKaatastrofa vás
VVVVVVyyuužite poistenieb

Máme pre vás aj 
cestovnépoistenie do zahraničia

Teraz z
ísk

ajte
 až

2 x15 ¤

nákupnú poukážk
u*

Poistenie možete uzavrieť na každej pošte a pobočke Poštovej banky.

  pre bezpečnú cestu na dovolenku,

  nerušený pobyt,

  a šťastnú cestu domov.

* Ak uzavriete poistenie bývania do 31. 07. 2010 
a uhradíte poistné, získate: 15 € nákupnú 
poukážku k poisteniu domu/bytu a 15 € 
nákupnú poukážku k poisteniu domácnosti.

  vaša strecha môže lietať!

  horieť nemusí iba v peci!

  váš dom môže odplávať!

  návštevy chodia aj oknom!

Bratislavčania

môžu odovzdať

rôzny odpad
STARÉ MESTO
Hlavné mesto SR v spolupráci s
mestskou časťou Bratislava-Staré
Mesto pripravili zber domového
odpadu s obsahom škodlivín. V
rámci neho sa môžu občania , výluč-
ne obyvatelia Bratislavy zbaviť tzv.
nebezpečného odpadu.
„Zber sa uskutoční v dvoch termí-
noch - v sobotu 15. mája 2010 od
8.30 do 10.30 h na rohu ulíc Kýčer-
ského - J. Kronera, v sobotu 5. júna
2010 od 8.30 h do 10.30 h na spevne-
nej ploche na Lovinského ul. č. 35.
Na týchto miestach bude pristavené
vozidlo, pri ktorom pracovníci spo-
ločnosti Arguss preberú od každého
občana (fyzickej osoby - nepodnika-
teľa) domový odpad so zložkami
škodlivín maximálne do hmotnosti
piatich kilogramov,“ informovala
hovorkyňa samosprávy Starého
Mesta Alena Kopřivová.
Podľa jej slov pôjde najmä o staré náte-
rové hmoty, odpadové rozpúšťadlá, pes-
ticídy, oleje a tuky, batérie a akumuláto-
ry, žiarivky a iný odpad obsahujúci
ortuť, vyradené zariadenia obsahujúce
chlórfluorované uhľovodíky, vyradené
elektrické a elektronické zariadenie.
„Všetky odpady musia byť navyše odo-
vzdané v pevných uzavretých obaloch,“
dodala A. Kopřivová. (brn)

Holandské 

trhy osviežia 

centrum mesta
STARÉ MESTO
Na Františkánskom námestí bude
15. mája 2010 už 2. ročník Holand-
ských trhov, začne sa o 10.00 h a
potrvá do 23.00 h.
Akciu organizuje Holandská obchodná
komora s úmyslom vyzbierať čo naj-
viac financií pre tri neziskové organi-
zácie a to Dr. Klaun, Socia a Pontis.
Podporiť ju prídu všetky holandské
firmy podnikajúce na Slovensku, ktoré
predstavia svoje produkty. 
Tie si budú môcť Bratislavčania kúpiť
a podporiť tak prítomné neziskové
organizácie.
Známe osobností odštartujú o 12.00 h
hodinovú aukciu tulipánových kytíc
(draží sa každú začatú hodinu od
10.00 do 16.00 h) a príde aj futbalista
Miroslav Stoch, ktorý prispeje do
aukcie svojimi darmi. Návštevníkov
potešia aj klauni, verklikári a pouliční
predajcovia haringov, syrov, vafiel a
sladkostí. (mm)

Postihnutým 

má pomôcť

kúpenie lavičky
DÚBRAVKA
Prvých šesť lavičiek osadili v Lamači,
ďalšie pripravujú v celom meste.
Chránená dielňa AV Mobilita v
Dúbravke predstavila sociálny komu-
nitný projekt Lavička ľuďom.
Ako uviedla Petra Volčková z chráne-
nej dielne, projekt pomáha pri získava-
ní pracovných príležitosti znevýhodne-
ným skupinám. Jeho cieľom je dať
prácu hendikepovaným ľuďom a zapo-
jenie do projektu ponúkajú ako alterna-
tívu čerpania náhradného plnenia
podľa zákona o službách v zamestna-
nosti. Spoločnosť alebo firma, ktorá
zamestnáva viac ako 20 zamestnancov,
je povinná podľa zákona zamestnávať
3,2 percenta zdravotne postihnutých
občanov. Ak tak nemôže urobiť, využi-
je náhradné plnenie a zadá zákazku
alebo odoberie výrobky a služby od
chránenej dielne, ktorá zamestnáva
ľudí so zdravotným postihnutím. Jed-
nou z alternatív je nákup lavičiek od
siete dielní AV Mobilita. (brn, sita)

V Horskom

parku budú

súťažiť psy
STARÉ MESTO
V sobotu 29. mája 2010 sa v Hor-
skom parku uskutoční súťaž o titul
Psa sympaťáka. Stretnutie chovate-
ľov psov a psích fanúšikov či obdivo-
vateľov organizuje občianske zdru-
ženie Pes sympaťák spolu s mest-
skou časťou Bratislava-Staré Mesto. 
Začiatok je o 10.00 h, nasledovať bude
prezentácia psov, predstavenie terén-
nych kolobežiek pre výcvik psov,
začiatok súťaže je o 12.00 h. Chýbať
nebudú ukážky služobnej kynológie,
prednáška o psychológii psov, prezen-
tácia Slobody zvierat, ukážky nového
kynologického športu - Flyboll a tanec
so psom, ukážky strihacieho salóna,
predaj kynologických pomôcok a bez-
platné konzultácie s veterinárom.
Súťažiť sa bude v štyroch kategóriách:
Puppy - od 6 do 9 mesiacov, Junior - od
9 do 24 mesiacov, Otvorená - od 1 do 7
rokov, Veteráni - od 8 rokov. Do súťa-
že možno prihlásiť každého psa bez
obmedzenia, s platnou registračnou
známkou. (mm)

Linka do Rajky tento rok ešte nebude
BRATISLAVA
Prímestská linka autobusovej do-
pravy v rámci mestskej hromadnej
dopravy do Rajky tento rok aj kvôli
chýbajúcim peniazom v pokladnici
hlavného mesta zrejme nebude. Na
novú linku sa tak tešili niektorí ce-
stujúci predčasne.
Napriek informáciám z mesta, ktoré
hovoria o chýbajúcich financiách na
zriadenie autobusovej linky do maďar-
skej Rajky, však mesto obstaráva dva
autobusy pre prímestskú medzinárod-
nú prevádzku MHD. 
Vozidlá v predpokladanej hodnote
270 000 eur by mali byť financované
z európskych fondov prostredníc-
tvom programu cezhraničnej spolu-
práce Maďarská republika - Slovens-

ká republika 2007 - 2013. Z európ-
skeho fondu má ísť 85 percent nákla-
dov, štát zaplatí desať percent a zvy-
šok hlavné mesto. Mesto získalo na
medzinárodnú linku grant a náklady
na projekt sú asi 400 000 eur, z nich
takmer 20 000 eurami má prispieť
mesto.
Podľa našich informácií sa v zmluve
medzi mestom a dopravným podnikom
o výkonoch vo verejnom záujme na
tento rok s linkou do Rajky nerátalo.
Problémom je vraj objem výkonov,
ktorý mestskí poslanci navýšili a mesto
je rado, že ho udržalo na úrovni roku
2009 a že nemuselo niektoré linky
rušiť, alebo skracovať intervaly.
O zriadení novej linky 801 do Rajky sa
začalo reálne hovoriť začiatkom roku

2009. Vtedy prenikli informácie,
podľa ktorých mala nová linka začať
premávať už od septembra toho istého
roka. Linka bude mať číslo 801 a
podľa projektu má premávať od nové-
ho Slovenského národného divadla na
Pribinovej cez Jarovce, Rusovce a
Čunovo až do Rajky a späť. 
Cieľom projektu medzinárodnej auto-
busovej linky je jej celotýždňová pre-
vádzka. Má spojiť Rajku v Maďarsku
s najbližšími troma zadunajskými
mestskými časťami a s centrom mesta
- navyše vzájomne aj Jarovce, Rusov-
ce a Čunovo. Sľubované zriadenie
linky zostane zrejme na garnitúre
nastupujúcich politikov po komunál-
nych voľbách v roku 2010. Kedy to
bude, je zatiaľ otázne. (rob)
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KARLOVA VES
NA KARLOVESKEJ ULICI zhorel
večer novinový stánok. Požiar vzni-
kol úmyselne a zapríčinila ho šesťde-
siatročná žena. Vyšetrovateľ ju obvi-
nil z prečinu poškodzovania cudzej
veci. Poškodenej strane vznikla škoda
25 950 eur.

STARÉ MESTO
NA MLYNSKÝCH NIVÁCH nezná-
my páchateľ vylúpil pobočku Volks-
bank. Stalo sa tak popoludní, zlodej
vošiel do budovy maskujúc sa za novi-
ny a pod hrozbou použitia zbrane si
odniesol 7000 eur. Počas prepadu sa
nikto nezranil, po páchateľovi stále
pátrajú.
NA ŠANCOVEJ ULICI sa udiala
lúpež v stávkovej kancelárii. Do jednej
z nich vošiel neznámy ozbrojený
páchateľ a žiadal peniaze. Pracovníčka
mu v obave o život odovzdala 100 eur.
Páchateľ následne ušiel smerom k
Trnavskému mýtu, ale sledoval ho
jeden z klientov, ktorý okamžite kon-
taktoval políciu. Príslušníci pohoto-
vostnej motorizovanej jednotky sa
vydali na miesto a podľa opisu klienta
asi desať minút po prepade lupiča
zadržali. Stalo sa tak v neďalekom
objekte železničného depa medzi Ra-
čianskou a Kukučínovou, pričom
zadržaný bol tridsaťštyriročný muž z
okresu Trebišov. Ten dobrovoľne odo-
vzdal lup aj zbraň, ktorou bola pištoľ,
pričom pri prehliadke našli do nej aj
náboje. 

