
Tento týždeň boli trochu prekvapujú-
co zverejnené mená štyroch kandidá-
tov na hlavného architekta Bratisla-
vy, ktorí postúpili do užšieho kola.
Prečo ich zverejnil, na to sme sa spý-
tali mestského poslanca - člena vý-
berovej komisie a predsedu komisie
územného a strategického plánovania
mesta Michala MURÁNSKEHO.
- Vzhľadom na to, že nie som architekt,
chcel som poznať názory ľudí na to,
kto by takú funkciu mal zastávať. Nič
by sme nemali tajiť a všetko by sa malo
zverejňovať, pretože spätná väzba ve-
rejnosti je podľa mňa veľmi podstatná.
Jeden človek nemôže vedieť celé poza-
die kandidujúcich na hlavného archi-
tekta - napríklad, či niekto nemá maslo
na hlave. Keby sme takého kandidáta
náhodou vybrali, mohlo by to mať
negatívne dôsledky.

Prečo teda nebol zoznam kandidátov
zverejnený oficiálne?
- To je pre mňa záhadou, neviem, prečo
by mesto zoznam nechcelo zverejniť,
myslím si, že to nie je tajná informácia.
Platí, že čo je tajné, to môže priniesť
viac problémov ako úžitku.
Počas súťaže sa zmenila podmienka
na vzdelanie, čo si o tom myslíte?
- Všetci kandidáti, ktorí sa prihlásili, by
spĺňali aj prísnejšie kritériá, takže
naozaj si nemyslím, že tým, že sa tam
menili pravidlá, sa zmenila aj zostava
uchádzačov.
Kto spomedzi všetkých kandidujú-
cich postúpil do užšieho kola a kedy
vyberiete víťaza?
- Definitívne sa tak stane 5. apríla

2011, potom už o ňom rozhodne aprí-
lové mestské zastupiteľstvo. Do druhé-
ho kola sme zaradili štyroch uchádza-
čov  - Ingrid Konrad, Karola Hoffma-
na, Vladimíra Hrdého a Petra Majchrá-
ka. Posudzovať však budeme ešte ďal-
ších štyroch kandidátov, ktorí na prvé
kolo nemohli prísť.
Bude mať hlavný architekt v koneč-
nom dôsledku možnosť niečo v mes-
te ovplyvniť?
- Myslím si, že áno a že konečne bude
mať aj zodpovedajúcu právomoc. Jej
posilnenie je v pripomienkovom kona-
ní. Hovorí sa o tom, že by mohol mať
dokonca právo veta pri definitívnom
rozhodovaní o výstavbách. Zatiaľ však
ide len o úvahy, proces kreovania kom-
petencií nového hlavného architekta
stále nie je ukončený.

Zhováral sa Robert Lattacher
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STARÉ MESTO
Prevádzkovateľ reštaurácie, ktorá
sídli v Kernovom dome na rohu Ryb-
nej brány a Hviezdoslavovho námes-
tia, si nedávno zasklil terasu na
prvom poschodí tejto národnej kul-
túrnej pamiatky. O povolenie nežia-
dal pamiatkarov ani stavebný úrad
Na Hviezdoslavovom námestí tak ide o
ďalšiu čiernu stavbu. Prvou bola doda-
točne zlegalizovaná presklená nadstav-
ba na susednom dome. Tentoraz ide o
presklenie terasy na prvom poschodí
Kernovho domu, kde v parteri a na
poschodí v súčasnosti sídli luxusná reš-
taurácia. 
V prípade zasklenia terasy na Kerno-
vom dome sa prevádzkovateľ reštaurá-

cie ani neobťažoval požiadať príslušné
úrady o povolenie, a to napriek tomu,
že ide o pamiatkovo chránený objekt v
pamiatkovo chránenej zóne hlavného
mesta. 
Zoznam nepovolených a nepodare-
ných prístavieb na jedinečných histo-
rických budovách hlavného mesta tak
dostal ďalší prírastok. Mnohí prevádz-
kovatelia či majitelia budov sa pritom
neobťažujú urobiť ani to, čo im prika-
zuje zákon, čiže požiadať príslušné
úrady o povolenie. Navyše tieto stavby
sa stavajú potichu a bez toho, aby sa
verejnosť dozvedela, že sú bez povole-
ní. Nebyť Bratislavských novín, aj
čierna stavba na Kernovom dome by
možno zostala bez povšimnutia. 

Staromestský miestny úrad nás infor-
moval, že stavebník nepožiadal staveb-
ný úrad mestskej časti Staré Mesto o
stavebné povolenie. „V piatok 18.
marca 2011 bol na mieste vykonaný
štátny stavebný dozor a stavebníka
vyzveme, aby si podal žiadosť o doda-
točné povolenie stavby. Ak sa v správ-
nom konaní preukáže rozpor stavby s
verejným záujmom, stavebný úrad
nariadi odstránenie a môže stavebníko-
vi uložiť sankciu maximálne do 66 387
eur,“ uviedol úrad. 
Výstavbu terasy bez povolenia potvrdil
aj Krajský pamiatkový úrad v Bratisla-
ve. Pamiatkari inštaláciu neodsúhlasili,
no úrad už dostal od prevádzkovateľa
dodatočnú žiadosť... (rob)

Na Kernovom dome je čierna stavba
V centre mesta je ďalšia čierna stavba, presklená terasa. Povolenie na ňu nemali. FOTO - Rovbert Lattacher

Hlavného architekta vyberú 5. apríla

Navrhovaný

rozpočet mesta

do roku 2013 

je reštriktívny
BRATISLAVA
Vedenie bratislavskej samosprávy
predložilo mestským poslancom
návrh rozpočtu hlavného mesta na
obdobie rokov 2011 - 2013. Rozpo-
čet je reštriktívny, mesto musí
preto výrazne šetriť, a to nielen na
bežnom chode úradu, ale aj pri rea-
lizácii jednotlivých rozvojových
projektov.
„Celkové výdavky by v roku 2011
nemali presiahnuť úroveň 211 milió-
nov eur, pričom v porovnaní s predchá-
dzajúcim rokom sú rozpočtové výdav-
ky nižšie o viac ako 22 percent, čo je
61 miliónov eur. Pri modelovaní tohto-
ročného rozpočtu sa vychádza zo sku-
točnosti, že mesto má takmer stomilió-
novú „sekeru“, ktorú musí samospráva
v nadchádzajúcich rokoch postupne
splácať,“ informoval hovorca primáto-
ra Ľubomír Andrassy. 
Podľa neho ide napríklad o splátku tak-
mer 49-miliónového úveru, ktorý po-
užil Dopravný podnik Bratislava na
nákup 105 nových autobusov, dlh
mestskej spoločnosti GIB na rekon-
štrukciu Zimného štadióna Ondreja
Nepelu (14,5 milióna eur) či prevzatie
preklenovacieho úveru 1,5 milióna eur,
ktorý použila spoločnosť Metro Brati-
slava na odstránenie havarijného stavu
Starého mosta. 
„K nepriaznivej finančnej situácii
mesta prispelo, že v predchádzajúcich
dvoch rokoch sa vyčerpali prostriedky
z rezervného fondu, ktoré sa mohli
použiť na financovanie investičných
rozvojových projektov. V roku 2009 sa
vyčerpalo takmer 89 milióna eur a o
rok neskôr (2010) viac ako 15 milióna
eur a zostatok financií vo fonde bol k
31. 12. 2010 1,5 milióna eur. Táto
nepriaznivá situácia spôsobila, že kapi-
tálové výdavky rozpočtu sa znižujú až
o 52 milióna eur, to je o 71 percent
oproti roku 2010,“ doplnil Ľubomír
Andrassy.
Z prihliadnutím na aktuálnu finančnú
situáciu mesta a jeho reálnu zadlže-
nosť, vedenie bratislavského magistrá-
tu zatiaľ nemôže prijať prisľúbenú 12-
miliónovú pôžičku od ministerstva
financií viazanú na vykrytie nákladov
spojených s rekonštrukciou Zimného
štadióna O.  Nepelu. Pomôcť stabilizo-
vať mestský rozpočet majú opatrenia
nielen na strane príjmov, ale hlavne
výdavkov. Pôjde hlavne o intenzívne
vymáhanie pohľadávok, využívanie
možností čerpania financií z eurofon-
dov, transparentné verejné obstaráva-
nie s využitím elektronických aukcií,
ale aj o znižovanie stavu a odmeňova-
nia zamestnancov magistrátu i samo-
správnych organizácií. (brn)

Nižší rozpočet

dopravného

podniku môže

aj zrušiť linky
BRATISLAVA
V prípade, že dopravný podnik
dostane z rozpočtu mesta o tri milió-
ny eur menej, mohlo by to podľa
generálneho riaditeľa podniku zna-
menať aj hrozbu rušenia niektorých
liniek MHD. 
Vedenie dopravného podniku nedávno
informovalo, že v roku 2010 mala spo-
ločnosť k dispozícii 54 miliónov eur a
je možné, že v tomto roku získa od
mesta dotáciu iba 51 miliónov eur.
Podľa generálneho riaditeľa DPB, a.s.,
Pavla Derkaya by to mohlo spôsobiť
napríklad rušenie tzv. minibusových
liniek, prípadne aj ďalších liniek, alebo
predlžovaním grafikonov. 
Pavol Derkay považuje dôvody na
zvýšenie cestovného za oprávnené. Od
roku 2004 do 2011 podľa neho vzrást-
la obslužnosť územia, čo sa premietlo
aj na zvýšených nákladoch o približne
štyri milióny eur. Dopravný podnik sa
so žiadosťou na zvýšenie cestovného
obrátil na vedenie mesta. Dopravná
komisia magistrátu však vyslovila
pochybnosti o tom, či boli v doprav-
nom podniku urobené všetky úsporné
opatrenia. Pavol Derkay uviedol, že
plány na vnútorné úspory majú, no
interné rezervy v podniku nepokryjú
podľa neho rozdiel v miliónoch eur.
Toto tvrdenie považuje predseda komi-
sie dopravy a informačných systémov
Jozef Uhler za zavádzajúce. Podľa
neho komisia dopravy dostala informá-
ciu, že dopravca môže ušetriť až 3
milióny eur, a to tak, aby to nemalo
vplyv na bezpečnosť dopravy. Ďalších
6 miliónov eur dokáže podľa J. Uhlera
dopravca ušetriť redukciou niektorých
liniek. (rob, brn)

DPB si chce

požičať desať

autobusov
BRATISLAVA
Dopravný podnik Bratislava si chce
prenajať autobusy pre mestskú hro-
madnú dopravu. Dôvodom prenáj-
mu sú aj blížiace sa hokejové majs-
trovstvá sveta.
Súťažou si chce požičať 10 veľkokapa-
citných nízkopodlažných autobusov na
dvanásť mesiacov. Majú poslúžiť na
komfortnejšiu prepravu počas šampio-
nátu, ale aj v ďalších mesiacoch .
Dopravný podnik dokúpil aj ďalšie tri
špeciálne upravené autobusy značky
Irisbus Citelis pre ľudí s telesným
postihnutím. Prvé tri už jazdia na špe-
ciálnych linkách na Mokrohájskej
ulici. (rob)



STARÉ MESTO
Na zastávke mestskej hromadnej
dopravy na Staromestskej ulici, opro-
ti Starému rozhlasu, sa prepadáva
vozovka spolu s kanalizačným vpus-
tom. Vodiči autobusov musia nebez-
pečne vyzerajúcu dieru obchádzať a
nemôžu zastať tesne pri obrubníku.
Na nebezpečnú vozovku s kanalizač-
ným vpustom nás upozornili samotní
vodiči mestskej hromadnej dopravy.
Nepríjemnú dieru musia obchádzať, aby
si neničili nápravu a pneumatiky. Preto
aj zastavujú na zastávke ďalej od obrub-
níka, čo cestujúcim sťažuje vystupova-
nie a nastupovanie. 
Prepadávanie sa vpustov dažďovej
vody (a nielen na zastávkach MHD) nie
je v Bratislave ojedinelý jav. V tomto
konkrétnom prípade však udivuje, že
povrch zastávky na Staromestskej ulici
pod Kapucínskou ulicou bol robený
nedávno a je prakticky nový. Práve špe-
ciálne spevnený povrch zastávky má
zabrániť, aby autobusy na zastávke
vytvárali koľaje z asfaltu a aby sa v zime
šmýkali. Naopak, nový povrch mal
zabezpečiť plynulú a hladkú jazdu.

Zatiaľ je však realitou nebezpečná cesta
a vozovka v okolí kanalizačného vpustu
sa prepadáva.
S problémom sme oslovili aj dopravný
podnik, z ktorého nás informovali, že
zastávku, respektíve komunikáciu, na
ktorej kanálový vpust je, nespravuje.
Nie každú komunikáciu na zastávke
MHD má totiž na starosti dopravný

podnik. Ten sa má starať najmä o mies-
ta okolo električkových tratí. Zastávku
na Staromestskej ulici musí dať do
poriadku oddelenie cestného hospodár-
stva magistrátu tak, aby netrpeli nielen
vozidlá mestskej hromadnej dopravy,
ale ani cestujúci pri nastupovaní a
vystupovaní. Robert Lattacher

FOTO - autor

STARÉ MESTO
Majiteľ objektu na Námestí 1. mája
13, ktorého časť sa ešte v lete 2008
zrútila do dvora, dostal pokutu za
odstránenie časti budovy. Budova s
historickou fasádou stojí neďaleko
bývalého kina Hviezda. 
Na fasádu domu nedávno upozornila
čitateľka. „Často chodím na blízku za-
stávku mestskej hromadnej dopravy a
všimla som si, že na zadebnených
oknách budovy sú rozvešané oznamy,
ktoré upozorňujú na nebezpečenstvo.
Budova má vraj značne zanedbanú fa-
sádu a bojím sa, že mi z nej niečo pad-
ne na hlavu,“ uviedla naša čitateľka.
Keďže Staré Mesto má zverený do
správy jeden nájomný byt v objekte,
nemohlo viesť stavebné konanie ako
spoluvlastník. Krajský stavebný úrad
určil za kompetentného konať v tomto
smere a neskôr aj v súvislosti s prie-
stupkovým konaním petržalský staveb-
ný úrad. 
Krajský stavebný úrad poveril 29. sep-
tembra 2010 petržalský stavebný úrad
uložiť v tejto súvislosti pokutu za
správny delikt súvisiaci s touto stav-
bou. Petržalka začala 3. novembra
2010 správne konanie o uložení poku-
ty dvom súkromným spoločnostiam a
mestskej časti Staré Mesto, ako aj
vlastníkom bytov a nebytových prie-
storov a spoluvlastníkom spoločných
častí a zariadení domu. 
Pre neúčasť na nariadenom pojednáva-

ní bolo po ospravedlnení jednej zo spo-
ločností konanie prerušené a odročené
na 10. februára 2011. Na  pojednávaní
sa podľa petržalského miestneho úradu
zistilo, že dve súkromné spoločnosti sa
zlúčili do jednej - novej. Tá prevzala
všetky práva a záväzky týchto spoloč-
ností. Petržalský stavebný úrad 7.
marca 2011 rozhodol o pokute vo
výške 2000 € za odstránenie časti stav-
by bez povolenia stavebného úradu.
V lete 2008 vo vnútri dvora objektu na
Námestí 1. mája 13 padla časť objektu.
Ešte predtým traja bývalí vlastníci z
vtedajších piatich požiadali stavebný
úrad Staré Mesto o asanačné povolenie

s priloženým statickým posudkom
odporúčajúcim asanáciu. Krajský
pamiatkový úrad v záväznom stanovis-
ku trval na zachovaní uličného krídla -
obráteného do Námestia 1. mája, pri-
pustil dvojpodlažnú nadstavbu a súhla-
sil s asanáciou dvoch krídel situova-
ných do dvora. 
Vlastníci objektu sú v zmysle staveb-
ného zákona povinní dbať o to,  aby
nedochádzalo k znehodnoteniu stavby
alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo
najviac predĺžila jej užívateľnosť. O
ďalšom osude objektu budeme infor-
movať. Robert Lattacher

