
O sťažnostiach obyvateľov a osobitne
turistov na vysoké sumy za taxíky, ale
aj o cenách počas blížiacich sa maj-
strovstiev sveta v hokeji sme sa zho-
várali s cechmajstrom Cechu Taxi
Bratislava Milanom VELČICKÝM.
- Pre taxislužbu platí voľná tvorba cien.
Znamená to, že taxikár si môže určiť
takú cenu, aká sa mu zdá vhodná. Pod-
statné je, aby mal ceny v cenníku a na
taxametri. Pokiaľ ide o Hlavnú stanicu,
funguje tam viacero taxislužieb a sú
tam aj tzv. nezapojení taxikári na voľ-
nej nohe. A tí majú často neprimerané
ceny, s ktorými si ani my nevieme
poradiť vzhľadom na už spomínanú
voľnú tvorbu cien. 
Ako by mal teda zákazník postupo-
vať, aby neplatil zbytočne veľa? 
- V prvom rade má zákazník právo
vybrať si taxík, v ktorom bude cesto-

vať. V druhom rade by si mal dopredu
všimnúť cenník. Taxikár je povinný
mať ho na viditeľnom mieste. V cenní-
ku musí zákazník vidieť, za koľko sa
vezie. Ak tam napríklad bude, že kilo-
meter stojí jedno euro, tak mu nikto
nemôže účtovať dvadsať eur do centra
mesta. Celková cena za taxík sa však
skladá minimálne z troch položiek. Ide
o základnú sadzbu, sadzbu za odjazde-
né kilometre a cenu za čakanie -
napríklad aj na červenú na semafore.
Čo môže zákazník urobiť, ak nie je
spokojný s cenou za odvezenie?
- Dá si vypísať potvrdenku a s ňou sa
môže sťažovať na Slovenskej obchod-
nej inšpekcii. Tvrdiť však, že taxikár
niečo porušil, ak účtoval, povedzme,

dvadsať eur z Hlavnej stanice do cen-
tra, by asi nebolo korektné, pretože
cenu môže mať zakotvenú v cenníku a
na taxametri. Aj podľa nás je taká suma
nehorázna, ale, žiaľ, nemôžeme tvrdiť,
či porušil alebo neporušil zákon.
Na neraz prehnane vysoké sumy v
meste sa sťažujú najmä cudzinci...
- V cenníku taxislužieb nie je možné
mať rozdielne ceny na základe etnické-
ho, národnostného či iného hľadiska.
Či ide o našinca alebo cudzinca, cena
za kilometer cesty musí byť rovnaká. 
Očakávate počas šampionátu zvyšo-
vanie cien za taxislužbu?
- Magistrát vydal etický kódex a my ako
Cech Taxi sa k nemu hlásime. Taxikári,
ktorí sa k etickému kódexu prihlásia,
budú mať označené vozidlá, čo má byť
garanciou, že sa ceny cez MS nepredra-
žia. Zhováral sa Robert Lattacher
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VRAKUŇA
Špina, neporiadok, po bývalej tráve
porozhadzované odpadky, matrace.
Aj to je už dlhšie realitou širšieho
okolia bytového súboru známeho
ako Pentagon. S neporiadkom si
nedokázala poradiť žiadna samo-
správa, v minulom volebnom období
ani teraz. 
Pri Pentagone bol kedysi parčík s kvit-
núcimi čerešňami - dnes je tam plocha
zarastená kríkmi, plná smetia a odpa-
du. Časť skládky odviezli už dávnejšie,
zvyšok zostal a stal sa základom na
smetisko. Odpad zostal aj po zbúraní
murovanej tenisovej haly. Obyvatelia
okolitých domov na tento stav neustále
upozorňujú a sťažujú sa, zatiaľ však

márne. Trápi ich znehodnotené životné
prostredie, ale aj skutočnosť, že mies-
to, kadiaľ chodia do obchodu a na
MHD, nie je bezpečné. Na pozemkoch
pri neďalekej nafukovacej hale, ktoré
vlastní súkromník, sa navyše zdržiava-
jú bezdomovci.
Vrakunská samospráva o tomto dlhotr-
vajúcom probléme vie. Ako uviedla,
neporiadok je na pozemkoch súkrom-
nej firmy a miestny úrad sa snaží situá-
ciu riešiť písomným upozornením a
pokutou. Zodpovedná osoba však,
podľa vrakunskej samosprávy, aj po
rokovaní s jej pracovníkmi odmieta
neporiadok upratať. Ten sa pritom stále
hromadí, z menšej kopy odpadu sa stá-
vajú čoraz väčšie a ľudia sú znechutení.