LAMAČ
NA HEYROVSKÉHO ULICI pre-
padli pobočku banky. Krátko po otvo-
rení vošiel do budovy neznámy ozbro-
jený páchateľ a žiadal peniaze. Pracov-
níčka banky mu v obave o život a zdra-
vie vydala 10 075 eur. Počas lúpeže,
ktorá sa obišla bez zranenia, sa v banke
nachádzali traja zamestnanci a jeden
klient. Páchateľ hovoriaci s českým
prízvukom ušiel na neznáme miesto. V
ruke pritom držal igelitku s peniazmi,
ktoré zobral z banky.
NA ULICI LADISLAVA SÁRU
došlo k výbuchu, ktorý poškodil tri
osobné autá Citroen C5, Renault
Kango a Renault 21. Výbuch navyše
poškodil sklenenú výplň na dverách
firmy. Podľa predbežných informácií
od kriminalistického technika výbuch
spôsobil ručný granát typu F1. Vyšetro-
vateľ už začal trestné stíhanie vo veci
zločinu všeobecného ohrozenia v jed-
nočinnom súbehu so zločinom nedovo-
leného ozbrojovania. Páchateľovi hrozí
väzenie vo výške štyroch až desiatich
rokov.

PETRŽALKA
NA KREMNICKEJ ULICI mali
straku v základnej škole. Popoludní
privolali policajnú hliadku do školy,
kde už jej pracovníci zadržiavali dvad-
saťšesťročného muža z Bratislavy.
Podľa ich vyjadrenia muž ukradol dva
kusy bezpečnostných kamier. Policajti
následne zistili, že Okresný súd Brati-
slava 5 vydal na muža príkaz na
zatknutie. 

RUŽINOV
NA BAJKALSKEJ ULICI pri čerpa-
cej stanici policajti zaistili tridsaťšesť-
ročného muža, ktorý tu ukradol vecí z
VW Passat. Páchateľ využil situáciu,
keď vodič na pumpe dolieval do moto-
ra olej a z auta mu ukradol diplomatku,
navigačné zariadenie, doklady, ale aj
hotovosť. Poškodenému Bratislavča-
novi tak vznikla škoda vo výške 750
eur. (mm)

Nakoniec tu

zostali iba 

ťavy a kone
Prasce kvičali celé dni aj noci v pro-
vizórnom chlieve stlčenom z byto-
vých dverí. Zvieratá, určené na kon-
zumáciu pre vojakov. Postupne lik-
vidovali kravy, po nich prasce. Streľ-
bou priamo medzi oči. Presne!
Časť krásnej lazaretskej záhrady zme-
nili na jatky. Odborné mäsiarske práce
robil pán R., vyučený mäsiar z Kempe-
lenovej ulice. Pomocné niekoľko
náhodných chlapov z ulice. Dozeral na
nich starší litinant Nikolaj.
My deti, sme sa pozerali na zdieranie
koží, na pitvanie a na porciovanie zvie-
rat. Zhovorčivý pán R. nám ukazoval
jednotlivé vnútorností a pomenovával
ich. Pučili sme sa od smiechu nad slo-
vom „pajšl“ (pľúca), ním sme začali
volať jedného Dunajoša (Dušan J., pre-
páč).
Vojaci hĺbili jamy po celom parku a
zakopávali nespotrebiteľné zvyšky
zvierat. Zápach aj roje múch - mäsia-
rok - nám všetkým znepríjemňovali
život. Robili aj nálety do bytov. Nepo-
mohli ani mucholapky povešané na
lustroch, na ktoré namiesto múch sme
sa zachytávali my sami vlasmi.
V poľnej kuchyni od skorého rána
vyvárali mäso dvaja vojaci - kuchári.
Jeden z nich, azda potomok Osmanov,
volali ho Mirza, s vyholenou hlavou,
mongoloidnými očkami, s vyčnievajú-
cimi lícnymi kosťami, tmavšej pleti,
nízkeho vzrastu, opásaný umastenou
zásterou, musel stáť na dvoch tehlách,
aby dosiahol pomiešať váru v kotli. 
Stávali sme v patričnej vzdialenosti a
prizerali sa, iba Rudo, ktorému kolies-
ka v hlave nezapadali a ťažko sa hýba-
li, s visiacou zelenou sviečkou pod
nosom, pregĺgajúc naprázdno, až mu
ohryzok na krku nadskakoval ako hla-
vátka lapajúca mušku, večne hladný,
stál čo najbližšie.
Keď ho Mirza uvidel, vylovil z kotla
veľkou žufanou (naberačkou) kusisko
mäsa, nastokol na dvojzubec, podal
Rudovi so slovami „Kušaj!“ Ten horúcu
flákotu uchytil, vyskakujúc ju chvíľu
prehadzoval z dlane do dlane, potom
hĺtavo kúsal a kušal. Keď v ňom zmiz-
la, spakruky si pretrel ústa aj sviečku a
čakal ďalšie. Pretože ďalšie nebolo, zne-
chutene na chvíľu odišiel, aby sa zase
vrátil a striehol. Jedinou Rudovou
radosťou bola radosť z jedenia. Slovom
Nenažranec sme mu ju vždy pokazili.
Po skonzumovaní hovädzieho dobytka
pokračovali v zakáľaní prasiat. Slaniny
a bôčiky solili, hádzali do drevených
sudov od vína, pripravovali si zásobu
na ďalšiu cestu. 
Nakoniec zostali iba kone a ťavy. Tie
po čase spolu s vojakmi odtiahli do
neznáma, zanechajúc po sebe zdevas-
tovanú záhradu, park aj dvory...
Až potom bol pokoj...

Helena Kloudová-Jonášová
Dievčatá z Dunajskej ulice (2003)

Pokračovanie nabudúce

Nový palác dala postaviť Mária Terézia
V júli 1765 sa celá rodina Márie
Terézie vybrala do Innsbrucku, kde
sa druhý syn cisárskej rodiny Peter
Leopold (neskorší cisár Leopold II.)
ženil s francúzskou princeznou.
Cesta z Viedne bola pomerne namá-
havá. Ochorel ešte aj ženích a celý
svadobný čas sa cítil mimoriadne zle.
Napriek tomu sa svadba 5. augusta
konala. 
Ženíchov otec cisár František sa už po
svadbe do Viedne živý nevrátil. Po
návrate z divadelného predstavenia 18.
augusta večer dostal na chodbe cisár-
skej rezidencie porážku a skonal prv
ako prišiel lekár.
Všetky deti cisárskeho páru ženili a
vydávali so zreteľom na dynastické
potreby monarchie. Arcikniežatá si
brali za manželky svoje viac či menej
vzdialené sesternice, princezné sa
vydávali za svojich bratrancov. Aj cisár
František Štefan Lotrinský bol druho-
stupňovým bratrancom svojej manžel-
ky Márie Terézie. Spoločným prasta-
rým otcom obidvoch bol cisár Ferdi-
nand III., nemali však spoločnú prasta-
rú matku, lebo Ferdinand bol viac ráz
ženatý. 
Cisár František I. plánoval vydať svoju
dcéru Máriu Kristínu, ktorá si zo všet-
kých dcér najlepšie rozumela s matkou
Máriu Teréziou, za jedného zo svojich
francúzskych synovcov. Mária Kristína
sa však rozhodla pre iného ženícha,
saského bratranca Alberta z Drážďan.
Jeho matka bola sesternicou Márie
Terézie, ktorá vzťah medzi Máriou
Kristínou a Albertom podporovala,
hoci Albert patril k najchudobnejším
príbuzným. 
Keď František I. v Innsbrucku zomrel,
súhlasila Mária Terézia s vydajom
Márie Kristíny za Alberta. Svadba sa
konala v tichu v zámku Schloss Hof
(cez rieku Moravu oproti Devínskej
Novej Vsi). Albert ako miestodržiteľ a
generálny kapitán vojska v uhorskom
kráľovstve mal obývať s rodinou rezi-
denciu v Prešporku. Priestory gotické-
ho kráľovského paláca napriek pre-
stavbe pred ani nie 20 rokmi nevyho-
vovali. Mária Terézia sa teda rozhodla
financovať prístavbu k starej budove, a
to na jej východnej strane. Nový palác
postavili podľa predstáv a skíc knieža-

ťa Alberta, ktoré do definitívnych plá-
nov prekreslil cisársky architekt Franz
Anton Hillebrandt.
Prízemie Nového paláca obsahovalo
veľkú sálu priamo dverami prepojenú
so záhradou na východnej terase hrad-
ného návršia. Steny a plafón sály boli
ozdobené freskovou maľbou.
Na poschodí nad záhradnou sálou mala
byt kráľovná a cisárovná-vdova Mária
Terézia. Z neskorších prameňov je
známe, že jej izby mali steny potiahnu-
té hodvábnou tapetou sivej farby, ako
sa patrilo na smútiacu vdovu. Na ďal-
šom podlaží bol byt miestodržiteľské-
ho páru, ktorý po smrti jedinej dcéry
ostal bezdetný. Albert a Kristína sa v
roku 1780 odsťahovali do Brusselu.
Popis miestností ich tunajšieho bytu je
známy z cestopisu, ktorý vyšiel o nie-
koľko rokov neskôr.  
Vo Viedni v Národnej knižnici (Natio-
nalbibliothek) sa podarilo objaviť asi
pred dvoma rokmi sériu návrhov knie-
žaťa Alberta, a podľa nich načisto pre-
kreslených plánov dekorácie jednotli-
vých stien miestností tohto bytu. Pre-
kvapujúce je, že miestnosti, ktoré
používal Albert, boli dekorované a
zariadené vo veľmi progresívnom kla-
sicistickom duchu, s nimi priamo suse-
diace miestnosti Márie Kristíny mali
bohatú výzdobu v ešte stále prežívajú-
com viedenskom rokokovom slohu.