FOTO - autor
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Jarné slniečko
svieti na všetku
špinu mesta
S príchodom jari a s prvými slnečnými
lúčmi, ktoré sa prebili cez hradbu stu-
dených oblakov, akoby opekneli aj oby-
vatelia tohto mesta. Niektorí sa síce
mračia po celý rok, viacerým však prvé
jarné dni vyčarovali na tvárach úsmev,
ktorým sťaby chceli nakaziť aj všet-
kých okoloidúcich. Prvé jarné lúče
nám však zasvietili aj na špinu a nepo-
riadok, ktoré sme si v meste cez zimu
urobili.
Žiaľ, je to tak, za vzhľad mesta a poria-
dok v ňom sme zodpovední všetci. Tých
návštevníkov a turistov tu veru nebolo
cez zimu až toľko, aby nám nechali to
množstvo odpadkov, ktoré sa povaľuje
po uliciach. To len my v domnení, že
sneh to celé prikryje, hádzali sme smeti
kade-tade a zlomyseľný vietor ich
porozťahoval po celom meste.
Keďže veľmi dobre vieme akí sme,
akosi sme si už zvykli, že po zime pri-
chádza jarné upratovanie. Neprekva-
puje preto, že mimoriadne upratovanie
ulíc ohlasujú aj samosprávy mesta a
mestských častí. Predstavitelia mesta
akoby sami priznávali, že v zime im
okrem odhŕňania snehu z ciest nezostal
čas na zametanie a upratovanie. A tak
sa aspoň na pár dní tešíme, že mesto
bude upratané, aby sme si ho vzápätí
mohli opäť zasviniť.
Poriadku nás nenaučí žiadny zákon, ani
všeobecne záväzné nariadenie. Poriad-
ku sa učíme od mala, buď vyrastáme v
poriadkumilovnej rodine, alebo budeme
bordelári ako naši rodičia a ich rodičia.
Samozrejme, že malá kopa pýta viac,
každý odhodený nedopalok, obal od
cukríka, cigariet, či plastová fľaša ako
magnet priťahujú ďalšie. Tento začaro-
vaný kruh však niekto musí preťať, inak
tu raz zahynieme v špine.
Čistota bratislavských ulíc je, zdá sa,
nekonečná téma. Akoby sme zabúdali,
že to, ako toto mesto vyzerá, je vizitka
nás všetkých. A je jedno, či sme bohatí
alebo chudobní, vzdelaní alebo nie,
žijeme v takom meste, aké si sami
zašpiníme alebo upraceme. Bratislava
je špinavá a my sa všetci môžeme han-
biť. Nie pred návštevníkmi, ale sami
pred sebou. Radoslav Števčík

Autobusy dopravného podniku ohrozuje

kanalizačný vpust, ktorý sa prepadáva

Na Námestí 1. mája zmizla časť budovy,

stavebný úrad udelil majiteľovi pokutu

Maratónsky beh

zmení dopravu

v Bratislave
BRATISLAVA
V nedeľu 27. marca 2011 sa pobeží
ČSOB Bratislava Marathon 2011, čo
prinesie pre obyvateľov hlavného
mesta aj určité zmeny v doprave.
Kvôli plynulému priebehu pretekov
a ich bezpečnosti sa zmení prevádz-
ka niektorých liniek mestskej hro-
madnej dopravy.
Už od  8.30 h bude vylúčená doprava
na Nábreží armádneho generála Ludví-
ka Svobodu a Rázusovom nábreží (od
tunela po Námestie Ľudovíta Štúra),
Vajanského nábreží, Šafárikovom
námestí, Štúrovej, Jesenského a Mos-
tovej ulici. Električku č. 4 presmerujú
cez tunel, Kapucínsku ulicu a Námes-
tie SNP, linka č. 12 pôjde cez tunel,
Obchodnú a Radlinského na Hlavnú
stanicu, linky č. 11, 13 a 14 nebudú
premávať.
Od 9.00 h sa začne odklon autobusov
na obchádzkové trasy. Týkať sa to bu-
de liniek 28, 30, 31, 37, 39, 50, 66, 68,
70, 80, 83, 87, 88, 91, 93, 95, 98, 801 a
901. Autobusy úplne vynechajú Nový
most, Šafárikovo námestie, Eurovea a
priľahlú časť Dostojevského radu,
Landererovu ulicu smerom na Prístav-
nú, Prístavnú ulicu smerom do mesta,
Panónsku cestu smerom do Petržalky a
Most Apollo smerom do Petržalky.
Väčšinu presmerovaných liniek v cen-
tre sústredia do náhradných konečných
zastávok Zochova na Staromestskej
ulici a Wüstenrot na Dostojevského
rade. Dopravné obmedzenia potrvajú
približne do 15. h.
Samotný maratón má štart v nedeľu 27.
marca o 10.00 h, no sprievodný pro-
gram sa začne už v piatok 25. marca.
Pre rôzne vekové kategórie budú pri
Eurovea pripravené rôzne súťaže a
akcie. Ak vyjde počasie, uskutočnia sa
vonku, v prípade zlého časť programu
presunú do priestorov Eurovea. (db)

Poslanci majú

rozhodnúť 

o žiadosti
BRATISLAVA
Mestské zastupiteľstvo má do 31.
marca 2011 rozhodnúť, či sa Brati-
slava bude uchádzať o etapu projek-
tu TEN -T 17. 
Tá súvisí s vybudovaním koľajovej
trate z Janíkovho dvora na Šafárikovo
námestie. Uviedol to primátor na verej-
nej diskusii k nosnému dopravnému
systému Bratislavy. V prípade, že sa
zastupiteľstvo rozhodne kladne, musí
prísť do 8. apríla na ministerstvo
dopravy žiadosť, koľko peňazí mesto
potrebuje a s akými termínmi ráta.
Mesto by malo potvrdiť, že peniaze
stihne vyčerpať do roku 2015. (brn)

Záhradnícka ulica 83, 821 08 Bratislava, telefón: 02 5556 3860, www.intermedial.sk

21.sezóna

To najlepšie z Chorvátska 
(Rovinj, Poreč, Vrsar, Trogir, Dubrovnik, ostrovy)

marcové First minute zľavy až 30%
expresná autobusová linka na Istriu 50 - 70 € (do 5 rokov zadarmo)

vo vybraných hoteloch na Istrii seniori nad 60 rokov zľava 20%
Pobyty pri mori s aerobikom, ZUMBA, TAE-BO, Fotoworskop

02/6020 1711
0905 319 509

www.stahovaniesvasnou.sk

S AHOVANIE 
S VÁŠ OU

KKúúppiimm  33--iizzbboovvýý  bbyytt
v Devínskej Novej Vsi

na uliciach J. Poničana,

J. Smreka, P. Horova

od 69 m2, od 5. poschodia vyššie,

čiastočne zrekonštruovaný

alebo pôvodný stav

Kontakt: 0911 668 469, mmail@zoznam.sk

nie som RK

www.VaVslovakia.skwww.VaVslovakia.sk

v Rakúsku, Nemecku, Anglicku,...

trvanie 1,5 mesiaca, len 79 €

pre opatrovate¾ky

KURZY NEMÈINY
pre opatrovate¾ky

OPATROVATE¼SKÝ
KURZ VaV

akreditovaný MPSVaR-230h platný v SR a EU

PRÁCA

a za najlepšiu cenu od 179 €
- denný a veèerný

Kniha NJ + CD + Certifikát SJ, NJ, AJ, TJ ZADARMO

KVALITNE
RÝCHLO(do 24 dní)

Nové kurzy KAŽDÝ MESIAC!

0907 035 335 0911 996 6390907 035 335 0911 996 639

Zaregistrujte sa TERAZ a získajte Z¼AVY!
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Petržalka 

spúšťa domáce

tiesňové volanie
PETRŽALKA
Mestská časť Bratislava-Petržalka
spúšťa pilotný projekt Domáceho
tiesňového volania. Je zameraný na
zníženie zdravotných a sociálnych
rizík starších alebo postihnutých
osôb. 
Nová telefónna asistenčná služba
vznikla v spolupráci s Asociáciou
samaritánov Slovenskej republiky a je
pre občanov s trvalým pobytom v Petr-
žalke. „Snahou mestskej časti je, aby
dôchodcovia mohli viesť samostatný
život vo vlastnom domácom prostredí
a pritom mali záruku okamžitej pomo-
ci v prípade potreby,“ vysvetlil starosta
Vladimír Bajan zámer služby domáce-
ho tiesňového volania.
„Domáce tiesňové volanie využíva
moderné telekomunikačné technológie.
Senior nosí na ruke náramok, ktorý
slúži, zjednodušene povedané, ako
vysielačka. V krízovej situácii človek
jednoduchým použitím tlačidla na
náramku vyšle núdzový signál a dispe-
čer tiesňovej služby sa s ním okamžite
spojí a zistí, akú pomoc potrebuje a
okamžite ju zabezpečí,“ informovala
hovorkyňa samosprávy Mária Grebeňo-
vá-Laczová. 
Podľa jej slov je hlavným cieľom
novej služby znížiť zdravotné a sociál-
ne riziká starých alebo  postihnutých
osôb. Pilotný projekt Domáceho ties-
ňového volania chce mestská časť
vyskúšať medzi dvadsiatimi dôchodca-
mi. (mm)

Ďalšia petícia

proti výstavbe

v lesoparku
NOVÉ MESTO
V poradí druhú petíciu proti výstav-
be hotelov na Železnej studienke
odovzdali zástupcovia petičného
výboru starostovi Nového Mesta
Rudolfovi Kusému (nez.).
Zástupcovia petičného výboru tvrdia,
že hotely či reštaurácia s lôžkami do
lokality Železnej studienky nepatria.
Investor plánovaného hotela Snežienka
podľa nich síce zmenil pôvodný pro-
jekt, no stále ide o precedens a začiatok
konca Železnej studienky. Po zvolení
nového starostu a jeho podpise pod
petíciou si výbor myslel, že hrozba
výstavby je zažehnaná. „Nedávne
vyjadrenie Rudlofa Kusého v Brati-
slavských novinách len potvrdilo naše
tušenie, že investor nanovo tlačí na
vedenie mestskej časti a ide si za svo-
jím cieľom,“ uviedla členka petičného
výboru Jana Budáčová.
Druhú petíciu proti výstavbe hotelov
na Železnej studienka začali 19. apríla
2009. Je namierená proti výstavbe
dvoch hotelov. Ide o prestavbu starej
reštaurácie Snežienka na hotel a
podobný plán má investor aj so starým
skeletom rybárskej reštaurácie, kde by
rád videl luxusný hotel. (rob)

Chcú zmenšiť 

zápchy na 

Ulici svornosti
PODUNAJSKÉ BISKUPICE
V súvislosti s pripravovanou štúdiou
na dopravno-technické riešenie cesty
úseku z Bratislavy do Dunajskej
Lužnej žiada občianska iniciatíva
Lepšia doprava niekoľko doprav-
ných opatrení. 
Iniciatíva chce okrem iného vyhradiť
pravý jazdný pruh na Gagarinovej
ulici na úseku ulíc Ondrejovova a
Hraničná pre verejnú dopravu a taxí-
ky. Pruh by mal v rannej špičke počas
pracovných dní slúžiť výhradne
verejnej doprave. 
Iniciatíva tvrdí, že investovanie verej-
ných financií do rozširovania cesty
bez uprednostnenia hromadnej dopra-
vy bude neefektívne. Upozorňuje
ďalej, že rozširovanie cestnej infra-
štruktúry s prvotným cieľom vpustiť
viac áut do mesta, nepredstavuje
dlhodobo udržateľný spôsob riešenia
dopravnej situácie v meste a v Brati-
slavskom kraji. 
Ministerstvo dopravy, výstavby a re-
gionálneho rozvoja dalo vypracovať
štúdiu na dopravno-technické riešenie
cesty a uvažuje aj o projekte, keď by
jeden z pruhov slúžil na striedanie sme-
rov. Zároveň chcú zvýšiť priepustnosť
križovatiek rozšírením a zvýšením
počtu radiacich pruhov pred križovat-
kou a za ňou. (brn, rob)

Nové Mesto

ráta s vyššími

príjmami
NOVÉ MESTO
Samospráva Nového Mesta ráta v
roku 2011 s rozpočtom 16 350 100
eur. Sumu schválili poslanci miestne-
ho zastupiteľstva.
Celkový príjem je oproti roku 2010
vyšší o 5590 eur. Pri bilancovaní
navrhovaných príjmov a výdavkov
vychádzal bežný rozpočet so schod-
kom 680 000 eur. 
K zabezpečeniu vyrovnanosti bežného
rozpočtu navrhli poslanci znížiť bežné
výdavky o štyri percentá na celkovú
sumu 13 791 991 eur. Najväčšie
výdavky si vyžiada oblasť vzdeláva-
nia, bývania a občianskej vybavenosti
či všeobecné verejné služby. (brn)

RUŽINOV
Stará administratívna budova na
Tomášikovej ulici v Bratislave, kedysi
známa ako Úsvit, by sa onedlho mala
zmeniť na nepoznanie. Investor ju
chce úplne zrekonštruovať a vybudo-
vať tam ďalšie parkovacie miesta.
Objekt prevádzkovo-administratívnej
budovy Úsvit postavili v rokoch 1972
až 1973. Budova bola pôvodne osem-
podlažná, po obnove má mať v najvyš-
šom bode 13 poschodí. Z konštrukčné-
ho hľadiska ide o nevyhovujúcu budo-
vu, železobetónový skelet. Obvodové
steny majú hliníkový obklad, ktorý pre-
teká a nevyhovuje estetickým a teplo-
technickým nárokom. 
Nový projekt rekonštrukcie ráta v celom
okolí budovy s parkoviskami a parko-
vými úpravami. Pred budovou má byť
vstupný priestor orientovaný na juh
smerom k Tomášikovej ulici. Prízemie
bude určené prevažne na parkovanie,
technické zázemie a tiež ako hlavný
vstup s menšími obchodnými priestormi
a informačným centrom. Druhé nad-
zemné podlažie má byť obchodnou
pasážou, v ktorej strede je otvorené
átrium. Tretie až ôsme podlažie bude
určené pre kancelárie.
V horných poschodiach sú navrhované
byty. V budove pribudnú aj dve nové
schodiská. Fasáda je kombináciou pre-
sklenia a hliníkových lamiel. Strecha
bude plochá, v troch výškových úrov-
niach. Riešenie navrhuje moderný poly-
funkčný objekt, ktorý je v súlade s cha-
rakterom územia a okolitej zástavby.