Prenosný nábytok, ako stoličky, bol
pomiešaný v obidvoch slohoch, bez
ohľadu na dekoráciu stien miestností.
V pracovni miestodržiteľa bol prepy-
chový mramorový krb, iné miestnosti
vyhrievali kachľové pece. Kamenné
schodište v severnom krídle navzájom
spájalo jednotlivé podlažia prístavby.
Najvyššie podlažie bolo priamo napo-
jené na reprezentačné siene v starom
paláci. Stredná časť prístavby bola o
podlažie vyššia ako bočné krídla, na
ktorých boli pôvodne otvorené terasy.
Údržba terás asi spôsobovala problé-
my, preto ich po roku 1784 pri prestav-
be na Generálny seminár zakryli samo-
statnými strechami.
Pri úprave na seminár demontovali aj
prepychové drevené obloženia stien a
krídla dverí, kamenné krby, pece, slo-
vom odstránili dekoráciu, ktorá nebola
v školskej budove potrebná ani vhod-
ná. Nábytok, obrazy a demontované
časti dekorácie odviezli do Viedne, kde
časť z nich použili na zariadenie bytu
cisára Jozefa II. v Hofburgu. Pri ďalšej
úprave tých istých miestností v priebe-
hu 19. storočia ich odstránili aj odtiaľ.
Po požiari roku 1811 ruinu Nového
paláca (nesprávne od 19. storočia
nazývaného Tereziánum) rozobrali.
Kvalitný stavebný materiál použili na
iných miestach. Najmä mnoho
domov na blízkej Zámockej ulici bolo
postavených z kvalitných tehál získa-
ných na Hrade. Štefan Holčík 

FOTO - autor
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Slovanistky na

Slovenský pohár 

nedočiahli
FUTBAL
Futbalistky Slovana Bratislava pre-
hrali vo finále Slovenského pohára
0:3 na strely zo značky pokutového
kopu, keď stretnutie sa v riadnom
hracom čase skončilo 1:1.
Belasé prehrávali 0:1, hneď na začiatku
druhého polčasu však Škorvánková
vyrovnala a skóre sa až do konca už
nezmenilo. Finále sledovalo vyše 600
divákov a Šali sa víťazstvom podarilo
oplatiť prehru z minuloročného finále,
ktoré sa skončilo v riadnom hracom
čase rovnakým výsledkom, no v roz-
strele zo značky pokutového kopu vtedy
triumfovali Bratislavčanky 3:2. (mm)

Hádzanárky

ŠKP majú 

zlatý hetrik
HÁDZANÁ
Dievčatá ŠKP Bratislava potvrdili
dominantné postavenie v slovenskej
hádzanej. Po víťazstve 3:0 vo finálo-
vej sérii s Michalovcami získali svoje
tretie zlato za sebou!
Bratislavské hádzanárky zvládli finále
s obrovským prehľadom a po dvoch
domácich dueloch triumfovali aj na
východe, kde sa tešili po osemgólovej
výhre 34:26. Pred 1500 divákmi tak
dokázali, že sú na Slovensku najlepšie
a potešili trénera Štefana Katušáka.
„Nemyslel som si, že zvládneme obha-
jobu už v troch stretnutiach. Od začiat-
ku sme však išli za naším cieľom, teda
ukončiť finále už v sobotu. Vyšiel nám
úvod, rýchlo sme sa dostali do výraz-
ného vedenia, vďaka čomu sme boli na
koni. Dôležité bolo, že náš výkon bol
konštantný až do konca zápasu. Šimá-
ková si zaslúži absolutórium, ale roz-
hodol kolektívny výkon,“ uviedol kor-
midelník Bratislavčaniek.
„Po suverénnom semifinálovom vyra-
dení Šale sme od Iuventy očakávali
väčší odpor. Základ nášho úspechu
sme položili v domácom prostredí.
Rozhodne sme nečakali, že dnes zvíťa-
zíme v Michalovciach o osem gólov.
Zabrala nám obrana. Už aj úvod duelu
ukázal, že máme jediný cieľ a priebeh
ukázal, že nám titul nemôže ujsť. Je to
moje tretie zlato za tri roky, som ne-
smierne šťastná,“ dodala pivotka Petra
Štetáková. (brn, sita)

Hokejistov

povedie ďalší

Čech - P. Hynek
HOKEJ
Týždeň po rozlúčke Antonína Stav-
jaňu si na lavičku hokejistov Slova-
na sadol ďalší Čech - Pavel Hynek. 
Bývalý kormidelník Sparty, Plzne a
Karlových Varov príde do Bratislavy
minimálne na rok s opciou. Jeho asis-
tentom bude Miroslav Miklošovič.
Pavel Hynek okrem spomínaných klu-
bov viedol Ústí nad Labem, ako asis-
tent pôsobil v Beroune, Sparte, Litví-
nove a v Znojme. S pražským tímom
získal dva tituly, v rokoch 2000 a 2002.
Miroslav Miklošovič pôsobil posledné
dva roky v Diname Riga, kde bol asis-
tentom Júliusa Šuplera. So Slovanom
zatiaľ získal ako asistent štyri tituly.
Slovanisti začnú prípravu na novú
sezónu 17. mája 2010. (mm)

Petangisti už

majú majstrov

na rok 2010
PETANG
Na Národnom guľodóme v Bratisla-
ve v Sade Janka Kráľa sa rozhodo-
valo o tituloch majstrov Slovenska,
ale aj o nominácii žien na ME 2010. 
Mužskými majstrami trojíc sa stali
Vladimír Toman a Eduard Štarkbauer
(obaja Slopak Bratislava), Marek
Sobolič a Michal Sobolič (obaja Spi-
ders Pezinok). Na druhom mieste sa
umiestnili Vladimír Hronský a Vladi-
mír Michalka (obaja Guliver Bratisla-
va) a Milan Sobolič (Spiders). Tretie
miesto si vybojovala štvorica z brati-
slavského klubu CAP v zložení Ján
Gazdík, Jaroslav Matulík, Peter Sedlá-
ček a Martin Ševček.
V ženskej súťaži zvíťazil tím Zdenka
Číková (Jewel Bratislava), Andrea Fra-
tričová a Veronika Slobodová (obe Slo-
pak), Ivica Kadlečíková (Univerzum
Bratislava). Druhé miesto obsadilo
kvarteto Marta Benedeková a Jana
Vodová (obe Guliver), Hana Mengero-
vá a Máriu Štarkbauerová (obe Slopak).
Víťazky budú reprezentovať Slovensko
na majstrovstvách Európy žien. (hm)

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na

www.banoviny.sk

Futbalisti Slovana skončili druhí, čaká

ich boj o postup do Európskej ligy

Nová triatlonová sezóna odštartuje 

v Bratislave dvomi májovými pretekmi

FUTBAL
Predposledné kolo dalo futbalistom
ŠK Slovan definitívne zbohom obha-
jobe titulu. Belasí síce vyhrali v stre-
du v Dunajskej Strede aj v sobotu s
Banskou Bystricou, no Žilina po
zakopnutí v Dubnici už doma zdola-
la Dunajskú Stredu a pred posled-
ným kolom mohla oslavovať. Slovan
tak tento rok môže zabudnúť na
Ligu majstrov a čaká ho Európska
liga. Zle je na tom Petržalka, ktorá
má pred záverečným dejstvom naj-
menšie šance na záchranu.
Prvý duel Slovana v Dunajskej Streda
mal jednoznačný priebeh. Hostia si
vypracovali množstvo šancí, ale v sieti
skončila iba Ivanova strela. Zápas
mohlo zdramatizovať Sylvestrovo
vylúčenie, následná domáca červená
karta však zmarila akékoľvek nádeje
DAC na zvrat. 
„Už v dvadsiatej minúte sme mohli
viesť 3:0. Začali sme totiž veľmi dobre,
darili sa nám kombinácie aj brejky, no
na na strelenie gólu sme sa riadne
natrápili. Keď už padol, snažili sme sa
vedenie poistiť, ale vylúčenie nás tro-
chu pribrzdilo. Domáci vtedy ožili, cel-
kove sme však určite zaslúžene vyhra-

li,“ zdôraznil tréner Slovana Štefan
Horný.
Posledný domáci duel priniesol nezá-
živný futbal. Banská Bystrica pricesto-
vala už s istotou pohárovej miestenky a
tak sa na trávniku neudialo veľa dra-
matických momentov. Domáci však
vyhrali zaslúžene a mohli aj vyššie, ale
viaceré ich príležitostí zostali nevyuži-
té. „Naše zaslúžené víťazstvo v prie-
mernom stretnutí. Hráči akoby už boli
myšlienkami na finálovom zápase Slo-
venského pohára,“ priznal Štefan
Horný.
Petržalka začala ťaženie za záchranou
v stredu na premočených Pasienkoch
proti rovnako ohrozeným Košiciam.
Hralo sa síce bez gólov, ale nuda to
určite nebola. Bližšie k víťazstvu mali
domáci, ale keď nevyužili žiadnu
šancu, tesne pred koncom dokonca ani
tutovku v podaní Machovca, obaja
súperi si rozdelili po bode. „Na ťažkom
teréne sme podali obetavý výkon, za
ktorý sa musím hráčom poďakovať. V
prvom polčase mal najväčšiu šancu
Sedlák, v druhom Machovec, hosťujú-
ci brankár však skvele zasiahol. Bol to
zápas o jedinom góle a nám sa ho
nepodarilo streliť. Škoda, pretože sme

boli bližšie k trom bodom,“ vzdychol
tréner Petržalky Peter Fieber. 
Jeho zverenci mali šancu na získanie
toho, čo stratili doma, v Ružomberku,
ale znovu sa naplnil klasický jarný sce-
nár a Bratislavčania skončili bez bodu,
keď náznaky svojich šancí nedotiahli
do konca, naopak, inkasovali po chybe
obrany, ktorá neustrážila vyrazenú
loptu a v závere prišli aj o vylúčeného
Mikuliča. Klasický remízový duel sa
tak skončil výhrou domácich a všetci
konkurenti Petržalky namočení v boji o
záchranu sa tešili...
„Túžili sme aspoň po bode a v bojov-
nom stretnutí sme nemali k nemu ďale-
ko. Škoda, že sme ho nezískali, teraz
nás čaká Senica a bude to veľmi
ťažké,“ dodal Peter Fieber.
Po utorňajšom finále Slovenského
pohára príde posledné kolo na rad v
sobotu 15. mája 2010. Petržalka v naj-
dôležitejšom stretnutí sezóny privíta
Senicu, ale ani prípadné víťazstvo
nemusí znamenať záchranu, keď
Dunajská Streda má o bod viac a hostí
Trnavu, Košice sú pred ňou o tri body
a cestujú do Dubnice. Slovan zakončí
sezónu v Nitre. Všetky zápasy sa hrajú
o 18.00 h. (db)

TRIATLON
Vlani na konci leta sa triatlonoví
nadšenci z bratislavského Triklubu
FTVŠ rozhodli zorganizovať netra-
dičné podujatie - Triatlon pre všet-
kých. 
Mnohí Bratislavčania si isto spomenú,
ako sa v deň plánovaných pretekov
„zachovalo“ počasie - lejaky so silným
vetrom ohrozili premiérové podujatie,
ktoré sa však vďaka obetavosti desia-
tok dobrovoľníkov posunulo len o jedi-
ný deň. Bratislavský Triatlon pre všet-
kých si napriek tomu prišiel vyskúšať
rekordný počet štartujúcich, čo dalo
organizátorom nové sily a presvedče-
nie, že toto športové odvetvie, pozostá-
vajúce z plávania, bicyklovania a behu,
má budúcnosť.
Tohto roku sa v Bratislave uskutočnia
už dve podujatia - okrem už 2. ročníka
Triatlonu pre všetkých, ktorý sa usku-
toční na záver triatlonovej sezóny,
budú v bratislavskom Čunove v Areáli

vodných športov 23. mája 2010 pre-
miérové preteky Slovenského pohára v
triatlone, a to hneď v jednej z najnároč-
nejších triatlonových disciplín - Half-
Ironmane. Takmer dva kilometre plá-
vania, 85 km na bicykli a na záver
polovica maratónu je športová porcia
ako sa patrí! Spoločne s polovičným
Ironmanom sa v Čunove uskutoční aj
Aquatlon (plávanie a beh).
„Do úvahy sme na prvom mieste brali
bezpečnosť pretekárov, až potom at-
raktivitu pretekov. Napríklad pre cyk-
listiku sme mali možnosť vybrať trať v
dĺžke 105 km alebo 85 km. Pre samot-
ný beh sme zvolili najdlhší možný
okruh v areáli vodných športov. Keďže
príslušná komunikácia je jediná v
danej lokalite, tak ju nesmieme uza-
vrieť,“ povedal organizátor podujatia
Michal Varga.
Štartovné pre všetky kategórie Half-
Ironmana je 30 eur (do 16. mája), 40
eur po 16. máji 2010. Štartovné v dis-

ciplíne Aquatlon je pre mladších a star-
ších žiakov bezplatné, aquatlon pre
všetkých (neregistrovaní pretekári) 5,
resp. 10 €, ženy, muži veteráni a junio-
ri 10, resp. 15 eur.
Štart Half-Ironmana je v nedeľu 23.
mája o 9.00 h (registrácie bude od
7.00 do 8.30 h), plávajú sa dva okru-
hy v koryte starého Dunaja, bicyklo-
vá trať dlhá 85 km má štyri okruhy
smerom na Vojku a späť. Smerom na
Vojku sa ide po hrádzi a po 10,5 km
prichádza otočka smerom naspäť po
vozovke. Bežecká trať dlhá 20,5 km
bude na 12 okruhoch v okolí Areálu
vodných športov.
Registrácia na Aquatlon je od 7.00 h,
štart mladších žiakov a žiačok bude o
9.00 h, o 9.30 h je štart starších žia-
kov a žiačok, o 10.00 h odštartuje
aquatlon pre všetkých, first time, o
10.30 h sa vydajú na trať ženy, vete-
ráni/ky, juniorky) a o 11.15 h juniori a
muži. (dob)

Nestresujte sa s hypotékou,
bývajte hneď!
Ponúkame vám:
• Okamžitú možnosť bývania v novom, modernom komplexe
• Výhodný nájom už od 500 Eur po dobu 18 mesiacov
• Následný odpredaj s odrátaním sumy zaplateného nájomného

Využite výhody okamžitého bývania. 
Získate čas až 18 mesiacov na pohodlné vybavenie všetkých dokladov potrebných na získanie hypotéky.

Máme pre vás

riešenie.

www.tatracity.sk
0903/473 103 • 0902/893 304

TatraCity inz 252x90 MAJ2010 FIN.indd 1 6.5.2010 10:06:44
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Získali peniaze

na novú

kanalizáciu
PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Podunajské Biskupice získali 3,33
milióna eur na prvú etapu výstavbu
kanalizácie. Výšku nenávratného
príspevku schválilo ministerstvo
životného prostredia.
Prvá etapa rieši odkanalizovanie ulíc
Popradská, Krajinská, Šamorínska,
Vetvárska, Hydinárska a Parcelná v
dĺžke asi 3,6 kilometra. Podunajské
Biskupice robili výberové konanie na
spracovateľa žiadosti o nenávratný
finančný príspevok formou výzvy na
predloženie ponúk. Zároveň požiadali
Bratislavskú vodárenskú spoločnosť o
odovzdanie projektovej dokumentácie
a dokladovej časti vrátane stavebného
povolenia pôvodného projektu. 
Celkovú trasu kanalizačného zberača
dlhú 18 623 metrov s predpokladanými
nákladmi len na kanalizačný zberač
12,5 milióna eur sa mestská časť roz-
hodla rozdeliť do niekoľkých etáp. Ná-
klady na výstavbu kanalizácie vrátane
verejných prípojok, vpustí a opätovné-
ho zriadenia cesty odhadla na 3, 64
milióna eur. (rob)

Noc múzeí 

a galérií pozýva

na prehliadky
BRATISLAVA
Na sobotu 15. mája 2010 ponúklo
mesto výstavy a expozície múzeí a
galérií. Stane sa tak v rámci 6. roční-
ka Noci múzeí a galérií na Slovensku,
netradičných prehliadok, ktoré budú
väčšinou od 10.00 h do polnoci.
Hlavné mesto pripravilo približne 100
rôznych podujatí na 35 miestach.
Návštevník zaplatí v prvom múzeu či
galérií jednotné vstupné, 1,5 eura na
osobu, pričom k vstupenke dostane aj
program podujatí. Práve prvou návšte-
vou pritom môže podporiť zariadenie,
ktoré mu je najviac sympatické. Do
ostatných už má potom vstup zadarmo.
Viac podrobnosti o programe nájdete
na www.banoviny.sk. (mm)

V roku 2010

odstránili už 

27 starých áut
PETRŽALKA
Počas prvých štyroch mesiacov roku
2010 nariadil petržalský miestny
úrad odstrániť 27 starých, nepo-
jazdných áut, ktoré ich majitelia
odstavili na verejných parkoviskách,
komunikáciách. 
„V jedenástich prípadoch zareagoval na
oficiálnu výzvu úradu majiteľ vozidla a
autovrak dal odstrániť vo vlastnej réžii,“
informoval hovorca mestskej časti Ľu-
bomír Andrassy. 
Podnety týkajúce sa parkovania nepo-
jazdných áut na verejných priestran-
stvách môžu Petržalčania nahlásiť úra-
du. Ten sa však pri preverovaní podne-
tov najčastejšie stretáva s tým, že nahlá-
sené vozidlo síce vyzerá na prvý pohľad
ako vrak, má však platné evidenčné číslo
a zaplatenú zákonnú poistku. V takýchto
prípadoch nie je možné vydať rozhodnu-
tie o odstránení auta z verejného prie-
stranstva. 
Petržalská mestská časť v snahe zvý-
šiť informovanosť verejnosti o riešení
ich podnetov začala od apríla 2010
umiestňovať výzvy na odstránenie
vraku nielen na čelné skla dotknutých
vozidiel, no i na oficiálnej stránke
samosprávy www.petrzalka.sk v časti
Oznamy.
„Obyvatelia Petržalky majú aj v roku
2010 možnosť zbaviť sa nepoužíva-
ných vozidiel, auto môžu legálne
odovzdať na ďalšie ekologické spra-
covanie. Majiteľ získa po jeho odo-
vzdaní potvrdenie, ktoré slúži na
odhlásenie auta z celoštátnej eviden-
cie motorových vozidiel. Dôležitou
podmienkou na vystavenie potvrde-
nia je predloženie veľkého a malého
technického preukazu,“ dodal hovor-
ca petržalskej samosprávy Ľubomír
Andrassy. (brn)