Začiatok rekonštrukcie je plánovaný na
január 2012, trvať má približne 10
mesiacov. Užívateľom má byť spoloč-

nosť Board Invest, náklady sa odhadujú
na 17 miliónov eur. (rob, brn)

VIZUALIZÁCIA - ateller yesss

Zo starej administratívnej budovy Úsvit

má byť moderný 13-poschodový objekt

Obrazy od významných slovenských,
českých a iných maliarov, 

staré obrazy a starožitnosti
Tel.: 032/6528 492, 0905 409 972

Email: najvyssie.ceny@gmail.com

KÚPIM ZA 
NAJVYŠŠIE CENY

PONDELOK - PIATOK
11:00 - 15:00

len za 5,90 EUR
SOBOTA - NEDEĽA

11:00 - 15:00
len za 6,90 EUR

St. Hubert
Restaurant

DENNÉ
OBEDOVÉ MENU

Reštaurácia Sv. Huberta
Dulovo námestie 1, Bratislava

www.apollohotel.sk
Telefón: 5596 8534

Pri príležitosti 10. výročia nezisková organi-
zácia Plamienok otvorila v Bratislave Denné
centrum, ktoré ako prvé svojho druhu na Slo-
vensku bude slúžiť rodinám po strate dieťaťa.
Slávnostným prestrihnutím pásky ho dali do
užívania riaditeľka n.o. Plamienok Mária
Jasenková a predseda Bratislavského samo-
správneho kraja Pavol Frešo.
Osobné skúsenosti, ako aj prax zo zahraničia,
podnietili ľudí a rodičov z organizácie Pla-
mienok vybudovať Denné centrum pre rodi-
ny, ktoré stratili ťažko choré dieťa. „Problé-
my rodiny so stratou dieťaťa nekončia.
Práve naopak, život sa často skompliku-
je,“ skonštatovala Jasenková. Smútiace rodi-
ny v novootvorenom centre nájdu miesto,
kde sa budú môcť prísť podeliť o smútok, bo-
lesť a taktiež o všetky krásne spomienky.
„Verím, že sa tu aspoň z časti podarí
zmierniť bolesť rodine v jednej z najťaž-
ších situácií, ktoré môže zažiť,“ povedal

župan Pavol Frešo. V Dennom centre na
Zadunajskej ceste 6/A v Petržalke bude Pla-
mienok poskytovať poradenstvo, pomoc psy-
chológa a iných odborníkov. Smútiacim súro-
dencom sa budú venovať aj dobrovoľníci -
absolventi vzdelávacieho programu Sprevá-
dzanie rodín v smútení. 
Od roku 2008 Bratislavský samosprávny kraj
poskytuje neziskovej organizácii Plamienok
finančné príspevky pravidelne vo výške
8298,48 € za poskytovanie sociálneho pora-
denstva a pre rok 2011 ešte 12-tisíc eur pre
ich nové denné centrum. Organizácia svojou
činnosťou a cieľovou skupinou je v regióne a
aj na Slovensku jediným poskytovateľom
takejto paliatívnej starostlivosti.
PLAMIENOK, n.o., už 10 rokov združuje ľu-
dí, ktorí sa rozhodli venovať svoj pracovný
čas, a často krát aj časť svojho osobného ča-
su deťom s nevyliečiteľným ochorením a ich
rodinám. Organizácia sa sústreďuje na po-

moc nevyliečiteľne chorým deťom. Ponúka
týmto deťom možnosť prežiť život doma, v
kruhu svojich najbližších. Lekár, zdravotná
sestra, psychológ a sociálny pracovník orga-
nizácie navštevujú deti v okruhu 2 hodín
jazdy od Bratislavy (do cca 150-200 km)
priamo doma. Všetky služby i zapožičanie
potrebného prístrojového vybavenia poskytu-
je organizácia bezplatne. Okrem toho sa sús-
treďuje na vzdelávanie odborníkov a študen-
tov pomáhajúcich v profesii. Organizácia sa
tiež venuje rodinám po úmrtí dieťaťa. V uply-
nulých rokoch Plamienok ponúkol pomoc
viac ako 100 rodinám, ktoré stratili dieťa,
uskutočnil viac ako 1400 návštev a vyškolil
viac ako 250 odborníkov a študentov. 
A práve pri tejto príležitosti PLAMIENOK,
n.o. pripravil projekt Denného centra a Inte-
gračného centra, ktoré by rodičom, súroden-
com príp. iným príbuzným ponúkalo odbornú
aj ľudskú pomoc.

V Bratislave otvorili Denné centrum
pre rodiny, jediné svojho druhu

Bratislavský župan Pavol Frešo, podpredsedníčka kraja Gabriella
Németh a riaditeľka n.o. Plamienok Mária Jasenková počas sláv-
nostného otvorenia Denného centra. 

Smútiace rodiny v novootvorenom centre nájdu miesto, kde sa budú
môcť prísť podeliť o smútok, bolesť a taktiež o všetky krásne spo-
mienky.
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Parkujú už aj

pod schodmi 

nového divadla
LIST ČITATEĽA
Prečo sa musí všetko nové a pekné
hneď devastovať. Netýka sa to ten-
toraz len pešej zóny Starého Mesta.
Pred novým Slovenským národným
divadlom je pešia zóna, zabezpečená z
oboch strán kovovými zábranami. Na
strane pri vjazde do podzemných gará-
ží však už ktosi odstránil jednu zo
zábran a odtlačil malé betónové zábra-
ny, a tak sa už parkuje aj priamo pod
schodmi hlavného vchodu divadla. 
Prečo? Veď v okolí sú veľké parkovis-
ká. Nikto si túto zmenu nevšíma, ani
správca pešej zóny, ani mestská polí-
cia, ani riaditeľ divadla. Musíme
devastovať ďalšiu peknú časť nášho
mesta? Ivan Križka, Bratislava

Bolo logo to

hlavné, čo sme

potrebovali?
LIST ČITATEĽA
Priam dojemné sú neustále lamentá-
cie zodpovedných vedúcich pracov-
níkov dopravného podniku nad
nedostatkom financií na nákup
nových a opravu starých autobusov.
Jednoducho vraj nie sú peniaze na
skultúrnenie stále viac propagovaného
cestovania mestskou hromadnou dop-
ravou a potrebou uprednostňovať ho
pred individuálnou dopravou. Rovna-
ko vidíme prejavy ľútosti zodpoved-
ných nad nevyhnutným zvyšovaním
cien cestovného v MHD. Človek by sa
aj rozplakal. Keď však sledujem nie-
ktoré skutočnosti a konania zodpoved-
ných pracovníkov dopravného podni-
ku, vzniká skôr dojem, akoby nevedeli,
čo s peniazmi.
Na jednej strane staré a život cestujú-
cich ohrozujúce autobusy, na druhej
strane nové logo pre ne. Skutočne
neodmysliteľne potrebná vec. Čo sa
loga týka, nič proti gustu. Ak však
majú slučky lepšie vystihnúť, že ide o
bratislavskú mestskú hromadnú dopra-
vu, než boli obrysy hradu, tak už ozaj
neviem. No ak to už muselo byť,
mohol dopravný podnik požiadať žia-
kov niektorej základnej školy a tí by
určite dokázali nakresliť kľukatejšiu
cestu. Možno by to bolo krajšie, a keď
nie, určite aspoň lacnejšie.
Nové logo určite nevynoví dopravný
park, tak ako ani najkrajšie šaty neuro-
bia z osemdesiatročnej babičky dvad-
saťročnú kráľovnú krásy. Jediný výsle-
dok - všetkých nás to obralo o ďalšie
peniaze! Navyše pri zmene loga nejde
len o premaľovanie na vozidlách. Urči-
te bolo treba vytlačiť nové administra-
tívne tlačivá dopravného podniku,
vlastne všetko, čo súvisí s MHD. A čo
so starými? Prilepšili si zberné surovi-
ny? To je hospodárenie s našimi finan-
ciami! Oľga Šuláková, Bratislava

Tentoraz sme sa nechali zlákať do
Reštaurácie U FERDINANDA na
Lazaretskej ulici. Na naše prekvape-
nie to však žiadna reštaurácia nie, aj
keď tu varia obedové menu a popo-
ludní aj pivné špeciality. Takú ka-
pustnicu si tu však musíte objednať
už 48 hodín vopred.
Reštaurácia U Ferdinada sa nachádza na
rohu Lazaretskej a Jakubovho námestia.
Z akýchsi nepochopiteľných dôvodov je
interiér zariadený “v štýle Ferdinanda
zo začiatku 20. storočia, drevené lavice,
stoly, stoličky alebo dá sa sedieť na
sudoch”. V ktoromkoľvek českom mes-
te by to malo opodstatnenie, v Bratisla-
ve to však pôsobí ako kamufláž.
Interiér je členený na dve časti - vstupný
je nefajčiarska, ďalšia miestnosť s výča-
pom je určená pre fajčiarov. Posuvné
dvere, ktoré oddeľujú obe miestnosti sú
však permanentne otvorené, takže dym
cítiť aj v časti pre nefajčiarov. V čase
obeda servírujú jedlo cez staré okno v
priečke, ktorá oddeľuje kuchyňu od
nefajčiarskej časti, takže zelenú k nefaj-
čiarom majú aj vône a pachy kuchyne.
U Ferdinanda sa síce označuje ako reš-
taurácia, je to však mierne povedané

zavádzajúce. Akoby sa hanbili priznať,
že je to krčma, hostinec, či piváreň.
Čapujú desinu, dvanástku, trinástku aj
štrnástku menšieho českého pivovaru, v
ponuke nechýbajú ani fľaškové pivá s
príchuťou višní a sliviek.
Prvú návštevu U Ferdinada sme absol-
vovali neskoro popoludní a z jedálneho
lístka sme sa dozvedeli, že kuchyňa tu
funguje vo zvláštnom režime. Na jede-
nie majú len pivné špeciality, ktoré po-
núkajú iba od 15. hodiny. Do 14. hodiny
servírujú výlučne obedové menu. Naj-
drahším jedlom spomedzi pivných špe-
cialít je Študentská klasika, čiže vyprá-
žaný syr s hranolkami (4,20 €), tatárska
omáčka je za príplatok (0,50 €) Na stôl
sme ju dostali po nejakých dvadsiatich
minútach a veru syr aj hranolky boli
niekde na polceste medzi teplým a stu-
deným. Ochutnali sme aj pečenú
cigánsku z bravčového karé s horčicou a
chrenom (2,50 €) a chlebom. Chren sme
síce nedostali, cigánska však bola pod-
statne teplejšia a lepšia ako syr, najlepší
bol jednoznačne čerstvý chlieb. V ponu-

ke pivných špecialít sú aj ďalšie delika-
tesy, ktoré by nemali chýbať v žiadnej
poriadnej krčme - pečená klobása, uto-
penec, nakladaný hermelín.
Prekvapila nás však ponuka Špecialít do
48 hodín, kde sme okrem pečeného pra-
siatka, pečeného kolena či pečených
rebierok narazili aj na Tatársky biftek,
Sviatočnú kapustnicu či Divinový guláš
Ferdinand. To, čo inde majú v ponuke
hotových jedál, si U Ferdinanda musíte
objednať dva dni vopred!
Pri druhej návšteve sme ochutnali obe-
dové menu - v našom prípade Zemiako-
vú polievku s paprikou a Kuracie prsia
so špargľovou omáčkou a americké ze-
miaky (3,30 €). Polievka bola podľa
očakávania, špargľová omáčka vlastne
hustá smotanová s kúskami špargle a
množstvom sušenej mrkvičky, čo bolo
neklamným znakom, že namiesto soli tu
používajú vegetu.
Ako reštaurácia nás U Ferdinanda skla-
mala, ako piváreň nás nijako nenadchla.
Naše hodnotenie:�
Maximálny počet: 5 hviezdičiek 
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Keď to nejde

autobusmi,

treba ísť autami
LIST ČITATEĽA
Linka 82 nebola plne využitá, pretože
to bola celkom nová linka a ľudia si
na ňu ešte nezvykli. Manžel ňou ces-
toval každý deň do práce a nebol sám,
počet cestujúcich postupne stúpal,
chcelo to len čas. Nie je pravda, že
chodila vždy prázdna, v čase špičky
viezla niekoľko desiatok ľudí. 
Stačilo jej prevádzku obmedziť len na
špičku, ako je to aj pri iných spojoch,
ktoré vozia ľudí hlavne do práce. Linka
82 bola od Farského pod Novým mos-
tom za 8 minút, zatiaľ čo teraz treba nie-
koľkokrát prestupovať a cesta trvá aj 35
minút. Peši je to 25 minút. Manžel teraz
zvažuje chodiť peši alebo na bicykli ako
jeho kolega z nášho domu.  
Nový riaditeľ dopravného podniku
nespojil dve linky, ale úplne ich zrušil a
vymyslel celkom novú linku 89, ktorá
by bola okrem sviatku Všetkých svä-
tých sotva plne využitá. Obmedziť ju
však iba na špičku je holý nezmysel!
Táto linka by slúžila prakticky výhradne
návštevníkom cintorína a divadla
Aréna. Odkedy je na návštevu cintorína
nejaká špička? Okrem toho, z autobusu
sa nielen vystupuje, ale musí sa aj niek-
de nastúpiť. Na cintoríne odpočívajú
zväčša príbuzní ľudí z Petržalky, takže
spoj má zmysel, len keď pôjde cez Petr-
žalku, aby tam ľudia mohli nastúpiť.
Kde však asi nastúpia, keď linka 89
pôjde z parku cez Viedenskú rovno k
cintorínu? Potom môže riaditeľ zrušiť aj
túto linku, pretože bude chodiť úplne
prázdna a ušetrí ešte viac.
Linka č. 99 - to, že starším ľudom sa
ťažšie nastupuje do starých autobusov je
bez diskusie, ale koniec-koncov, nejako
nastúpia. No čo mamičky s kočíkmi?
Bez pomoci sa do starého autobusu ani
von nedostanú a často niet koho požia-
dať o pomoc. Mám malé dieťa a najviac
som využívala práve spoje 95 a 99. Keď
nešiel nízkopodlažný autobus, musela
som čakať na ďalší. Spoj 99 je kľúčový,
pretože spája prakticky celú Petržalku s
obchodmi a nemocnicou, kam chodia
mamičky s deťmi a starší ľudia na
vyšetrenia. Keď sa chce riaditeľ urobiť
pekný v Krasňanoch, nech nakúpi nové
autobusy výhodnejšie, než tie minulé a
môže ich tam poslať. Som si istá, že tam
vôbec nie sú také využité, ako boli tu v
Petržalke.
Generálny riaditeľ DPB koná podľa
vzoru Márie Antoinetty, ktorá sa stala
známa výrokom „keď nemajú na chle-
ba, nech jedia koláče“. Podľa riaditeľa,
keď nemôžeme chodiť autobusmi, asi
máme chodiť autom (ako on). Aj preto
sa pýtam, kto ho tam dosadil a dokedy
nám bude dopravu v Petržalke zlepšo-
vať? Daniela Nagyová, Bratislava