Slovak Food Festival pripravili priamo

na Hrade, prichystané budú lahôdky
STARÉ MESTO
S podtitulom S chuťou spoznaj Slo-
vensko prichádza od 21. do 23 mája
2010 premiérový 1. ročník festivalu
gurmánstva Slovak Food Festival.
Jeho filozofiou je vytvorenie prie-
storu pre milovníkov kulinárskych
špecialít.
Slovak Food Festival pozýva do areá-
lu Bratislavského hradu a bude prí-
stupný pre širokú verejnosť. Hlav-
ným cieľom podujatia je vytvoriť
gastronomický festival európskeho
formátu, ktorý bude lákavým poduja-
tím pre obyvateľov Bratislavy, Slo-
venska ale aj návštevníkov z okoli-
tých štátov.
Samotný festival je rozdelený do nie-
koľkých zón. Do Zóny reštaurácie
boli pozvané najlepšie reštaurácie
nielen z hlavného mesta, ale aj z celé-
ho Slovenska. Druhá zóna je venova-
ná producentom v potravinárskej

oblasti na celom Slovensku. Návštev-
níci tu budú môcť ochutnať biopotra-
viny, vína, slovenské destiláty, pivo,
syry, ale aj produkty od pekárov,
cukrárov či pralinkárov. 
V tretej zóne sa bude pohybovať
odborná verejnosť a bude mať miesto
na predvedenie rôznych technológií a
zariadení, ako aj na diskusiu zamera-
nú na novinky v potravinárstve a gas-
tronómii. Predvádzacie pódium bude
štvrtou zónou festivalu Slovak Food
festivalu a chcú ho zamerať pre tých,
ktorí radi varia, alebo chcú vedieť
niečo viac o príprave kávy a rôznych
lahôdok.
Slovak Food Festival sa začína v pia-
tok 21. mája v hradnom areáli, prvý
deň sa program začne o 12.00 a
potrvá do 21.00 h. V sobotu 22. mája
pokračuje festival od 11.00 do 21.00
h, v nedeľu od 11.00 do 18.00 h. 
Za jednotlivé ochutnávky bude každý

návštevník platiť desaťeurovou
poukážkou, ktorá však bude mať hod-
notu o dve eurá vyššiu.
Na Hrade si prídu na svoje nielen gur-
máni, ale všetci návštevníci, teda aj tí,
ktorí sem zavítajú s deťmi. Pre ne
bude totiž pripravený detský kútik,
kde sa budú hľadať malí kuchári a
pekári, rodičov alebo starých rodičov
môžu potom potešiť vlastnými me-
dovníčkami. A dobrá správa pre rodi-
čov, ktorí si chcú užiť nejaké minútky
aj bez svojich ratolestí, napríklad na
ochutnanie kávy, čaju, prípadne inej
dobroty: usporiadatelia pripravili
deťom program a budú ich aj strážiť. 
Sobotu navyše spestrí zaujímavá
súťaž médií vo varení. Predstavia sa v
nej mnohé osobnosti, známe a popu-
lárne najmä z televíznej obrazovky,
ktoré predvedú, ako sa dokážu obra-
cať aj v kuchyni a s vareškou či s
nožom v ruke. (brn)

DREVENÉ ROLETY
MONTÁŽ - OPRAVA - NÁTER - VÝMENA POPRUHU

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

fa KORENAČKA, Klimkovičová 4, Bratislava

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

koncerty budú

aj v Bratislave
HUDBA
Priaznivci Slovenskej filharmónie
sa môžu tešiť na zaujímavé vystú-
penia.
Na májovej dvojici koncertov v histo-
rickej budove SND na Hviezdoslavo-
vom námestí si návštevníci môžu 20. a
21. mája 2010 o 19.00 h vypočuť časť
programu, s ktorým SF so svojím stá-
lym hosťujúcim dirigentom Leošom
Svárovským odcestuje prvý júnový
deň do Japonska.
Program koncertov je zostavený z diel
Bedřicha Smetanu a Antonína Dvořá-
ka. Na bratislavskom koncerte bude
sólistom večerov izraelský violončelis-
ta Gavriel Lipkind. 
Za dirigentským pultom bude stáť diri-
gent Leoš Svárovský. Filharmonici
tento jubilejný rok navštívia Japonsko
už desiaty raz. (dš) 

Večer ruskej

kultúry otvorí

Viktor Leonidov
HUDBA, VÝSTAVA
V ruskom kultúrnom centre Vedy a
kultúry na Fraňa Kráľa 2 sa 18.
mája 2010 o 17.00 h uskutoční Večer
ruskej kultúry.
Večer otvorí skvelý umelec Viktor
Leonidov. V jeho interpretácii zaznejú
príťažlivé bardské piesne. Po koncerte
príde na rad otvorenie výstavy dvoch
ruských umelkýň Julie Karpovovej a
Niny Ščerbakovovej-Ionovovej za
osobnej účasti autoriek. 
Obidve umelkyne už počas štúdia na
Moskovskej škole umeleckých reme-
siel a neskôr na Umelecko-grafickej
fakulte Moskovského štátneho inštitú-
tu vynikali ako mimoriadne talentova-
né osobnosti s výrazným rukopisom. V
ich bohatej tvorbe prevažuje batika,
akvarely a pastel. 
Obe majú na svojom konte desiatky
úspešných výstav v Moskve, ale aj v
ďalších ruských mestách a v zahraničí.
Výstava v RCVK potrvá do 25. mája
2010. (dš)

Underground 

a jeho majáles 

je opäť v PKO
HUDBA
V Estrádnej hale PKO sa 22. mája
2010 od 17.00 h uskutoční bratislav-
ský undergroundový Majáles BUM
2010, na ktorom vystúpi deväť slo-
venských skupín a dve kapely z
Česka. 
Účasť na podujatí potvrdili tieto slo-
venské kapely: Abusus, Dorota Nvoto-
vá & Band, Hudba z Marsu + Trnaf-
čan, Chiki liki tu-a, Karpatské chrbáty
+ Art Music Orchestra, Med, Slobodná
Európa feat. Laco Lučenič on guitar,
The Swan Bride a Zóna A. 
Z Českej republiky privítame českú
undergroundovú legendu The Plastic
People Of The Universe a symbol
známky punku v Česku - kultový Visa-
cí zámek. Po skončení koncertnej časti
bude nasledovať dvojhodinová rocko-
téka v podaní DJ Whiskyho a DJ
Romana. (dš)

Čipky a maľby

v Ekonomickej

univerzite
VÝSTAVA
Ekonomická univerzita v Bratislave
oslavuje 70. výročie založenia a pri
tejto príležitosti otvorili v priesto-
roch na Konventnej 1 výstavu troch
výtvarníčok, jej zamestnankýň.
Pod názvom Exaktnosť a umenie
vystavujú do 31. mája 2010 svoje diela
Emília Kozíková, Božena Fečová a
Terézia Vítková. Prvé dve dámy sú
maliarky, ktoré vo svojom živote skĺbi-
li lásku k maľovaniu s profesijným
vedeckým zameraním. Ich motívmi sú
prírodné scenérie či už v horskom pro-
stredí alebo v malebných údoliach pri
jazerách. 
Autorky dokážu nájsť inšpirácie všade,
kde sa pohybujú a svojimi farbistými a
prepracovanými obrazmi podávajú
nielen výpoveď o svojom vnútre, ale
zasahujú aj dušu každého vnímateľa
ich poetických obrazov. Terézia Vítko-
vá na výstave prezentuje paličkované
diela a presviedča návštevníkov, že
paličkovanie určite nie je technika,
ktorá je v dnešnej, modernej dobe
odsúdená na zánik.
Výtvarníčky žijú v Bratislave a v Senci
a svoje diela pravidelne prezentujú na
kolektívnych aj individuálnych výsta-
vách. (dš) 

Buddhovia 

v meste budú 

v Nostalgii
VÝSTAVA, FILM
Exteriérová putovná výstava foto-
grafií a filmový festival Buddhovia v
meste sú tohtoročné kultúrne akcie,
ktoré pripomínajú narodeniny,
osvietenie a smrť historického
Buddhu Šákjamuniho.
Exteriérová výstava fotografií s
názvom Priestor mysle bude ako sprie-
vodná akcia filmového festivalu Budd-
hovia v meste (24. - 28. mája 2010) na
Hviezdoslavovom námestí od 10. do
30. mája 2010. 
Výstava predstavuje nadčasovú
múdrosť buddhistických majstrov,
ktorá nestráca na aktuálnosti ani v
našej západnej civilizácii. Obrázky
spolu s textami približujú pestrú zmes
východných a západných prístupov k
buddhizmu. Štrnásť fotografií na
samonosných stabilných stojanoch už
zaujalo verejnosť v Poľsku aj v
Čechách. Po Bratislave ich uvidia i v
ďalších slovenských mestách. 
Filmový festival Buddhovia v meste je
štvrtým pokračovaním svojho úspešné-
ho predchodcu Buddhovia v Charliese.
Tento rok sa jeho priaznivci budú stre-
távať vo FK Nostalgia od 24. do 28.
mája 2010. Filmová prehliadka ponúk-
ne jeden celovečerný hraný film a štyri
dokumenty. 
Unikátnym zážitkom bude filmová
podoba knihy Tibetská kniha mŕtvych.
Súčasťou večerov budú aj prednášky
domácich a zahraničných učiteľov o
základoch Buddhových učení, výstavy
a koncert. (dš)