U Ferdinanda nie je žiadna reštaurácia

Kofola nie je vždy originálna Kofola
Najnovší prípad kontroly inšpekto-
rov Slovenskej obchodnej inšpekcie
sa týka predaja výrobku, ktorým
porušili práva duševného vlastníctva.
Možno to poznáte - naliali vám iné
než to, čo ste si objednali.
Dňa 21. decembra 2010 boli inšpek-
tori SOI na kontrole v prevádzke Pub
u Husáka na Jadranskej ulici. Zame-
rali sa na ponuku a predaj nealkoho-
lického nápoja tmavej farby pod
názvom Kofola. Počas kontroly zisti-
li, že predávajúci ponúkal a predával
tmavý nealkoholický nápoj na výves-
nej tabuli a cenníkoch označený
názvom Kofola. V skutočnosti išlo o
predaj, podľa zistenia z označenia
sudu, nápoja Hejkola. 
Predávajúci  neoprávnene použil slovné
označenie Kofola, ktoré je na základe
zistenia z verejne prístupného registra
ochranných známok chránené ochran-
nou známkou spoločnosti Kofola Hol-
ding, a.s., Ostrava, Česká republika.

Označenie na základe udelenej licencie
môže používať na území Slovenska
spoločnosť Kofola so sídlom v Rajeckej
Lesnej na základe udelenej sublicenčnej
zmluvy s Pivovarom Steiger. Ponukou a
predajom výrobku porušujúceho práva
duševného vlastníctva, označením ná-
poja Hejkola chráneným slovným ozna-
čením Kofola predávajúci porušil zákaz
klamania spotrebiteľa, čím došlo k
porušeniu ustanovenia zákona o ochra-
ne spotrebiteľa. 
Zákon o ochrane  spotrebiteľa upravuje
zákaz klamania spotrebiteľa. Za klama-
nie spotrebiteľa sa považuje aj ponuka
alebo predaj výrobkov či poskytovanie
služieb porušujúcich práva duševného
vlastníctva, ako aj skladovanie takých
výrobkov s cieľom ponuky alebo preda-
ja. Jednou z častí duševného vlastníctva
je  priemyselné vlastníctvo, ktoré zastre-

šuje práva, zaručujúce ich držiteľom vý-
hradný monopol na technické alebo
estetické vynálezy a rozlišovacie znaky.
Ochranná známka je označenie tvoriace
slová vrátane osobných mien, písmená,
číslice, kresby, tvar výrobku alebo jeho
obal, prípadne ich vzájomné kombiná-
cie, ako aj farebné kombinácie, rozlišu-
júce tovary alebo služby pochádzajúce
od rôznych osôb, zapísané do registra
ochranných známok. 
Majiteľ ochrannej známky má výlučné
právo označovať ňou svoje tovary alebo
služby, pre ktoré je zapísaná v registri,
alebo ju používať v spojení s týmito
tovarmi alebo službami. Pri určovaní
výšky pokuty, 700 eur, prihliadla SOI aj
na možné následky  - informácia zvádza
zákazníka k záveru, že kupuje originál
výrobku chráneného ochrannou znám-
kou. V skutočnosti však dostáva len
podobný výrobok. Marián Taller
(Spracované z právoplatných rozhodnu-

tí Slovenskej obchodnej inšpekcie)

*  profesionálna a kvalitná stomatologická starostlivosť, 
zodpovedajúca moderným medicínskym poznatkom 
a trendom

*  moderná ambulancia v priestoroch polikliniky v Karlovej Vsi 
– miesto ktoré dôverne poznáte

*  všetky bežné stomatologické výkony a zákroky 
– medicínske, estetické i preventívne

*  moderné stomatologické postupy a technológie, ktoré 
znižujú bolestivosť zákrokov a zároveň garantujú trvácnosť 
a vysokú estetickú kvalitu výsledku

*  technológia CEREC, ktorou dokážeme vytvoriť keramickú 
renováciu vášho poškodeného zubu tak dokonalo a tak rýchlo, 
že vám na to stačí jediná návšteva zubnej ambulancie

*  priateľské prostredie so skúseným personálom

Z PoliDental budete odchádzať nielen s úsmevom, ale s krásnym úsmevom!

PoliDental
Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 98/57, 841 04 Bratislava, tel. č. 02/654 11 951
www.polidental.sk

Špičková zubná ambulancia 
v poliklinike Karlova Ves

DOMESTICA SR, s.r.o.

PRIJÍMAME ŽENY
na dlhodobé upratovanie
rodinných domov, bytov a firiem
Ponúkame prácu na HPP, DoPČ. U nás majú

príležitosť aj dôchodkyne a živnostníčky.

Zavolajte nám na 02/624 111 48 alebo 0908 760 035
Napíšte nám na info@domestica.sk

www.domestica.sk



5BRATISLAVSKÉ NOVINY 11/2011



6BRATISLAVSKÉ NOVINY 11/2011

ZSE print Dobry partner Bratislavske noviny 201x270.indd 1 8.3.2011 17:22

Bratislavská burza ponúkne vyradené

knihy z knižníc a od súkromných osôb
BRATISLAVA
V polovici apríla sa v rámci poduja-
tia Bratislava pre všetkých uskutoč-
ní aj Bratislavská burza kníh. Burza
je spoločnou akciou piatich verej-
ných knižníc.
Staromestská knižnica, Knižnica Ruži-
nov, Knižnica Bratislava-Nové Mesto,
Miestna knižnica Petržalka a Mestská
knižnica v Bratislave budú na nádvorí
Mestskej knižnice na Klariskej 16 od
štvrtka 14. apríla do stredy 20. apríla
2011 predávať knihy vyradené zo svo-
jich fondov v cene 30 centov za kus.
Burza súčasne dá príležitosť súkrom-
ným osobám predávať svoje knihy pria-

mo na mieste podujatia, bez sprostred-
kovania a za cenu, akú si sami stanovia.
Jednotlivci nie sú povinní predávať
knihy len za 30 centov. Za možnosť pre-
daja sa však platí symbolický nájom 2
eurá na deň. Záujemcovia sa môžu
nahlásiť v Mestskej knižnici.
Výťažok z predaja kníh vyradených z
knižníc a z nájomného za predajné
miesta (prípadne z dobrovoľných prí-
spevkov návštevníkov) sa použije na
kúpu zvukových kníh pre nevidiacich a
slabozrakých. Organizátor po skončení
akcie ponúkne vyradené a nepredané
knihy bezplatne školám, zdravotníc-
kym zariadeniam, sociálnym zariade-

niam, domovom dôchodcov a detským
domovom. Okrem burzy pripravuje
Mestská knižnica aj podujatie Bratisla-
va - mesto, ktoré číta. 
V sobotu 16. apríla 2011 bude Deň
otvorených dverí v Mestskej knižnici
na úseku krásnej a cudzojazyčnej lite-
ratúry Laurinska 5, na úseku odbornej
literatúry Klariská 16, na úseku litera-
túry pre deti a mládež Kapucínska 3, na
úseku hudobnej a umenovednej litera-
túry Kapucínska 1. V nedeľu 17. apríla
2011 pripravujú Deň otvorených dverí
na úseku krásnej a cudzojazyčnej lite-
ratúry Laurinská 5 a na úseku odbornej
literatúry Klariská 16. (db)

Prednášali 

o bezpečnosti 

na cestách
BRATISLAVA
Od konca februára do 10. marca 2011
sa uskutočnili v meste preventívne
akcie zamerané na dodržiavanie pra-
vidiel cestnej premávky.
Patrili k nim aj prednášky školákom o
používaní priechodov pre chodcov, o
vybavení bicyklov, používaní ochran-
ných prílb cyklistami, používaní reflex-
ných bezpečnostných odevov za zníže-
nej viditeľnosti cyklistami a chodcami.
Cieľom bolo upozorniť žiakov na
možné riziká a zdôrazniť, ako môžu aj
sami prispieť k vlastnej bezpečnosti v
cestnej premávke. (brn)

Hodinu zeme

podporia aj 

Bratislavčania
BRATISLAVA
Bratislava sa po prvý raz aktívne
zapojí do celosvetového projektu
Hodina Zeme. 
Stane sa tak v sobotu 26. marca 2011,
keď bude počas celej noci vypnuté
osvetlenie Primaciálneho paláca a magi-
strátu. Primátor Milan Ftáčnik prizýva
na projekt aj všetkých Bratislavčanov,
ktorí hodinovým zhasnutím svetiel v
domácnostiach či firmách pripoja Brati-
slavu k miliónom ľudí na celom svete.
Symbolické vypnutie svetiel sa spustí v
sobotu večer o 20.30 h. (brn)

Pošta tvrdí,

že čitateľ sa

jej nesťažoval
BRATISLAVA
Bratislavské noviny začiatkom fe-
bruára uverejnili list čitateľa Ladi-
slava Karloviča Zásielky mizli, poštu
to však asi nezaujíma (BN 4/2011).
Čitateľ opísal, ako sa mu stratilo nie-
koľko zásielok, a keď na to poštu
upozornil, tá podľa jeho názoru
nedostatočne hľadala vinníka. Na
list zareagovala aj Slovenská pošta:
Slovenská pošta, a.s., sa dôrazne ohra-
dzuje proti tvrdeniam zverejnených v
článku Ladislava Karloviča. Mrzí nás,
že sme nedostali priestor, aby sme
mohli v deň vydania tohto článku rea-
govať na zavádzajúce a nepravdivé
tvrdenia autora. Podľa záznamov Slo-
venskej pošty, a.s., pán s takýmto
menom žiadnu sťažnosť na pošte na
celom území Slovenska nepodal. Na
žiadnu „stratu“ zásielok sa nesťažoval.
Slovenská pošta sa v žiadnom prípade
nebráni prešetreniu konkrétnej situácie,
na preverenie však potrebujeme identi-
fikačné znaky zásielok (napr. údaje o
odosielateľovi, adresátovi, pri zapísa-
ných zásielkach napr. podacie číslo a
pod.). Iba tak je možné po zásielkach
pátrať a následne priznať náhradu
škody v zmysle platných obchodných
podmienok. (brn)

V júni sa pobeží

už 4. ročník

Behu pre život
BRATISLAVA
V sobotu 4. júna sa v Bratislave
pobeží už 4. ročník Behu pre život,
charitatívneho podujatia. Jeho cie-
ľom je vyzbierať čo najviac peňazí
na nákup prístroja ELISpot na
výskum rakoviny a prípravu proti-
nádorových vakcín.
Cieľom akcie je vyzbierať 70 000 eur
na kúpu prístroja, k čomu by mali
pomôcť nielen bežci (na celom Slo-
vensku sa ich čaká približne 10 000),
ale aj tí, ktorí si kúpia napríklad šnúrky,
zašlú finančné príspevky a darcovské
SMS, prípadne pomôžu inou formou. 
Kto sa rozhodne bežať, ten prispeje
samotným štartovným - 5 eur zaplatia
dospelí, 2 eurá dôchodcovia nad 62
rokov a deti od 6 do 18 rokov, 10 eur
stojí rodinný lístok pre dvoch dospe-
lých a dve deti. V Bratislave bude štart
a cieľ štvorkilometrovej trasy na
Kamennom námestí. (db)
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STARÉ MESTO
NA NÁMESTÍ EUGENA SUCHO-
ŇA 38-ročný muž zo Serede napadol
45-ženu z Čiernych Kľačian. Pri verej-
ných toaletách jej najskôr začal vulgár-
ne nadávať, keď mu oponovala a priblí-
žila sa k nemu, vytiahol nôž a porezal ju
na ľavom líci. Žene spôsobil zranenie,
reznú ranu, ktoré pravdepodobne zane-
chá jazvu. Muža policajti zadržali.
POD MOSTOM LAFRANCONI 23-
ročný Poliak pristúpil k predným dve-
rám vozidla Honda, v ktorom sedela 35-
ročná žena, čakajúceho na križovatke,
na zelenú. Kameňom rozbil okno na
dverách spolujazdca a zo sedadla spolu-
jazdca ukradol kabelku a ruksak. V
kabelke mala doklady, peňaženku,
IPhone, platobné karty a vizitky, USB
kľúč, v ruksaku bolo oblečenie. Kráde-
žou utrpela škodu 335,71 eura, škoda
poškodením vozidla bola 300 eur. Žena
neutrpela zranenia. 
NA NÁBREŽÍ LUDVÍKA SVOBO-
DU sa strieľalo. Pred vchodom do hote-
la sa dvaja muži pustili do tretieho a
jeden z nich udieral pažbou strelnej
zbrane po okne vozidla 39-ročného
poškodeného. Keď sa mužovi z vozid-
lom podarilo ujsť, jeden z páchateľov
niekoľkokrát vystreliť smerom za
odchádzajúcim vozidlom. K zraneniu
osôb pri tomto incidente nedošlo a
nevznikli ani žiadne materiálne škody.
Policajti zadržali dve osoby. 

RUSOVCE
NA KOVÁČOVEJ ULICI policajti
našli vozidlo, ktoré na území Slovenska
prenasledovala rakúska policajná hliad-
ka. V aute Opel Corsa s bardejovským
evidenčným číslom sa mali nachádzať
dvaja neznámi páchatelia, ktorí sa mali
v Hainburgu vlámať do iného vozidla a
odcudziť z neho veci. Po hodinovom
pátraní sa policajtom podarilo zadržať
dve podozrivé osoby. 

DÚBRAVKA
NA SARATOVSKEJ ULICI sa chys-
tal prepad banky. Vyšetrovateľ obvinil
34-ročného muža z Dunajskej Stredy zo
zločinu lúpeže v štádiu prípravy. Obvi-
nený Matej mal krátko pred poludním v
úmysle prepadnúť jednu z pobočiek
bánk. Takmer  dve hodiny sa zdržiaval v
blízkosti pobočky banky a následne sa
pokúsil do nej vojsť a vylúpiť ju.
Zamestnanci banky si však všimli podo-
zrivé správanie muža, zamkli vchodové
dvere a privolali políciu. Muž síce z
miesta ušiel, ale po krátkom čase ho
zadržala hliadka na Trhovej ulici v Bra-
tislave. Pri sebe mal predmety a masko-
vanie, ktoré mal v úmysle použiť pri
lúpežnom prepadnutí. K svojmu úmys-
lu sa priznal.
NA LETISKU M. R. ŠTEFÁNIKA
zaistili tridsaťročného občana Nigérie,
ktorý sem neoprávnene doviezol nezná-
my biely lisovaný materiál. Ten si
neoprávnene zadovážil a prechovával
vo vnútorných orgánoch svojho vlastné-
ho tela. Muž priletel z Alicante (Špa-
nielsko) a počas kontroly pracovníkmi
Colného kriminálneho úradu Bratislava
zistili, že v jeho bruchu je 78 kusov
uzatvorených plastových balíčkov v
tvare rotačného elipsoidu s obsahom
neznámej látky. Predbežným znalec-
kým skúmaním ďalej zistili, že v balíč-
koch sa nachádza kokaín s celkovou
hmotnosťou viac ako 1400 g, čo zodpo-
vedá približne 14 151 obvykle jednora-
zových dávok drogy, na čiernom trhu v
hodnote viac ako 70 750 eur. Obvinené-
mu hrozí trest odňatia slobody na 15 až
20 rokov. (mm)

Po Bazileji sa

znovu začalo

útočiť na titul
Čože sa stalo, že belasé mužstvo nastú-
pilo opäť na víťaznú vlnu? V odpove-
diach prišlo k zhode. Trénera J. Hucka
vymenil už podkutý Jozef Vengloš.
Prevzal konsolidovaný káder a vdý-
chol mu víťazného ducha. 
Sformoval aj súcu základnú jedenástku:
Vencel - Pivarník, Ondruš, Jozef Čapko-
vič, Gögh - Medviď, Pekarík (Jokl),
Novotný - Masný, Švehlík, Ján Čapko-
vič. Hrávala potom dlho spolu a v stredu
12. júla 1974 oslavovala svoj šiesty titul,
keď po dvoch rokoch zosadila z trónu
silnú Trnavu. Zavážili najmä góly J. Čap-
koviča 14, Švehlíka 11, Masného 8,
Pekaríka 7, Jokla a Ondruša po 4... Slo-
van vyhral štvrtý raz aj Čs. pohár a
dokonca piaty raz za sebou skupinu
Interpohára. Podľa očakávania sa v roku
1975 zrodil aj siedmy titul. Hráči dozreli,
boli neobyčajne populárni a takmer bez
výnimky reprezentovali bývalé Česko-
slovensko. V tom roku vybojovali, najmä
po slávnom víťazstve nad Anglickom
doma (2:1) pred 45 000 divákmi, účasť
na záverečnom turnaji ME 1976. 
Titul do tretice sa však Slovanu nepoda-
rilo vybojovať. Ovplyvnili to rôzne okol-
nosti. Pred ME už liga tak nepriťahovala,
skôr lákali medzištátne zápasy. Liga sa
začala hrať uprostred februára za sibír-
skych podmienok a skončiť sa musela do
4. júna. Piliere belasých boli po viace-
rých medzištátnych zápasoch vyčerpané,
a tak v poslednom kole prepustili titul
Ostrave. Viacerí odborníci dokazovali, že
Slovan položil titul na oltár vlasti, preto-
že tréner J. Vengloš kládol, i keď správ-
ne, dôraz na úspechy reprezentácie. 
Naskytla sa ešte možnosť zahojiť si troš-
ku rany a získať Československý pohár.
Lenže o ten sa malo hrať až po európ-
skom šampionáte. Aj sa hralo, ale iba
štyri dni po veľkom víťazstve v Juhoslá-
vii (odveta bola tiež už o týždeň). Nikto
nechcel Slovanu aspoň o pár dní odložiť
zápasy, vo veľkých horúčavách sa jedno-
ducho „muselo“ hrať. Aspoň diváci však
dali najavo svoju nespokojnosť. V Prahe
prišlo na zápas so Spartou 10 000 divá-
kov (2:3) a v Bratislave (0:1) iba 8000. Aj
pohár sa stal teda obeťou triumfu na ME.
Každý sa pýtal: To je vďaka belasým za
to, že všetko obetovali reprezentácii?
Ostala iba trpkosť a smútok. Bolo už isté,
že tréner J. Vengloš od mužstva odíde.
Štyri roky bol Slovan v ČSSR jasne naj-
lepším mužstvom. No že mužstvo s bela-
sým nádychom predvedie v Juhoslávii
niečo, čo sme od neho ešte nevideli, to
bolo veľkým prekvapením. Až po finále
to bola séria 21 neprehratých zápasov, po
majstrovstvách Európy k ním pridali ešte
tri. Svet videl dovtedy najkvalitnejšie a
najdramatickejšie zápasy histórie európ-
skych šampionátov, s Holandskom (3:1
po predĺžení) a s Nemeckom (2:2 po pre-
dĺžení a 5:4 na jedenástky). Predchádza-
lo tomu semifinále so ZSSR: v Bratisla-
ve 2:0 pred 50 000, odveta v Kyjeve 2:2
pred 100 000 divákmi. Dnes nepredstavi-
teľné návštevy a skvelé výkony slovanis-
tov, ktorí vyčerpaní „padli za vlasť“ a až
do roku 1986 sa nedostali medzi ligovú
špičku a ani medzi prvých päť najlepších
mužstiev. Jozef Kšiňan, Igor Mráz

Z pripravovanej publikácie
Belasá deväťdesiatka

(Pokračovanie nabudúce)

Šampanské bolo drahé aj v 19. storočí
V prešporskom palugyayovskom
hoteli Zum grünen Baum, ktorý sa
mal neskôr stať Carltonom, ponúkali
v 19. storočí najmä víno z vlastných
palugyayovských pivníc. Okrem vína
domácej produkcie to boli aj drahé
vína dovážané zo zahraničia.
Hoteliér pán Jakub Palugyay, syn schu-
dobnenej zemianskej rodiny, začínal
údajne ako kuchár. Neskôr si prenajal
hotel s reštauráciou v bývalom hlavnom
meste uhorského kráľovstva a dokázal z
neho urobiť zlatú baňu. Zlato nedržal
doma pod posteľou, ale investoval ďalej.
Od pôvodného majiteľa prenajatý hotel
kúpil, postavil si palác s nájomnými
bytmi na Hlavnom námestí presne opro-
ti Starej radnici. 
Vybudoval hlboké a dlhé pivnice na
skladovanie vína pod kopcom, na kto-
rom stojí od konca 17. storočia Kalvária
a odtiaľ železnicou vyvážal prešporské
víno do celej Európy. Výber miesta pre
jeho vinársky podnik nebol náhodný.
Pivnice ležali za palácovou stavbou,
využívanou dnes ministerstvom zahra-
ničných vecí, ktorá stála len na šírku
cesty od vtedajšej železničnej stanice.
Palác s pivnicami aj železničná stanica
stáli za colnou hranicou mesta. Ušetrilo
sa tak clo, ktoré by inak musel pán Palu-
gyay zaplatiť mestu za vývoz tovaru. 
Z pivníc na stanicu bolo vybudované
podzemné potrubie, ktorým sa dalo víno
plniť do sudov priamo na peróne. V
hoteli Zum grünen Bau“ (U zeleného
stromu) ponúkali aj viaceré druhy šam-
panského. To Palugyayovci nevyrábali,
ale kupovali. Ako svedčí zachovaný účet
z hotela zo 60. rokov 19. storočia, šam-
panské nebolo lacné. Na účte sa neuvá-
dza značka vypitého šumivého vína, ale
možné je, že bolo domácej produkcie. 
V Prešporku sa totiž vyrábalo šampan-
ské už od roku 1825. Firma Fischer und
Schönbauer získala za svoje šumivé ví-
no (Schaumwein) ocenenie s medailou
vo Viedni v roku 1835 a zlatú medailu aj
na uhorskej výstave v roku 1846. Až po
Fischerovi a Schönbauerovi začala vyrá-
bať šampanské aj firma J. E. Hubert.
Napriek tomu sa doteraz udržiava legen-

da, že firma Hubert bola prvým výrob-
com šampanského v Prešporku. Hádam
preto, lebo firma Fischer zanikla skôr
ako znárodnením. Firmu J. E. Hubert
komunisti 1948 znárodnili, ale ďalej
vyrábali šampanské pod pôvodnou
značkou. 
Johann Fischer, ktorý sa právom v dru-
hej polovici 19. storočia hrdil, že je maji-
teľom najstaršej továrne na šampanské v
Uhorsku, bol šľachticom a pred priezvis-
ko si smel písať „von“. Mal titul cisár-
sko-kráľovského dvorného obchodníka
s koloniálnym tovarom (Spezerey) a
vínom. Svoj tovar dodával aj do paláca
arcikniežaťa Friedricha (teraz Prezident-
ský palác). Jeho potomkovia sa už
obchodu ani výrobe šampanského ako
hlavnému zdroju zárobku nevenovali.
Johann Fischer (syn) s manželkou rode-
nou Jurenákovou a s mnohými deťmi
(najmä dcérami) obývali obrovský
pôvodný byt grófa Csákyho v jeho býva-
lom paláci na Panskej ulici (vtedy Lan-
gegasse, resp. Szilágyi Dezsö utca)
oproti Chrámu svätého Martina. Na
konci 19. storočia bol majiteľom paláca
knieža Sulkovsky. 
Fischerova dcéra Margaréta (1887-
1985) ako súkromná študentka študova-
la pred prvou svetovou vojnou na tunaj-

šej Alžbetínskej univerzite, kde ešte vte-
dy žena ako riadny študent nemohla štu-
dovať. Neskôr sa stala manželkou hu-
dobného skladateľa a regenschoriho bra-
tislavského dómu Alexandra Albrechta.
Pred rokom 1945 učila na nemeckej ľu-
dovej škole. Jej syn profesor Ján (Hansi)
Albrecht bol posledným v Bratislave
žijúcim potomkom von Fischerovcov
(zomrel 1996). Spolu so svojimi predka-
mi je pochovaný v hrobke von Fische-
rovcov na Ondrejskom cintoríne, ktorú v
rámci „modernizácie“ cintorína v šesť-
desiatych rokoch výnimočne nezničili. 
Neďaleko je hrob, v ktorom odpočíva
posledná v Bratislave žijúca členka rodi-
ny Hubertovcov. V päťdesiatych rokoch
sa ako vdova živila ako predavačka v
Antikvariáte na Sedlárskej ulici, od
vojny bývala v podnájme u priateľov,
zomrela v úplnej chudobe. 
Pán Johann Fischer rozdával svojím
priaznivcom (alebo skôr priaznivcom
svojho šampanského) v šesťdesiatych
rokoch devätnásteho storočia reklamný
lístok pohľadnicového formátu s nemec-
kým textom na jednej a s francúzskym
textom na druhej strane. Lístok bol
výrobkom tlačiarne firmy H.Engel und
Sohn, Wien, Wollzeile 1. Dnes patrí k
vysloveným bratislavským raritám.
Nedávno sa objavil v ponuke antikvariá-
tu v Hamburgu. Štefan Holčík

FOTO - archív

Kľúč k vášmu bývaniu

www.lexxus.sk www.slnecnice.sk www.triveze.sk

1-izbový byt 1.149, výmera 31 m2,

cena 63.447 EUR s DPH
2-izbový byt 1.150, výmera 55 m2,

cena 100.311 EUR s DPH
3-izbový byt 1.083, výmera 70 m2,

cena 141.680 EUR s DPH

Cena zahŕňa štandardné vybavenie, 

pivničnú kobku, balkón (2 a 3-izbový byt), 

parkovacie miesto.

*  ponuka sa vzťahuje na vyššie uvedené byty a je platná 

do 31.3.2011

Nepremeškajte!

Rezidencia Záhorská: Skolaudované! Slnečnice: Vo výstavbe! III veže: Ihneď k nasťahovaniu!

Lexxus, a.s., Laurinská 18, 811 01 Bratislava Tel: + 421 2 5464 5363    info@lexxus.sk   www.lexxus.sk

1-izbové byty, výmera od 31 m2,

cena s DPH od 51.000 Eur
2-izbové byty, výmera od 63 m2,

cena s DPH od 77.941 Eur
3-izbové byty, výmera od 107m2,

cena s DPH od 138.948 Eur

Jedinečná poloha v prírode lužných lesov          

s vynikajúcimi možnosťami relaxu a zároveň 

blízkosť centra. 

Slnečnice – Južné mesto. Pre spokojné 

bývanie.

1-izbové byty, výmera od 39m2,

cena s DPH od 85.000 Eur
2-izbové byty, výmera od 54m2,

cena s DPH od 116.000 Eur
3-izbové byty, výmera od 85m2,

cena s DPH od 169.000 Eur

Cena zahŕňa parkovacie státie v rámci 

objektu (2 a 3-izbové byty). 633 bytov, 

fitness, spoločenská miestnosť, 24 hodinová 

bezpečnostná služba, recepcia, plná 

občianska vybavenosť.