Bratislavu navštívi francúzsky hudobný 

virtuóz Jean Michel Jarre, vystúpi v NTC

Viac o bratislavskej
kultúre sa dozviete na

www.banoviny.sk

KONCERT
Na slovenské pódiá sa po dvoch
rokoch vracia francúzsky multiin-
štrumentalista a priekopník elektro-
nickej hudby Jean Michel Jarre. V
rámci turné World Tour 2010 tu
odohrá dva koncerty. Prvý bude už
vo štvrtok 27. mája 2010 v bratislav-
skej NTC Sibamac aréne.
Koncert sa začne o 19.00 h a diváci sa
môžu tešiť na známe skladby z albu-
mov Oxygene, Equinoxe či Chronolo-
gie s megaprojekciou laserov a videa.
Na Slovensko sa objaví aj jedna z naj-
väčších obrazoviek, aká bola inštalova-
ná v halách. Za pódiom veľkosti 9x18
metrov bude megaobrazovka s rozmer-
mi 30x9 metrov. Technika, ktorá patrí k
tým výnimočným, zaplní celé štyri ka-
mióny, ktoré majú byť zaplnené do
posledného miestečka.
Jeana Michela bude na turné sprevá-

dzať 40-členný technický a podporný
tím. Nemajú v ňom chýbať horolezci,
experti na laserovú techniku či vlastný
kuchár s pomocníkmi. 
Spolu so Jeanom Michelom na pódiu
vystúpia ďalší traja muzikanti. Francis
Rimbert, ktorý ho sprevádza už od
roku 1978, keď mal prvý miliónový
koncert v Paríži. Dominique Perrier,
jeden z najlepších klávesových hudob-
níkov z polovice sedemdesiatych
rokov a Claude Samard Polikar, skla-
dateľ ethno hudby a zberateľ gitár z
celého sveta.
Dôkaz, že Slovensko patrí medzi obľú-
bené miesta Jeana Michela umocňuje
aj fakt, že Slovensko je jedinou výcho-
doeurópskou krajinou, kde sa rozhodol
mať dva koncerty, kým v Poľsku,
Česku, Maďarsku a v Rumunsku má
iba po jednom. 
Práve na margo Bratislavy sa Jarre

pred dvoma rokmi vyjadril, že mu pri-
pomína svojou architektúrou a veľkos-
ťou jeho rodný Lyon. Z architektúry sa
mu najviac páčil Bratislavský hrad. 
Na koncerte predstaví hudobník svoje
najznámejšie skladby a farebná lasero-
vá šou vytvorí na javisku hudobnú
katedrálu. Prisľúbil aj 3D projekciu.
Koncerty sú venované pocte skladate-
ľovho zosnulého osobného priateľa a
spisovateľa sci-fi literatúry Sira Arthu-
ra C. Clarka, ktorý bol inšpirovaný Jar-
reho hudbou pri písaní Druhej vesmír-
nej odysey 2010. Francúz navyše na
Slovensku prvý raz použije aj laserovú
harfu, na ktorej bude aj hrať. 
Jean Michel Jarre predal už vyše 85
miliónov albumov, je držiteľom Guin-
nessovho rekordu za najväčší usporia-
daný koncert z roku 1997, keď jeho
vystúpenie v Moskve sledovalo viac
ako 3,5 milióna divákov. (cs, brn)

Život slávnej francúzskej šansoniérky 

Edith Piaf uviedli na scéne divadla a.ha
DIVADLO
Dramatický život francúzskej šanso-
niérky Edith Piaf vyústil do tragic-
kého konca, keď umrela vo veku, v
ktorom sa mnohé mamy začínajú
tešiť na svoje vnúčatá.
Za sebou mala štyri vážne autohavárie,
mnoho ťažkých chorôb, sedem operácií,
záchvat šialenstva, závislosť od morfia a
trápenie s halucináciami. Divadlo a.ha
na Školskej ulici 14 sa v monodráme
Piaf sústredilo na tragické momenty
speváčkinho života a prinieslo v inter-
pretácii Kristíny Tóthovej umeleckú
výpoveď o tmavších odtieňoch jej sve-
tovej slávy a popularity. 
Možno polemizovať o tom, či stojí za
to žiť taký strastiplný a dramatický
život a platiť takú vysokú daň za
schopnosť očariť a podmaniť si publi-
kum. Pódium a piesne, ktoré spievala,
boli podľa všetkého jediné, čo Edith
nikdy nezradili. I keď v posledných
rokoch svojej kariéry už niekedy zly-
hávala aj pri vystúpeniach. Inscenácia
sa nesnaží filozofovať a riešiť hierog-
lyfy jej života, ponúka však obraz,
pred ktorým by si nádejní adepti ume-
leckého spevu dvakrát rozmysleli, či
upíšu svoju dušu démonom za potlesk
publika. 
Edith nemala veľmi na výber, ako
dieťa ulice s nepravidelnou starostli-
vosťou otca či starej mamy, žiarila
šťastím, keď prišla prvá ponuka účin-
kovať v nočnom klube. Jej kariéra sa
začala bleskovo a s ňou prišli aj alko-

hol, milenci a drogy. Zdanlivo ukážko-
vý príklad bohémskeho života, speváč-
ka však bola veľmi drobná a jej fyzic-
ký vzrast akoby symbolizoval aj kreh-
kosť duše. 
Kristína Tóthová sprostredkúva s dra-
matickým vyjadrením všetky zlomové
momenty života Edith Piaf, od jej
pouličného života so sestrou Momone
až po tragickú smrť jej najväčšej lásky,
boxera Marcela Cerdana. Nezabúda
ani na takú „elementárnu“ bolesť žien,
akou je trápenie v milostnom vzťahu
so ženatým mužom. Ukazuje, že aj

Edith Piaf bola len obyčajná žena z
mäsa a kostí a ani jej sa nevyhli trápe-
nia z lásky. 
Hru režijne pripravil mladý tím auto-
rov Juraja Bielika a Antona Korenčiho,
ktorí už majú v divadle a.ha domovské
práva. Autorkou priliehavej scény a
kostýmov je Katarína Žgančíková.
Monodráma zaujme divákov každého
veku a v originálnom spracovaní a
podaní priblíži život slávnej divy, z tej
ľudskej, bezbrannej a zraniteľnej strán-
ky. Dáša Šebanová 

FOTO - Dušan Husár
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Navrhovateľ ISRS, s.r.o., Námestie 1. mája 18,
Bratislava predložil zámer 

Rusovce Tehelný hon
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od
30. 4. do 20. 5. 2010 na prízemí budovy
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne
nám. 1, v priestoroch Služieb občanom/FRONT
OFFICE. (V elektronickej podobe bude zámer k
nahliadnutiu na www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Infor-
mačný systém podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.)
Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doru-
čiť Obvodnému úradu životného prostredia v
Bratislave, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4 do
20. 5. 2010.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
457/3,5; 460/1, 461/1, 423/3-8, 221/1-2, 813/1,
1115/8, 1224/3-4, 15-22, 24-25, 30-32, 56-63,
65-70, 79, 94-135, 137-144 v lokalite Balkánska -
Hájová ulica, k. ú. a MČ Bratislava - Rusovce, územ-
ný obvod Bratislava V.
Riešené územie je vymedzené z južnej strany Balkáns-
kou ulicou a existujúcou zástavbou na Hájovej ulici, zo
západnej strany železničnou traťou Petržalka - Rajka a
zo severnej strany roľami.
Účelom navrhovaného zámeru je výstavba zóny
individuálnej bytovej výstavby. Výstavbou vznikne
celkom 61 bytových jednotiek a 3 obchodné jed-
notky, v I. etape - 21 byt.jednotiek (rodinne domy) a
jedna obchodná jednotka, v II. etape - 6 byt.jedno-
tiek (RD), v III. etape - 8 byt.jednotiek (RD), v IV.
etape - 14 byt.jednotiek (RD), a v V. etape - 12 byt.
Jednotiek a 2 obchodné jednotky. Pri každom
rodinnom dome bude dvojgaráž, celkom vznikne
122 parkovacích stojísk. Celkový počet parkova-
cích stojísk má byť 128 (122 pri RD a 6 pri OBV).
Dopravné napojenie obytnej zóny sa bude realizo-
vať cez Balkánsku ulicu.
Predpokladaný termín začatia a ukončenia činnosti:
cca 03/2010 - 01/2011

Navrhovateľ DCBA, s.r.o., Tolstého 9, Bratislava
predložil zámer

Skladové priestory,
Kopčianska ulica, Bratislava

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 5.5.
do 26. 5. 2010na prízemí budovy Magistrátu hl.
mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priesto-
roch Služieb občanom/FRONT OFFICE. (V elek-
tronickej podobe bude zámer k nahliadnutiu na
www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Informačný systém podľa
zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.) Verejnosť môže
svoje písomné stanovisko doručiť Obvodnému
úradu životného prostredia v Bratislave, Karloves-
ká 2, 842 33 Bratislava 4 do 26. 5. 2010.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
5837/55 a 5837/87 v lokalite na Kopčianskej ulici, k.
ú. a MČ Bratislava - Petržalka, územný obvod Bratisla-
va V. Pozemok sa nachádza v areáli bývalej panelárne.
Účelom navrhovaného zámeru je výstavba prenajíma-
teľných skladových priestorov, každý s plochou asi
2000 m2. Každá prenajímateľná plocha bude zaberať
plochu jedného podlažia v jednom z dvoch objektov
skladových hál. Celkový počet prenajímateľných jed-
notiek je 5. Vnútorné delenie objektu je z prevádzkové-
ho hľadiska na skladové priestory a administratívno-
sociálne zázemie pre zamestnancov. V priestoroch
majú byť skladované predovšetkým komponenty pre
elektroniku a výpočtovú techniku. Skladové kompo-
nenty budú privážané a odvážané v relatívne malých
množstvách, v nadväznosti na objednávky, na dodáv-
ky zo skladu, resp. nutnosť doplnenia skladových zásob
alebo obnovu sortimentu. Areál bude dopravne napo-
jený na Kopčiansku ulicu. Pre potreby statickej dopra-
vy má byť vytvorených 15 parkovacích stojísk.
Predpokladaný termín začatia a ukončenia činnosti:
cca 02/2011 - 10/2011