*  3kk - pivničná kobka v cene bytu
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Bývalý slovenský reprezentant v atletike, 

Bratislavčan Vladimír Žila, má 85 rokov

Slovan vyhral 

nad Košicami 

a je už tretí
FUTBAL
Najvyššia futbalová súťaž má za
sebou ďalšie kolo a pred sebou dvoj-
týždňovú prestávku. Reprezentáciu
čakajú dva zápasy, takže ligové
kluby majú čas na menší oddych.
Slovanisti ju prečkajú na tretej
priečke, kam postúpili po vysokej
výhre nad Košicami 4:0.
Stretnutie sledovalo prekvapujúco o
polovicu menej divákov ako predchá-
dzajúci duel s Dunajskou Stredou, ale
tí, ktorí prišli, videli jednoznačný zápas
proti slabučkému súperovi. Košice pri-
šli s cieľom vysoko neprehrať a ťažko
identifikovať, či prehru o štyri góly
považovali ešte za prijateľnú. V slova-
nistickom drese sa darilo najmä Šebovi
s Milinkovičom. Obaja svojím futbalo-
vým myslením, ale napríklad aj
rýchlosťou prevýšili ostatných aktérov
a výrazne sa podpísali na výsledku.
„Herne to spočiatku nebolo ideálne.
Hrali sme kostrbato, zbytočne sme
strácali lopty, čo nás stálo veľa síl.
Škoda, že sme nevyužili úvodné šance,
pretože sme sa mohli upokojiť o niečo
skôr. Po prvom góle sme už kontrolo-
vali hru a začali sme trestať súperové
chyby. Po prestávke sme naďalej mali
vývoj pod kontrolou a posledný gól len
kozmeticky upravil výsledok,“ priznal
tréner Karel Jarolím. 
Slovanistov čaká po prestávke jeden
zo šlágrov jari, ktorý môže rozhodnúť
aj o prebudených majstrovských ambí-
ciách. Belasí cestujú 1. apríla 2011 do
Žiliny, kde ich čaká vedúci tím tabuľ-
ky. V prípade úspechu by Bratislavča-
nia znížili svoju stratu na štyri body a
boj o titul by sa ešte viac zdramatizo-
val.
Prvoligová Petržalka zabrala naplno,
nad Sencom vyhrala 3:0 a znovu
poskočila na druhú priečku za suverén-
nym Trenčínom, ktorý tabuľku vedie
už o neuveriteľných 19 bodov. V úvode
duelu so Sencom sa síce trošku vytrá-
pila, ale v závere už ulahodila svojich
priaznivcov. Aj I. liga má teraz dvoj-
týždňovú prestávku, po nej, v nedeľu
3. apríla 2011, Petržalka privíta štvrtú
Moldavu. (db)

ATLETIKA
Počas bombardovania Bratislavy
mal šťastie, keď iba odstraňoval
nevybuchnutú bombu, ktorá prera-
zila strechu ich domu. Viac šťastia
by sa mu bolo zišlo aj na športovej
dráhe. Vladimír ŽILA zažiaril ako
kométa medzi skokanmi do výšky,
no vážne zranenie kolena mu dalo
stop v tom najlepšom rozlete. Česko-
slovenský rekord a účasť na maj-
strovstvách Európy boli vrcholmi
jeho kariéry. V súčasností najstarší
žijúci slovenský reprezentant v atle-
tike sa 28. marca 2011 v rodnej Bra-
tislave dožije 85. narodenín.
„Na štadión ŠK som sa dostal ako šest-
násťročný so spolužiakmi, ktorí tréno-
vali šprinty. Mňa to však ťahalo k stoja-
nom vo výškarskom sektore. Po prvých
pokusoch nožničkami sa ma ujal náčel-
ník atletického oddielu ŠK Rudolf Hol-
zer, ktorý bol aj šéfom Slovenského
atletického zväzu. Pre mňa to bol šťast-
ný okamih, ktorý rozhodol o mojej
budúcej športovej orientácii,“ spomína
Vladimír Žila na svoj atletický krst.
Bol to čas nielen osobných, ale doslo-
va historických zlomov, osudmi ľudí aj
štátov zmietala svetová vojna. Ak sa v
prime v roku 1937 volala škola Masa-
rykovo I. štátne gymnázium, tak v roku
1939 už mala názov I. štátne slovenské
gymnázium. Ak v marci 1945 bola
maturitná otázka z dejepisu slovenský
puč, tak v júli, na doplňovacích skú-
škach to už bolo Slovenské národné
povstanie!
„Taká bola doba,“ konštatuje Vladimír
Žila a približuje amatérske podmienky,
v akých sa vtedy pracovalo. Výškari
nemali trénerov, trénovali podľa toho,
čo vyčítali v odbornej literatúre alebo v
časopisoch. „Radil nám Sokol, starší
viacbojár Novák a v niečom nás
usmernil tréner Valášek-Vadas, ktorý
repatrioval z Maďarska. Nepoznali
sme posilňovačky, pretože činky sme
vtedy považovali za nemysliteľné, vraj
by nám stvrdli svaly.“ Na štadióne
nikdy nemali teplú vodu, žiadnu reha-
bilitáciu, pričom tretry, tenisky a teplá-
ky si kupovali za vlastné. 

Veľkým vzorom Vladimíra Žilu bol
vtedajší seniorský rekordér Vladimír
Galanda. Tento Martinčan ho priam
očaril vybrúsenou technikou skokov.
Napodobňovanie jeho štýlu „swee-
ney“ sa mu darilo. Už v roku 1945
počas prvého štartu slovenských atlé-
tov po oslobodení Prahy skočil 188
centimetrov. O mesiac opäť v Prahe
sa stal majstrom Československa a
získal nomináciu na majstrovstvá
Európy do Osla.
„Išli sme tam lietadlom, vlakmi, auta-
mi, niektorí aj za vlastné. Mňa vybra-
li do leteckej prepravy na palube
bývalého vojenského Junkersa 52 v
parašutistickej verzii. Vlastnila ho
firma Baťa a z Nórska malo doviesť
kožu. Sedadlá boli hliníkové vaničky
na padáky. Všade prefukovalo, boli
sme skrehnutí, len Emil Zátopek sa
začal zohrievať pobehávaním v úzkej
uličke. V Osle nás ubytovali v bara-
koch bývalej protileteckej nemeckej
batériu s poschodovými posteľami a
slamníkmi. V samotnej súťaži sme
spoločne s českým kolegom Hausen-
blasom neskončili slávne. Na 13. a 14.
mieste výkonom 180 centimetrov. On
bol po chorobe a u mňa sa už ohlásil
skorší úraz kolena,“ opisuje svoj
reprezentačný krst Vladimír Žila.
Na európskom šampionáte mal šancu

na rozšírenie bilancie štyroch bronzo-
vých medailí pre Československo. Sta-
čilo zopakovať svoj rekordný výkon.
Nepodarilo sa a nakoniec sa mu
nesplnil ani sen o účasti na olympiáde
v Londýne. Rovnako nesplnil očakáva-
nia, že bude naším prvým dvojmetro-
vým skokanom. Stal sa ním až Barde-
jovčan Vladimír Savčinský v roku
1957. Pritom dlho nebolo známe, že ho
predstihol Václav Hausenblas v emi-
grácii. Mimochodom, ten to dotiahol
na plukovníka americkej armády a
lekára v námornom loďstve.
Diagnóza laesio ligamenti patellae a
operácia natrhnutej podjabĺčkovej šľa-
chy v rokoch 1947 a 1948 sa stali zlo-
movými. Po kúpeľnej liečbe v Piešťa-
noch sa síce stav kolena zlepšil, Vladi-
mír Žila aj presedlal na štýl prevalením
obkročmo „straddle“, ale na vyššiu
výkonnosť sa už nedostal.
„Po nástupe do vojenského ATK Praha
v roku 1951 som najviac dosiahol 186
centimetrov. Keď som sa vrátil z
vojenčiny s už reparovaným kolenom,
nemohol som rátať s výkonnostným
rastom,“ prízvukuje Vladimír Žila.
Aktívnu športovú kariéru však aj tak
predĺžil až do veteránskeho veku. Rád
hral volejbal, plával, v atletike zmenil
disciplínu a vybral si vrh guľou.
Zúčastnil sa na dvoch Svetových vete-
raniádach, ako 54-ročný vo Viareggiu a
ako 57-ročný v Helsinkách. 
Neskôr pôsobil ako novinár v ekono-
mickej redakcii ČSTK, kde uplatnil
svoju znalosť štyroch jazykov. Vypra-
coval sa medzi najlepších slovenských
stenografov a pretekárov. Po postgra-
duálnom štúdiu na VŠE získal titul
inžiniera a stavbársku odbornosť. K
predčasne prerušenej novinárskej drá-
he dodal: „Normalizácia postihla aj
mňa. V roku 1973 som musel na
„vlastnú žiadosť“ zmeniť svoje pôso-
bisko. Až po nežnej revolúcii som sa
dozvedel, že v zoznamoch ÚV KSČ
som bol vedený medzi nepriateľmi
komunizmu, a to v spoločnosti rozlič-
ných prominentov, medzi nimi aj Vác-
lava Havla.“ Miroslav Hazucha

FOTO - archív

Peter Haľko sa

podelil o trofej

futsalistu roka
SÁLOVÝ FUTBAL
Peter Haľko zo Slov-Maticu FOFO
Bratislava sa stal najlepším sloven-
ským futsalistaom za rok 2010. O
prvenstvo sa podelil s Petrom Kozá-
rom z RCS Košice. Obaja získali v
hlasovaní 5 bodov.
Dvadsaťšesťročný Haľko vyhral anke-
tu aj pred rokom, v slovenskej extrali-
ge zatiaľ strelil 267 gólov, za reprezen-
táciu nastúpil v 61 dzápasoch. Haľko
sa objavil aj All Star tíme 2010, kde ho
doplnili aj ďalší dvaja Bratislavčania,
Anton Brunovský a Mário Gašparovič
(obaja Slov-Matic). 
Naprázdno neobišiel ani ich klubový
tréner Ján Janík, ktorého vyhlásili za
najlepšieho trénera roka. (mm)

Juniorku 

Slovana teraz

čaká Trnava
FUTBAL
Po zimnej prestávke sa naplno zača-
li aj nižšie súťaže. Druhé ligy mali na
programe už druhé jarné kolá, poča-
sie však spôsobilo odloženie niekto-
rých duelov nižších súťaží.
V II. lige skupiny Západ sa dvojica bra-
tislavských tímov stále nevie dostať zo
skupiny klubov bojujúcich o záchranu.
Juniorka Slovana však naposledy za-
brala a vďaka výhre 4:2 nad Šamorí-
nom vyskočila na 13. miesto. 
Menej sa darilo susedom z Rače. Tí
podľahli juniorke Nitry 1:3 a patrí im
15. miesto. V najbližšom kole cestujú
do Pezinka, juniorku Slovana čaká
derby s trnavskými juniormi. (brn)

Basketbalistky

vypadli 

z Extraligy
BASKETBAL
Bratislavský basketbal prežíva jed-
no z najhorších období. Hráči Interu
už dávnejšie dosnívali svoj sen o
play-off a v Extralige obsadili po
základnej časti posledné miesto.
O nič lepšie si neviedli ani basketba-
listky Slovana. Prehra v poslednom
kole na palubovke Banskej Bystrice
ich usadila na rovnako poslednú prieč-
ku ako Inter. Slovanistky v celej súťaži
vyhrali len tri stretnutia, skončili devia-
te a z najvyššej súťaže zostúpili. 
Pravda, je možné, že vedenie súťaže
prehodnotí súčasných deväť tímov a
ponechá belasé v Extralige... (brn)

Váš autorizovaný servisný partner Škoda:

Tel.: 02/49 280 118, 119
ND: 02/49 280 207
skoda-servis@boat.sk
skoda-nd@boat.sk

BOAT a.s.
Vajnorská 167
832 37 Bratislava
www.boat.sk

ŠkodaService®

ŠkodaOriginálne dielce®

ŠkodaOriginálne príslušenstvo®

SIMPLY CLEVER

JARNÁ SERVISNÁ 

PREHLIADKA OD 21. 3. 

DO 30. 4. 2011 IBA ZA 4,90 €

ZAOSTRENÉ NA JARNÚ STAROSTLIVOSŤ

Privezte vaše vozidlo značky Škoda 

na jarnú servisnú prehliadku. 

V prípade nájdenia poruchy vám 

ponúkneme opravu za skutočne 

výhodné ceny. Nenechajte si taktiež 

ujsť zaujímavú ponuku Škoda 

originálnych dielcov a príslušenstva. 

Navyše od nás po absolvovaní 

prehliadky obdržíte 

atraktívny darček 

k Majstrovstvám sveta 

2011 IIHF.

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

Zabuchli ste si auto?

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
v súvislosti s organizovaním

VEĽKONOČNÝCH TRHOV 2011
vyhlasuje výberové konanie

na prenájom stánkov
na Františkánskom námestí

na obdobie od 15. 4. do 26. 4. 2011 
Podmienky výberového konania ako aj tlačivo
prihlášky sú k dispozícii priamo na pracovisku
Služby občanom/Front Office na prízemí
budovy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy, Prima-
ciálne nám. 1, Bratislava, taktiež sú uverejne-
né na internetovej stránke hlavného mesta
www.bratislava.sk, aj na elektronickej tabuli
Magistrátu hl. m. SR Bratislavy
Prípadné informácie týkajúce sa výberového konania
budú poskytované výlučne na pracovisku Služby ob-
čanom/Front Office, tel. 02/59356 581 alebo
prostredníctvom emailu: onp@bratislava.sk
Termín uzávierky podávania prihlášok do výberové-
ho konania je 28. 03. 2011 do 17,00 h.

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na

www.banoviny.sk



9BRATISLAVSKÉ NOVINY 11/2011

www.villarustica.sk Tel: 0911-333 306, 0911-333 304,
0911-333 472, 02 546 303 61

©

V okolí zimného štadióna chcú počas 

šampionátu nasadiť asi 60 policajtov

O kultúre počas

majstrovstiev sa

veľmi nehovorí
BRATISLAVA
Kultúrne podujatia počas majstro-
vstiev sveta v ľadovom hokeji v Bra-
tislave sú zatiaľ veľkou neznámou.
Hoci by mohli byť vítanou prezentá-
ciou mesta, zostávajú v úzadí, veľmi
sa o nich nehovorí.
Počas svetového šampionátu sľubuje
mesto tradičný Majáles (29.4.-1.5.),
výstavu Flóra (5. 5. - 8. 5.), ako aj Sve-
tovú výstavu psov (14. 5. - 15. 5.). Ide
však o podujatia, ktoré sa usporadúva-
jú bez ohľadu na MS. Kultúrny sprie-
vodný program bude podľa predstavi-
teľov mesta situovaný do mestských,
tzv. Fan zón, podrobnosti však zatiaľ
nie sú známe. O ďalších menších kul-
túrno-spoločenských podujatiach, kto-
ré by mohli dotvoriť príjemnú atmosfé-
ru pre návštevníkov aj domácich, chce
mesto v predstihu informovať. Jedinou
zatiaľ potvrdenou informácie je to, že
na slávnostnom otvorení  šampionátu
zaspieva slovenskú hymnu svetový
slovenský tenor Miroslav Dvorský.
Keď boli v roku 2004 boli MS v ľado-
vom hokeji v Prahe, novú športovú
arénu otvoril prezident Českej republi-
ky. Hala bola „pokrstená“ veľkým kul-
túrnym a spoločenským programom,
ktorým vyvrcholili jej záťažové testy.
Počas slávnostného programu si diváci
pozreli históriu výstavby novej arény,
boli svedkami vystúpení rôznych špič-
kových umelcov, prezentovali sa české
hokejové legendy, ktoré si zaspomínali
na zlatý vek československého hokeja.
Na slávnostnom otvorení haly zahrala
aj slovenská legendárna skupina Elán a
poslednou skúškou záťaže novej arény
bol bombastický ohňostroj...
O tom, či Bratislava alebo organizačný
výbor či predstavitelia štátu pripravujú
podobné podujatie aj v Bratislave,
zatiaľ nikto nevie. Podľa regúl medzi-
národnej hokejovej federácie sa kultúr-
ny program počas otvorenia majstrov-
stiev sveta neorganizuje, čo však
neznamená, že s jeho organizovaním
nemôže prísť mesto alebo štát aj v
iných priestoroch, napríklad na námes-
tiach. Hlavné mesto by sa mohlo zvidi-
teľniť vystúpeniami špičkových umel-
cov. Do prezentácie by sa mohli zapo-
jiť operné a činoherné súbory, ale aj
SĽUK, Lúčnica, hudobné, spevácke či
tanečné skupiny. Mesto by mohli za-
hltiť pouliční umelci a program môžu
ponúknuť aj menšie kluby. (rob)