Navrhovateľ Slovenský vodohospodársky 
podnik, š.p., Žilina, odštepný závod Bratislava,

Karloveská 2, Bratislava, predložil zámer 
Ochrana urbanizovaného

územia Bratislavy na úpätí
Malých Karpát - Polder

na Pieskovom potoku, Rača
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od
30.4. do 20. 5. 2010 na prízemí budovy Magi-
strátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1,
v priestoroch Služieb občanom/FRONT OFFICE.
(V elektronickej podobe bude zámer k nahliadnutiu na
www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Informačný systém podľa
zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.) Verejnosť môže
svoje písomné stanovisko doručiť Obvodnému
úradu životného prostredia v Bratislave, Karloves-
ká 2, 842 33 Bratislava 4 do 20. 5. 2010.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
6041/1, 6044, 6107/1,6107/2, 6107/5, 6109/1,
6109/2 v lokalite smerom na Biely kríž, k. ú. a MČ
Bratislava - Rača, územný obvod Bratislava III.
Lokalita poldra je v doline smerom na Biely kríž, zaria-
denia SHMÚ a Leteckej prevádzkovej služby SR.
Účelom navrhovaného zámeru je zachytiť a znížiť
kulmináciu povodňovej vlny v Pieskovom potoku,
ešte nad intravilánom MČ Rača a spomaliť tak vzo-
stupnú a klesajúcu vetvu povodní. Navrhovaný pol-
der (suchá nádrž) na Pieskovom potoku je jedným z
komplexu opatrení, ktorý svojou retardáciou zmenší
koncentráciu prívalových vôd v oblasti Rače. Hrádza
poldra je navrhnutá z vodostavebného betónu, ktorý
bude od terénu po korunu hrádze obložený lomo-
vým kameňom hr. 30 cm. V pozdĺžnom smere hrá-
dza pozostáva zo šiestich dilatačných blokov. Sme-
rom k zaviazaniu do svahu sú bloky výškovo odstup-
ňované. 
Predpokladaný termín začatia a ukončenia činnosti:
cca 05/2011 - 05/2012

T E N I S T I
NOVÉ TENISOVÉ CENTRUM 
na Nobelovom námestí č. 6 

v Bratislave v blízkosti Incheby
Využite uvádzacie ceny 

na 6 antukových dvorcoch od 2,50 €/hod 
Mobil: 0911707337, www.tenispravnik.sk

Pripravujú obnovu športového areálu

na Harmincovej, vyjde to na 455-tisíc
DÚBRAVKA
Mestská organizácia Správy telový-
chovných a rekreačných zariadení
(STaRZ) pripravuje obnovu známe-
ho a obľúbeného športového a
rekreačného areálu v Dúbravke na
Harmincovej ulici. Mestské zastupi-
teľstvo už súhlasilo s poskytnutím
455-tisíc eur.
Podľa riaditeľa organizácie STaRZ
Jozefa Chynoranského je súčasný
areál v dezolátnom stave a rekon-
štrukcia sa preto bude týkať aj multi-
funkčného futbalového ihriska, ktoré
má slúžiť aj na tenis, volejbal, hádza-
nú a basketbal. Mestská organizácia

tam chce vybudovať ešte dráhu pre
inline korčuľovanie, ďalej pribudne
nové detské ihrisko, zeleň a obnovia
verejné osvetlenie. 
V športovom a rekreačnom areáli bude
aj ihrisko pre streetball, čiže pouličný
basketbal. Vo vedľajšej hale tesne pri
areáli stále možno hrať tenis a najnov-
šie aj bedminton, keďže STaRZ v nej
nedávno sprístupnil štyri nové bedmin-
tonové kurty. „V hale je o bedminton
veľký záujem,“ vysvetlil Jozef Chyno-
ranský. Rekonštrukcia by sa mala
skončiť v septembri 2010 a predchá-
dzať jej musí verejná súťaž na dodáva-
teľa prác.

Riaditeľ STaRZ ďalej informoval že
plánujú aj dostavbu súčasného zimné-
ho štadióna na Harmincovej ulici. Týka
sa to dobudovania šatní a samotných
prevádzkových priestorov za ľadovou
plochou. 
Ako uviedol, v súčasnosti je tam málo
miesta napríklad pre rolbu, alebo pre
iné mechanizmy a prostriedky potreb-
né na udržiavanie ľadovej plochy. V
budúcnosti tam chce organizácia
vybudovať ešte ďalšie šatne, ale aj
kaviareň pre návštevníkov, malú teloc-
vičňu pre aerobik, gymnastiku či stol-
ný tenis. Na projekt je v tomto roku
potrebných 200 000 eur. (rob)

Prvý mliečny 

automat je 

na Kramároch
NOVÉ MESTO
Prvý mliečny automat v hlavnom
meste je pred Detskou fakultnou
nemocnicou s poliklinikou na Kra-
mároch. V prevádzke je od 10. mája
2010 a cieľom jeho inštalácie je pod-
pora zdravej výživy a motivácia k
zdravému štýlu stravovania.
Automat zabezpečilo ministerstvo
zdravotníctva pre Bratislavčanov, ale aj
pre návštevníkov mesta. Záujemcovia
si v ňom môžu okrem čerstvého mlie-
ka kúpiť aj jogurt a tvaroh. 
Automat na predaj čerstvého mlieka je
zariadenie, ktoré predáva čerstvé schla-
dené mlieko dovezené v špeciálnom
tanku umiestnenom v priestore auto-
matu so stálou teplotou. O udržiavanie
stálej teploty sa stará priemyselná kli-
matizačná jednotka. 
Podľa odborníkov je mlieko nevyhnut-
nou súčasťou výživy. Jeho spotreba je
však na Slovensku nízka a naša krajina
zaostáva za krajinami Európskej únie.
Mlieko obsahuje v dostatočnom množ-
stve a v optimálnom pomere mnohé
nutričné látky, napríklad tuky, bielkovi-
ny, minerály, vitamíny, enzýmy a
mnoho iných dôležitých zložiek.
Za liter nápoja zaplatí zákazník 60 cen-
tov a k dispozícii bude aj nádoby na
mlieko, ktoré si možno zaobstarať vo
vedľajšom automate na plastové i skle-
nené fľaše. Načapovať si možno plno-
tučné surové kravské mlieko, ktoré má
byť čerstvo nadojené. (brn)

Každý týždeň 
prvé v cieli

Už 12 rokov najčítanejšie noviny v hlavnom meste
vychádzajú každý týždeň v náklade 204 200 kusov

www.bratislavskenoviny.sk

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

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 
oznamuje zámer prenajať na základe

obchodnej verejnej súťaže

nebytové priestory
nachádzajúce sa na ulici Fraňa Kráľa 24,

Lovinského 30, Tallerova 2, Obchodná 52,
Tobrucká 1, Podjavorinskej 13, Kozia 19,
Leškova 7, Klemensova 3 v Bratislave.

Podmienky súťaže sú zverejnené na úradnej tabuli
miestneho úradu na ulici Medená 2 v Bratislave

a internetovej stránke www.staremesto.sk. 
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SOBOTA 15. mája
� 8.00 -12.00 - Výmenné stretnutie
zberateľov, Stredisko kultúry BNM,
Vajnorská 21
� 9.00 - 16.00 - Ateliér neprofesionál-
nych výtvarníkov, DK Kramáre, Stro-
mová 18 
� 14.00 - Majáles, Horáreň Horský
park, Lesná 1
� 15.00 - Vy - počúvanie, Michal Tva-
rožek aVy vypočúvate známe osobnosti,
hosť: Ján Kroner - herec, divadlo a.ha,
Školská 14
� 17.00 - Večer v Kostole Ducha Sv.,
ZUŠ v DNV na koncerte predstaví diela
slovenských autorov, Kostol Ducha Sv.,
Devínska Nová Ves
� 17.00 - Za dychovkou na Vajnorskú
s DH Veselá muzika, tanečná zábava,
Stredisko kultúry BNM, Vajnorská 21
� 17.00 - J. Koller: Vedecko-fantastic-
ká retrospektíva, kurátorský výklad,
kurátori: P. Hanáková, A. Hrabušický,
SNG, Esterházyho palác, Nám. Ľ. Štúra 4 
� 18.20 - Pietna spomienka na spiso-
vateľa Ruda Slobodu pri jeho pamätní-
ku v DNV
� 19.00 - J. G. Tajovský: Ženský
zákon, Divadlo na Hambálku, Veľká
sála IstraCentra, Hradištná 43
� 19.00 - L. Smoček: Čudné popolud-
nie dr. Zvonka Burkeho, divadlo Astor-
ka, Námestie SNP 33
� 19.30 - V. Klimáček: Som hot dog
(true story of my facebook), divadlo
GUnaGU, Františkánske námestie 7
� 20.00 - P. Rintala, K. Smeds, T. Rei-
maluoto: Tu je život, divadlo Aréna,
Viedenská cesta 10
� 20.00 - Kino ušami Daniela Baláža,
A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12
�21.00 - Hriešny tanec, film, Autokino
Zlaté piesky

NEDEĽA 16. mája
� 9.00 - 16.00 - Ateliér neprofesionál-
nych výtvarníkov, DK Kramáre, Stro-
mová 18 
� 10.30 - Rozprávky v Gullfosse,
Danka a Janka, divadlo Neline, reštaurá-
cia Gullfoss, Čulenova 5
� 10.30 - Nedeľné matiné, A. Čajová,
soprán, Z. Zamborská, klavír, V. Ondrej-
čák, gitara, program: J. K. Mertz, M.
Giuliani, J. N. Hummel, C.M. von We-
ber, R. Schumann, GMB, Mirbachov pa-
lác, Františkánske námestie 11
�10.30 - D. Hevier: Hugo, Frigo, Bub-
lina, od 3 rokov, divadlo Ludus, DK
Dúbravka, Saratovská 2/A