Na hokejový

šampionát 

prispeje aj BSK
BRATISLAVA
Hokejové majstrovstvá sveta sa budú
týkať aj Bratislavského samospráv-
neho kraja. Ten vyčlenil 46 000 eur na
projekty spojené so šampionátom.
Peniaze sa už použili napríklad na
verejné klzisko na Hlavnom námestí.
Ďalšie chce kraj vyčleniť na samotnú
propagáciu šampionátu a na informač-
nú kampaň pre podnikateľov, aby sa
majstrovstvá sveta pre nich nestali
zdrojom zneužitia turistov. Uvažuje sa
aj o autobusovej kyvadlovej doprave,
ktorá by spájala mesto s niektorými
centrami blízkeho vidieku (Modra,
Pezinok, Chorvátsky Grob...). (brn)

BRATISLAVA
Na príprave bezpečnostných opatre-
ní počas majstrovstiev sveta v ľado-
vom hokeji sa zúčastňuje dopravná
a poriadková polícia v spolupráci s
mestskou políciou, hasičmi, záchran-
nou službou a poverenou bezpeč-
nostnou službou.
Verejný poriadok chce polícia garanto-
vať nielen v okolí štadiónov, ale v
celom hlavnom meste, napríklad aj v
Starom Meste, dopravných uzloch,
okolí železničnej a autobusovej stanice
či prostredí Fan zón na Kalinčiakovej
ul. a na Tyršovom nábreží. V okolí šta-
dióna má byť nasadených 60 policajtov

a v meste bude 24-hodinová regulácia
dopravy. Autá budú do bezpečnostnej
zóny v okolí štadióna vpúšťané po
kontrole na trinástich bodoch. 
Vybraná skupina mestských policajtov
absolvuje v týchto dňoch špeciálne
školenie, aby boli schopní poskytnúť aj
zahraničným návštevníkom všetky po-
trebné a praktické informácie. Zimný
štadión Ondreja Nepelu podľa bezpeč-
nostných expertov spĺňa všetky bez-
pečnostné náležitosti, ktoré takého
podujatie vyžaduje. Diváci majú byť
včas upozornení, ktoré predmety si na
štadión nemôžu zobrať a ktoré im
usporiadatelia pred vchodmi zoberú. 

Komunikačná kampaň mesta pred
šampionátom a počas neho bude infor-
mačná, prvoradou úlohou mesta je
zabezpečiť, aby všetci návštevníci mali
k dispozícii všetky potrebné organizač-
né, dopravné, bezpečnostné a iné infor-
mácie, ktoré potrebujú na príjemný
hokejový zážitok. 
Súčasťou praktických informácií budú
aj mapky dopravných úprav v meste,
ako aj zobrazenia štyroch veľkoploš-
ných záchytných parkovísk v Bratisla-
ve, z ktorých mesto podľa aktuálnej
potreby zabezpečí kyvadlovú dopravu
k samotnej hokejovej hale, kde sa bude
hrať. (brn)

Ľudí hnevajú 

grafikony, aj

nové autobusy
AD: PRVÁ ELEKTRIČKA JE PLNÁ, 
ĎALŠIE UŽ ... (BN 6/2011)
Ohlasy na článok o nasadzovaní elek-
tričiek počas dopravných špičiek
potvrdil, že Bratislavčania vnímajú
tento problém veľmi vážne. Drvivá
väčšina súhlasí, že situácia je zlá a
treba s ňou niečo robiť.

~      ~      ~
Niektoré linky sa ozaj využívajú iba
minimálne a niektoré zase chodia v
hustých intervaloch, takže sa často na
trase stretnú, ako napr. 68, 95. Zrušiť
treba predvolebné nezmyselné linky:
139, 42, 44... Pokupovali sa na ne nové
autobusy, ich prevádzka stojí veľa peňa-
zí. Potom, samozrejme, nie je na nové
autobusy (pobavili ma mediálne „šple-
chy“ vedenia DPB, že je obnovený
vozový park autobusov, pritom polovica
z nich je stará), nové nízkopodlažné
električky a trolejbusy. 

~      ~      ~
Na nové autobusy som zatiaľ nepočul
jeden dobrý ohlas z okolia. V súčasnos-
ti, keď doprava vyzerá tak, ako vyzerá,
sú absolútne nevyhovujúce. Uplatnia sa
jedine v mestách s vynikajúcou dopra-
vou, s množstvom spojov, kde naozaj
nedochádza k tlačeniciam, resp. k situá-
ciám, keď sa počet pasažierov blíži ku
kapacite vozidla. 

~      ~      ~
Na vlastné oči som videla, ako v auto-
buse 83 pricvikli dvere školákovi ruku,
hoci nič zlé nerobil, len sa držal toho
žltého držadla kolmo na dvere a včas
nestiahol ruku. Fakt by ma zaujímalo,
ako v súčasnosti môžu byť v busoch
takéto nebezpečné zóny. Chlapec plakal
od bolesti! A ešte k tým zastávkam a tla-
čeniciam: niektoré zastávky najmä elek-
tričiek (napr. na Račianskom mýte) sú
vyslovene úzke, zišlo by sa posunúť
cestu a rozšíriť priestor pre cestujúcich.
Nie sú tu ani prístrešky pre cestujúcich. 

~      ~      ~
Autobusy sú skutočne na zaplakanie.
Priestorové usporiadanie zúfalé, najlep-
šie to mali staré Ikarusy a Karosy. V
nových sa plytvá miestom, príkladom
sú sedadlá pre jeden a pol človeka, alebo
také, kde oproti sediaci musia stočiť
nohy, aby sa kolenami nedotýkali. Ďal-
šou vecou je dopytové otváranie dverí,
na ktoré každý vodič reaguje inak a
umiestnenie tlačidiel sa líši od typu
autobusu. DPB kedysi vyhlasoval, že
chce mať najviac dva typy busov, teraz
ich tu máme sedem? 

~      ~      ~
Napríklad autobus č. 66 odchádza zo
zastávky Malá scéna pravidelne 4 minú-
ty pred príchodom č. 28, pritom ten má
až 20-minútové intervaly! Fakt neviem,
či je prispôsobená len „vyvolenej linke“
133 so 6-minútovým intervalom? Keď
sa nám však (tak dvakrát do roka) náho-
dou podarí „preskočiť“ priamo na
odchádzajúcu 66-ku, prebieha do nej
približne 10 cestujúcich! Pre koho je
takýto grafikon? Ako je možné, že do
druhej najväčšej mestskej časti, Devín-
ska Nová Ves, chodí autobus každých
20 minút a na Dlhé diely každých 6
minút, navyše je zrýchlený (čiže niekto-
ré zastávky vynecháva)! Radšej zrušte
autobus č. 29 a zhustíte autobus č. 28!
Zišlo by sa tiež zlúčenie niektorých
zastávok na Devínskej ceste, najmä na
miestach, kde sú domy len popri ceste! 

(z diskusie na www.banoviny.sk)
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Federica Garcia Lorcu a jeho španielsku

klasickú drámu uvádza divadlo Arteatro

Výtvarné práce

detí z kraja

vystavujú v BBD
VÝSTAVA
V Bratislavskom bábkovom divadle
na Dunajskej 36 sprístupnili výstavu
detských výtvarných prác pod
názvom Môj zážitok z bábkového di-
vadla, na ktorej sú prezentované
práce z rovnomennej súťaže.  
Do súťaže prišlo 442 výtvarných prác z
27 škôl. Odborná komisia vybrala 50
najkrajších, ktoré môžete vidieť na
výstave vo foyer BBD. Na slávnostnej
vernisáži 7. marca 2011 bolo 12 najús-
pešnejších detských tvorcov odmene-
ných diplomom a darčekom. 
Práca Petry Puškášovej, žiačky 3. roční-
ka ZŠ s MŠ Hubeného 25 získala Cenu
riaditeľa BBD - voľný vstup pre seba aj
celú triedu na jedno bábkové predstave-
nie podľa vlastného výberu. Výstava
potrvá do konca marca 2011. (dš)

Chick Corea 

a Gary Burton

v Inchebe
HUDBA
Koncert Chick Corea a Gary Burton
Duet sa uskutoční 2. apríla 2011 o
20.00 h v Inchebe Expo Aréne na Vie-
denskej ceste.
Dlhých 28 rokov museli slovenskí fanú-
šikovia čakať, kým k nim opäť zavíta
tandem fenomenálneho klaviristu Chic-
ka Coreu s vibrafonistom Garym Burto-
nom. Na unikátnu atmosféru ich brati-
slavského koncertu z roku 1983 v hale
Pasienky a dialógy zvonivého vibrafónu
s priestorovo oslňujúcim klavírnym
zvukom spomínajú pamätníci dodnes. 
Jedinou šancou na nezabudnuteľný
reparát bude výnimočný koncert tohto
„veľkého-malého“ zoskupenia v rámci
cyklu Hviezdy svetového džezu v zvu-
kovo špeciálne upravenej sále Incheba
Expo Arény. (dš)

Divadlo z pasáže 

a ich Chránené

územie
DIVADLO
V CDLaV na Školskej 14 uvedie 28.
marca 2011 o 13.00 a 19.00 h umelec-
ké zoskupenie Ticho&spol inscenáciu
banskobystrického Divadla z pasáže
Chránené územie.
Inscenáciu uvedú v rámci celoročného
festivalu mimobratislavských nezávi-
slých divadiel, ktorý týmto projektom
začínajú. Je to aj preto, lebo sa tu sa
koná divadelný workshop Paťa a iní
herci s mentálne znevýhodnenými
ľuďmi a táto hosťovačka bude pre
domácich hercov a aktérov z tohto pro-
jektu povzbudením či motiváciou. 
Inscenácia hovorí medzinárodným di-
vadelným jazykom, metaforickými ob-
razmi o tom, čo pre človeka predstavuje
jeho chránené územie. Atribúty, ktoré
spôsobujú, ako sa človek cíti a keď sú
ohrozené, je ohrozená aj 
jeho samostatná ľudská podstata. (dš)

Európu môže

zbližovať 

aj divadlo
DIVADLO
V divadle Malá scéna STU na Dosto-
jevského rade sa 27. a 28. marca 2011
uskutoční divadelný projekt Divad-
lom zbližujeme Európu.
Projekt je zameraný na odbornú diva-
delnú verejnosť, študentov vysokých a
stredných škôl a širokú divadelnú a kul-
túrnu verejnosť. Predstavia sa na ňom
napríklad divadlo Malá scéna STU, Új
Színház z Budapešti, Jókaiho divadlo z
Komárna, Vertigo z Budapešti... 
Na programe je 27. marca 2011 o 15.15
hra Na obed (Malá scéna STU), o 17.00
okrúhly stôl, o 19.00 h vernisáž scénic-
kej výtvarníčky Mary Bozóki, o 19.30
predstavenie Štátneho divadla Košice a
Národného divadla Miškolc Robinson
& Crusoe. Na druhý deň, 28. marca, sa
o 10.00 predstaví Jókaiho divadlo
Komárno s hrou Prah, o 12.00 h bude
okrúhly stôl, o 14.00 h divadlo Vertigo s
hrou Ticho, o 17.00 h okrúhly stôl a o
19.00 h uvedie divadlo Új Színház hru
Bethlen. (dš)   

Koncert, ktorý 

môže priblížiť 

Japonsko 
HUDBA
V Centre súčasného umenia A4
Nultý priestor na Námestí SNP 12
odohrajú 31. marca 2011 o 20.00 h
koncert s názvom Japanese Under-
ground... Anyway, v ktorom účinku-
jú Hiromichi Sakamoto, Kirihito,
Umi No Yeah!!! (JP). 
Či už ste nedávno videli originálny film
o japonskej hudobnej scéne We Don’t
Care About Music Anyway od Cédrica
Dupireho a Gasparda Kuentza, alebo
nie, večierok s jeho hlavnými protago-
nistami by ste si rozhodne nemali dať
ujsť. Elektronika aj akustické nástroje,
hluk verzus ticho, extravagancia a
pódiová šou: toto všetko u nás naplno
rozbalí tamojšia undegroundová smo-
tánka. 
Čelista Hiromichi Sakamoto (medzi
jeho spoluhráčmi bývajú Otomo Yoshi-
hide, Uchihashi Kazuhisa či Keiji
Haino) si nekladie pred svoj údajne bur-
žoázny nástroj servítky, naopak, hráva
na ňom niekedy aj karbobrúskou. Svoji-
mi hypnotickými predstaveniami sa
nedajú zahanbiť ani avantrockeri Kirihi-
to, či duo Umi No Yeah!!! s pôvabnou
gitaristkou, ktorej povinným odevom je
strieborná kombinéza a obľúbenou čin-
nosťou vyzliekanie z nej. (dš)

Predstavenie

Tracyho tigra

ponúkajú Ívery
DIVADLO
Divadlo Ívery ponúka 31. marca 2011
o 19.00 h v CDLaV na Školskej 14
predstavenie hry Williama Saroyana
Tracyho tiger.
Keď príde človek zo San Francisca do
New Yorku, potrebuje tigra. Sú ľudia,
ktorí ani nevedia, že sú tigre, ktoré člo-
vek môže mať. Thomas Tracy mal tigra.
Takmer mu ho zastrelili. Pokúsili sa o
to. No nepodarilo sa im to, pretože také-
ho tigra nemôže nikto zastreliť. (dš)

DIVADLO
Dom Bernardy Alby je jedna u najús-
pešnejších divadelných hier španiel-
skeho autora Federica del Sagrado
Corazón de Jesús Garcia Lorcu. Na
svojej scéne ju uvádza divadlo
Arteatro, ktoré sídli na Bielej ulici.
Federico Garcia Lorca bol v detstve
zdravotne ťažkopádny, štvorročný ešte
nevedel chodiť. Múzy mu to však vyna-
hradili na talente, veľmi skoro čítal diela
Victora Huga či Cervantesa. Po matke
zdedil aj hudobný talent a v jeho ume-
leckom živote sa mihli alebo pretrvali
veľké mená európskeho umeleckého
života, spomeňme Salvádora Dalího. 
Lorca umrel mladý, ako 38-ročný bol
popravený v španielskej občianskej
vojne. Celý život bojoval s depresiami,
ktoré sa zhoršovali nielen kvôli potláča-
niu homosexuálnej orientácie, ale aj pre
množstvo práce a neustálu kritiku. Dom
Bernardy Alby je dráma, ktorá v sebe
zahŕňa celú škálu spoločenských a
rodinných tradícií ničiacich život piatich
dcér, ktoré väzní matka - vdova, vo svo-
jom dome. Mladé dievčatá, z ktorých
najstaršia už vstúpila do stredného veku,
potláčajú akékoľvek prejavy svojej pri-
rodzenosti, aby vyhoveli matke. Tá,
ktorá sa vzprieči, v závere hry umiera. 
Správy o obludnosti väznených mla-
dých ľudí či dievčat, často v ranom
veku, nájdeme aj dnes nielen v bulvár-
nej tlači. V Lorcovom poňatí sa stretá-
vajú atribúty spoločenskej aj rodinnej
tyranie, dom Bernardy Alby je skutoč-
ne zastretý šerom, všade vládne čierna

farba a dôvodom nie je len otcov
pohreb. 
Zelenú si dovolí na seba navliecť len
nešťastná Adela, ktorá si siaha na život,
keď sa dozvie o milencovom prenasle-
dovaní a následnom úteku. V réžii
Tomáša Roháča pripravili v divadle
Arteatro dramatickú hru plnú emócií a
citových zvratov, analýzu nielen
deštruktívnych rodinných vzťahov, ale
aj zatvrdilosti spoločenských noriem.
Cesta cez ne je nepriechodná, snaha uvi-
dieť svetlo sveta márna, myšlienka

opustiť matkino väznenie beznádejná. 
V divadle Arteatro uvidíte Lorcu v pra-
vom ponímaní plného mystiky, poetiky,
ale aj holej skutočnosti. Dramaturgia
Martin Ondriska, scéna: Tom Ciller,
kostýmy Simona Vachálková, hudba
Marek Piaček, choreografia Elena
Lindtnerová. Hrajú Mária Kráľovičová,
Judita Hansman, Eva Matejková, Lenka
Barilíková, Elena Kolek-Spaskov, Kata-
rína Šafaříková, Ivana Kubačková, Saša
Sarvašová. Dáša Šebanová

FOTO - Adam Sarvaš

P R E Z E N T Á C I A  B U R G E N L A N D U
Štvrtok, 14. apríla 2011 | 15.00 – 20.00 hod. 

Radisson Blu Carlton Hotel

Hviezdoslavovo námestie 3 | 811 02  Bratislava
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Majerníkova

Rýchly nákup 
alebo dobrá 
desiata

Denne dovážame erstvé 
ovocie a zeleninu aj od 
miestnych dodávate ov

erstvé pe ivo
rozvoniava v obchode 
nieko kokrát denne

Ponúkame kvalitné a chutné 
balené syry, mäso a údeniny

Plati  môžete v hotovosti, 
kartou alebo stravenkami

Nákupné tašky sú u nás 
zadarmo

Vernostná karta 
Clubcard vás odmení 
za každý nákup

Otvárame

31.  3.
o 8:00 hod.

V

Majerníkova 13, 841 05 Bratislava

OPENING PRINT 252x178.indd 1 17.3.11 19:12
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SOBOTA 26. marca
�10.00 - Adopsia, psíci a mačičky hľada-
jú domov, možnosť adoptovať zvieratá z
útulku, Horáreň Horský park, Lesná 1
� 14.00 - Privítanie jari, detský folklór-
ny súbor, Námestie pred kostolom
Ducha Svätého, DNV
� 14.00 - Skús to s nami, výtvarno-tvo-
rivé dielne, M  klub, Rovniankova 3
�14.00 a 16.00 - Tancuj s nami zumbu,
tanečný workshop, DK Kramáre, Stro-
mová 18
� 14.30 - O psíčkovi a mačičke, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 17.00 - Opereta na cestách, Teátro
Wüstenrot, Trnavské mýto 1
� 17.00 - Čaj o piatej, hrá Kartago, Stre-
disko kultúry, Vajnorská 21
� 19.00 - Ja, malkáč, divadlo Astorka,
Námestie SNP 33

� 19.00 - Príbeh ulice 2, hip-hopový
muzikál, druhá premiéra, divadlo Nová
scéna, Kollárovo námestie
� 19.30 - Telenovela, divadlo GUnaGU,
Františkánske námestie 7
� 20.00 - Dvere, Prešporské divadlo,
Dom T&D, Miletičova 17/B

NEDEĽA 27. marca
� 10.00, 14.30 - O psíčkovi a mačičke,
Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.30 - Ako sa psíček nechcel umý-
vať, divadielko Jaja, DK Dúbravka,
Saratovská 2/a
� 10.30 - Organový koncert, Peter
Sochuľák a Zuzana Sochuľáková, Veľké
koncertné štúdio Slovenského rozhlasu,
Mýtna 1
� 10.30 - Nedeľné matiné, K.  Janičko-
vičová,  M.  Gašparíková, GMB, Mirba-
chov palác, Františkánske námestie 11
� 15.00 - Nedeľný čaj o tretej, hrá
Roland Live, DK Lúky, Vigľašská 1
� 15.15 - Na obed, divadlo Malá scéna
STU, Dostojevského rad 7
� 15.30 - Morena do vody hodená,
divadlo Dunajka, Chipicao rozprávky,
hotel Devín, Riečna 4
� 16.00 - Ako mali psíček a mačička
sviatok, divadlo Jaja, Klub Ponteo, Sta-
rorímska 1/a

� 16.30 - Muzikanti, alebo o zlatej
trúbke, detská divadelná scéna, Veľká
sála Istra Centra, Hradištná 43
� 17.00 - Mníšky 2 - Milionárky, Teát-
ro Wüstenrot, Trnavské mýto 1
� 19.00 - Zhasněte lampiony, Černá la-
buť, Divadlo v podpalubí, Tyršovo náb-
režie
� 19.00 - Príbeh ulice 2, hip-hopový mu-
zikál, Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.30 - Robinson & Crusoe, Štátne di-
vadlo Košice a Národné divadlo Miškolc,
Malá scéna STU, Dostojevského rad 7
� 19.30 - Telenovela, divadlo GUnaGU,
Františkánske námestie 7

PONDELOK 28. marca
� 10.00 - Cvičme v rytme, cvičenie
matiek s deťmi, Klub 22, Jiráskova 3
� 10.00 - Prah, Jókaiho divadlo, Komár-
no, Malá scéna STU, Dostojevského rad 7
� 14.00 - Ticho, Slovenské divadlo Ver-
tigo, Budapešť, divadlo Malá scéna STU,
Dostojevského rad 7
� 19.00 - Chránené územie, Divadlo z
Pasáže, Ticho&spol. CDLaV, Školská 14
�19.00 - Pelikáni v pustatine, komédia,
divadlo Úsmev, Divadlo v podpalubí,
Tyršovo nábrežie
� 19.00 - Drahouškové, komédia z Pra-
hy, Teátro Wüstenrot, Trnavské mýto 1
� 19.00 - Tanec nad plačom, premiéra,
divadlo LAB, Svoradova 4
� 19.00 - Bethlen, Új Színház, Budapešť,
Malá scéna STU, Dostojevského rad 7
� 19.09 - Edo Klena a jeho hostia, folk,
Art Club Scherz, Partizánska 2, Palisády
� 19.30 - Meditácia (integrálna joga),
Dom techniky, Škultétyho 1

UTOROK 29. marca
� 10.00 - Snehová kráľovná, medziná-
rodné divadlo Meteorit, Čulenova 3
�10.00 - O troch prasiatkach, Klub de-
tí Slniečko, Furdekova 6/a
� 10.00 - Robíme si svoju prvú knihu,
detská scéna, DK Lúky, Vigľašská 1
� 16.00 - Vystúpenie husľového vir-
tuóza Karola Daniša a klaviristu Nor-
berta Daniša, Univerzitná knižnica 
� 16.30 - Pre šikovné ručičky, hniezdo
pre vtáčiky, Klub 22, Jiráskova 3
�17.00 - Od krôčikov k tancom, vystú-
penie tanečného odboru ZUŠ Jozefa
Kresánka, DK Dúbravka, Saratovská 2/a
� 18.00 - Sahadža joga, ako sa zbaviť
stresu a napätia, začiatočníci, Stredisko
kultúry, Vajnorská 21
� 18.00 - Elena Hidvéghyová-Yung:
Dážď slivkových kvetov, krst knihy,
ukážky z románu, hosť Slide & Udu.
Ticho&spol. CDLaV, Školská 14

�19.00 - Gazdova krv, divadlo Astorka,
Námestie SNP 33
� 19.00 - Príbeh ulice 2, hip-hopový mu-
zikál, Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - Caveman, komédia z Prahy,
Teátro Wüstenrot, Trnavské mýto 1
� 19.30 - Diskusia časopisu .týždeň,
divadlo GUnaGU, Františkánske námes-
tie 7, vstup voľný
� 20.00 - Michal Bugala Group: 1st
Touch Tour 2011, turné gitaristu s dže-
zovými hudobníkmi - K. Kováč, Š. P. Bar-
tuš a P. Solárik, Hlava XXII, Bazová 9

STREDA 30. marca
� 14.00 - Zvedavé dievčatko, Klub detí
Slniečko, Furdekova 6/a
� 14.00 - Stretneme sa v ateliéri, mix
výtvarných štýlov pre deti, CC centrum,
Jiráskova 3
� 14.00 - Cisárove nové šaty, pre deti,
hrá divadlo Clipperton, CDLaV, Gašta-
nová 19
� 14.15 - Čítanie pre najmenších, účin-
kuje František Kovár, Úsek literatúry pre
deti a mládež, Kapucínska 3
� 15.00 - Šafrani z Pezinka, zmiešaný
spevácky zbor, DK Kramáre, Stromová 18 
� 16.30 - Tobruk, kino pre nevidiacich a
slabozrakých, Oddelenie pre nevidiacich
a slabozrakých, Klariská 16
� 17.00 - Danubius Bonsai Klub, stret-
nutie členov, CC centrum, Jiráskova 3
� 17.00 - Také bolo PKO, Juraj Šebo a
jeho hostia R. Grigorov, K.Peteraj a M.
Lauferová, Panta Rhei, Poštová ulica
� 18.30 - AnandaDance/Tanec ako
liek, vedomý pohyb a tanec pre každého,
Caroin, Kosatcova 24/A
� 19.00 - Čudné popoludnie Dr. Zvon-
ka Burkeho, divadlo Astorka, Námestie
SNP 33
� 19.00 - Klietka z červeného zlata,
divadelný klub Trezor, divadlo Astorka,
Námestie SNP 33
� 19.00 - Príbeh ulice 2, hip-hopový
muzikál, Nová scéna, Kollárovo námestie

� 19.00 - Stand up show NaOstro, Me-
dzinárodné divadlo Meteorit, Čulenova 3
� 19.00 - Tanec nad plačom, premiéra,
divadlo LAB, Svoradova 4
� 19.00 - Prípad čiernej vdovy, Teátro
Wüstenrot, Trnavské mýto 1

ŠTVRTOK 31. marca
� 9.30 a 12.30 - Malý princ, Teátro
Wüstenrot, Trnavské mýto 1
� 10.00 - To viem aj ja!, Klub detí
Slniečko, Furdekova 6/a
� 10.00 - Prasiatka sa vlka neboja, Bra-
tislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 14.30 - Výtvarná škola D. Zacharo-
vej, príprava na školy umeleckého zame-
rania, Stredisko kultúry, Vajnorská 21
� 16.30 - Michal Viewegh, literatúra,
Artotéka, Kapucínska 1
� 18.30 - Cestovateľský klub, Bolívia
a Peru, fotoprezentácia z ciest Michala
Knitla spojená s prezentáciou knihy Na
juhoamerickej vlne, DK Lúky, Vigľašs-
ká 1
� 19.00 - Na závoru, komédia, divadlo
ex VŠMU, Divadlo v podpalubí, Tyršo-
vo nábrežie
� 19.00 - Zmrňený čért, divadelné
predstavenie Záhoráckeho divadla, DK
Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 19.00 - Fleret so speváčkou Jarkou
Šulákovou, koncert moravskej folkovej
skupiny, Stredisko kultúry, Vajnorská 21
� 19.00 - Bola raz jedna trieda, divad-
lo LAB, Svoradova 4
� 19.00 - Pred odchodom na odpoči-
nok, divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Noc  lesbičiek, divadlo Malá
scéna STU, Dostojevského rad 7
� 19.00 - Príbeh ulice 2, hip-hopový
muzikál, divadlo Nová scéna, Kollárovo
námestie
� 19.00 - Tracyho tiger, divadlo Ívery,
Školská 14
� 20.00 - Japanese Underground...
Anyway, koncert, Hiromichi Sakamoto,
Kirihito, Umi No Yeah!!! (JP), A4 Nultý
priestor, Námestie SNP 12

PIATOK 1. apríla
� 18.30 - Desať rokov s Badulou, vý-
ročné vystúpenie tanečného súboru ZUŠ
Eugena Suchoňa, DK Dúbravka, Sara-
tovská 2/A
�19.00 - III. Večer tanečného humoru,
DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 19.00 - Music Club, OS (rock), Meta-
noja (punkrock), Onsi Šalom (rock-har-
drock), DK Lúky, Vigľašská 1
� 19.00 - Acta psychopata, inscenácia
na motívy poviedky Bláznove zápisky
N.V.Gogoľa, divadlo Ludus, Heineken
Tower Stage, Pribinova 25
� 19.00 - Komédia o boháčovi a Laza-
rovi, VŠMU, Štúdio 1, Zochova 1

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

vyjdú opäť o týždeň

31. marca 2011

S E R V I S N Á  P R E H L I A D K A

Nechajte si počas jarnej servisnej prehliadky skontrolovať svoj Chrysler, Jeep alebo Dodge a získajte navyše*

15% zľavu na všetky originálne náhradné diely, 10% zľavu na servisné práce a bezplatné prezutie pneumatík.
* Servisná prehliadka bude vykonaná po objednávke vo vybraných autorizovaných servisných strediskách Chrysler, Jeep a Dodge na Slovensku od 14. marca do 15. apríla 2011. 

Bezplatné prezutie pneumatík platí pri kúpe minimálne 4 kusov letných pneumatík. Zľavy sa nevzťahujú na klampiarske/lakovnícke práce.

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

Dodge Caliber Jeep Grand Cherokee 2011Chrysler  Grand Voyager

LEN ZA
3€ s DPHJar s       AMERIKOU