�15.00 - Nedeľný čaj o tretej, do tanca
hrá Little band, DK Lúky, Vigľašská 1
� 15.00 - Vystúpenie súborov a sólis-
tov, Festival slovenskej národnej piesne,
Istrijská 4, Devínska Nová Ves
� 19.00 - Lordi, divadlo, bulvárna ko-
média o tajnej schôdzke troch lordov,
Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00- Levante, koncert, spev M.
Koledová, tanec M. Hardošová, R.
Mínová, husle M. Halamičková, gitara
M. Nováček, cajón R. Bobiš, A4 Nultý
priestor, Námestie SNP 12
� 19.00 - L. Lochhead: Perfect days,
romantická komédia, divadlo Aréna,
Viedenská cesta 10 
� 20.00 - Reality Boelevard, ProArd,
tanec, Dom T&D, Miletičova 17/B

PONDELOK 17. mája
� 10.00 a 14.00 - Ľ. Podjavorinská:
Čin - Čin, od 3 rokov, Bratislavské báb-
kové divadlo, Dunajská 36
� 19.00 - P. Pavlac: Červená princez-
ná, divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Madoka Inui, klavírny recitál
rakúskej interpretky Hummelových kla-
vírnych diel, Festival J. N. Hummela,
Mozartova sieň Rakúskeho veľvysla-
nectva, Ventúrska 10

� 19.00 - A. Totiková, M. Baláž a kol.:
Hurá, luxus! alebo Tie roky 90-te!
hravá komédia o snoch blízkej minulos-
ti, predstavenie VŠMU, divadlo Aréna,
Viedenská cesta 10   
� 19.09 - Ivan Palúch: Bajaja preho-
voril, Art Club Scherz, Partizánska 2,
Palisády
� 19.30 - V. Klimáček: Díleri, divadlo
GUnaGU, Františkánske námestie 7

UTOROK 18. mája
� 9.00 - 16.30 - Rovnosť príležitostí v
európskom výskumnom priestore,
medzinárodný workshop, Prednášková
sála Univerzitnej knižnice, Ventúrska 11
� 9.00 a 11.00 - Ľ. Podjavorinská: Čin
- Čin, od 3 rokov, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36
� 14.00 - Okno do minulosti, cyklus
tvorivých dielní pre žiakov II. - V. roč.
ZŠ, CC centrum, Jiráskova 3
�15.00 - Nestarnúce melódie, tanečno-

zábavné podujatie s hudobnou skupinou
Duo Memory, M klub, Rovniankova 3
� 19.00 - W. Schwab: Prezidentky,
radikálne kontroverzná komédia, divad-
lo a.ha, Školská 14
� 19.00 - Komorný koncert, Cyklus
Štúdio mladých, Malé koncertné štúdio
SRo, Mýtna 1 
� 19.30 - K. Vosátko a kol.: Modelky
2, divadlo GUnaGU, Františkánske ná-
mestie 7
� 20.00 - Artificiel: Power (CA), per-
formance, Multiplace, festival kultúry
nových médií, A4 Nultý priestor, Ná-
mestie SNP 12
� 21.00 - Million Dollar Baby, film,
Autokino Zlaté piesky

STREDA 19. mája
� 10.00 a 14.00 - Ľ. Podjavorinská:
Čin - Čin, od 3 rokov, Bratislavské báb-
kové divadlo, Dunajská 36
�11.00 - S. Lavrík: Klietka z červené-
ho zlata, verejná generálka, monodrá-
ma, divadelný klub Trezor, Námestie
SNP 33
� 14.00 - Stretneme sa v ateliéri, pest-
rý mix výtvarných štýlov, pre MŠ, ŠD,
ŠK, CC centrum, Jiráskova 3
� 17.00 - Sofijský príbeh, premietanie
hraného filmu, Bulharský kultúrny inšti-
tút, Jesenského 7
� 19.00 - P. Weiss: Priateľky, divadlo
Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Koncert SOSR, program: T.
Salva, N. Rosauro, J. Rodrigo, M. da
Falla, účinkujú: SOSR; P. Kosorín -
marimba; M. Rodriguez Brüllová - gita-
ra ; D. Hernando - dirigent , Veľké kon-
certné štúdio SRo, Mýtna 1
� 19.30 - K. Vosátko a kol.: Modelky
2, divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie 7
� 20.00 - Umri, skap a zdochni...!,
divadlo SkRAT, A4 Nultý priestor,
Námestie SNP 12
� 20.00 - Anasoft litera fest, prezentá-
cia piatich ročníkov literárnej ceny,
Lisztova záhrada, Klariská 1

ŠTVRTOK 20. mája
� 9.00 a 11.00 - Ľ. Podjavorinská: Čin
- Čin, od 3 rokov, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36
� 10.00 - Zoznámte sa s internetom,
pre seniorov, Klub 22, Jiráskova 3
�11.00 - S. Lavrík: Klietka z červené-
ho zlata, predpremiéra, monodráma,
divadelný klub Trezor, Námestie SNP33
� 13.00 - India, prednáška Akshaya
Dixit, Seminárna sála Univerzitnej kniž-
nice, Klariská 5

� 18.00 - Adoremus Dominus, koncert
duchovnej hudby, program: J. S. Bach,
G. F. Händel, W. A. Mozart, O. Rózsa,
účinkuje Orcherster Viva Musica!, Dóm
sv. Martina
� 19.00 - R. Polák: Kentauri, divadlo
Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - O. Wilde: Celkom vážne,
divadlo Ívery, Školská 14
� 19.30 - K. Vosátko a kol.: Modelky
2, divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie 7
� 20.00 - Pokušenie, divadelné predsta-
venie, Prešporské divadlo, Dom T&D,
Miletičova 17/B

� 20.00 - Anasoft litera fest, čítačka +
koncert, P. Rankov (SK), K. Varga (PL),
L. Kerata, M. Kopcsay, koncert: Longi-
tal, A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12
� 20.00 - T-Mobile Jazz/ Marcel Pa-
londer & Tango Ultimo, divadlo Aréna,
Viedenská cesta 10
� 20.00 - Salón u Liszta, Kto mal
vedieť, že boli z Lúčnice ...?, 37. časť
programového cyklu, Prednášková sála
Univerzitnej knižnice, Ventúrska 11
� 21.00 - Tanec s vlkmi, film, Autokino
Zlaté piesky

PIATOK 21. mája
� 9.00 a 11.00 - Ľ. Podjavorinská: Čin
- Čin, od 3 rokov, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36
� 19.00 - Orientálny večer, prezentácia
štúdia orientálnych tancov Zatun Daha-
bí, DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3 
� 19.00 - J. W. Goethe: Stella, divadlo
Astorka, Námestie SNP 33
�19.00 - S. Lavrík: Klietka z červené-
ho zlata, premiéra, monodráma, diva-
delný klub Trezor, Námestie SNP 33
� 19.30 - V. Klimáček: BarArgentína,
čierna komédia o bielom prášku, divad-
lo GUnaGU, Františkánske námestie7
� 20.00 - Anasoft litera fest, čítačka +
divadlo, V. Staviarsky a V. Šikulová:
Záchytka jedným ťahom, divadlo:
SkRATovica, A4 Nultý priestor, Námes-
tie SNP 12

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

vyjdú opäť o týždeň
20. mája 2010

Taký ako žiaden iný.

Trieda C výhodnejšie 
do konca mája 
Ak si do 31. mája 2010 objednáte Mercedes-Benz Triedy C 
získate zvýhodnenie až 3 770 EUR* 
Ak si vozidlo prefinancujete cez Mercedes-Benz Financial Services 
získate ďalšie lízingové zvýhodnenie až vo výške 3 330 EUR

Navyše k tomu získate:
· 6 rokov alebo 160 000 km servis v cene vozidla
· Záruka s možnosťou predĺženia až na 4 roky
· Bezplatné zapožičanie vopred objednaného náhradného vozidla
· Mobilo – záruka mobility v prípade poruchy či nehody
· 24-hodinová pohotovostná služba
· MercedesCard – kreditná karta
·  Výhodné fi nancovanie prostredníctvom Mercedes-Benz 
Financial Services Slovakia s. r. o.

Viac informácií získate u ktoréhokoľvek autorizovaného predajcu značky 
Mercedes-Benz na Slovensku alebo na www.mercedes-benz.sk a www.mbfs.sk.

* 2 070 EUR výbava Avantgarde v cene vozidla + 1 700 EUR cenové zvýhodnenie.
Všetky ceny sú uvedené s DPH. 
Cenové zvýhodnenie až do výšky 7100 EUR platí pre limuzínu a T-Model.
Kombinovaná spotreba: trieda C 5,4 – 13,4 l/100 km, trieda C T-Model 5,8 – 13,7 l/100 km.
Emisie CO2 (kombinované): trieda C 141 – 319 g/km, trieda C T-Model 153 – 326 g/km.

Typ vozidla C 180 CGI
 BlueEFFICIENCY
1. navýšená splátka 30% 8 655,98 EUR
Posledná zvýšená splátka 30% 8 655,98 EUR 
48 x mesačná splátka 299,00 EUR Cena od: 
48 x mesačná splátka + KASKO + PZP + GAP 404,60 EUR 
Spracovateľský poplatok 0,0 EUR 28 853,25 €
Odkupný poplatok 35,70 EUR
RPMN 5,39
 
Všetky ceny sú uvedené s DPH

Mercedes-Benz Financial

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