Zdá sa, že miestna samospráva pri
tomto probléme stále ťahá za kratší
koniec. V záujme dodržiavania záko-
nov či  záväzných nariadení mestských
častí by preto bolo potrebné, ak je to
len trochu možné, priestupcu donútiť
na ich dodržiavanie a prípadne ho
možno aj verejne pranierovať, aby sa
takéto počínanie nestalo zvykom. 
Udelená pokuta mestskou časťou je
totiž často len malou náplasťou na
veľkú ranu pre tých, ktorí ju musia zná-
šať najviac - samotných slušných oby-
vateľov. Mestská časť chce situáciu v
okolí Pentagonu riešiť, poriadok v blíz-
kej budúcnosti preto zabezpečí pravde-
podobne spolu so správcom obytnej
časti. (rob)

Pri Pentagone je čoraz väčší neporiadok
Povyhadzovaný nábytok a iný neporiadok, aj tak to vyzerá vedľa obytných domov. FOTO - Vera Dovyšková 

V taxíku si treba pozrieť najmä cenník

V Bratislavských

novinách sa už

dá inzerovať aj

podľa okresov
BRATISLAVA
Od apríla ponúkajú Bratislavské no-
viny možnosť inzerovať v tlačenom
vydaní aj podľa okresov. Vychádzame
tak v ústrety inzerentom, pre ktorých
je inzercia v celomestskom vydaní pri-
drahá a postačí im len vo výtlačkoch
distribuovaných v niektorom z piatich
bratislavských okresov.
Pre porovnanie, doteraz bolo možné in-
zerovať len v celomestskom vydaní Bra-
tislavských novín v náklade 208 310 ku-
sov. Po novom si môžu inzerenti vybrať
niektoré z okresných vydaní novín s niž-
ším tlačeným nákladom - v okrese Bra-
tislava 1 (Staré Mesto) je náklad novín
27 110 kusov, v okrese Bratislava 2 (Po-
dunajské Biskupice, Ružinov, Vrakuňa)
56 650 kusov, v okrese Bratislava 3 (No-
vé Mesto, Rača, Vajnory) 34 100 kusov,
v okrese Bratislava 4 (Devín, Devínska
Nová Ves, Dúbravka, Karlova Ves, La-
mač, Záhorská Bystrica) 42 850 kusov a
v okrese Bratislava 5 (Čunovo, Jarovce,
Petržalka, Rusovce) 47 600 kusov.
Ceny inzercie sú úmerné nákladu Brati-
slavských novín v jednotlivých okre-
soch. Najlacnejšia inzercia bude pocho-
piteľne v najmenšom okrese Bratislava 1
- najmenší možný rozmer 48 x 30 mm tu
vyjde len na 12 € bez DPH.
Pre tých, ktorým postačí inzerovať len v
jednom či dvoch bratislavských okre-
soch, je tento model výhodnejší, lacnej-
ší a adresnejší. Viac o možnostiach
inzercie v okresných  vydaniach nájdete
na www.banoviny.sk (brn)

Burgenland sa

opäť predstaví

v Bratislave
BRATISLAVA
Vo štvrtok 14. apríla 2011 sa už po
tretíkrát predstavia Bratislavčanom
burgenlandskí vinári a výrobcovia
regionálnych produktov z tejto ra-
kúskej spolkovej krajiny. A opäť pri
tom budú aj čitatelia Bratislavských
novín.
Od piatka 1. apríla 2011 totiž na web-
stránke www.banoviny.sk môžu Brati-
slavčania súťažiť o 10 vstupeniek na
prezentácii Burgenlandu v hoteli Radis-
son Blu Carlton. Stačí odpovedať na
súťažnú otázku a vyplniť kontaktný for-
mulár.  Súťažíme do piatka 7. apríla
2011, mená výhercov vyžrebujeme a
zverejníme v sobotu 8. apríla 2011.
Kto nebude mať šťastie v našej súťaži,
môže si vstupenku v cene 12 € kúpiť
priamo na mieste prezentácie Burgen-
landu - 14. apríla 2011 v hoteli Radis-
son Blu Carlton. (brn)

Hokejové MS

obmedzia aj

dopravu pri 

ZŠ O. Nepelu
BRATISLAVA
Krajský dopravný inšpektorát v
spolupráci s organizátorom MS v
ľadovom hokeji a mestskou políciou
pripravil v súvislosti so šampioná-
tom niekoľko obmedzení. Súvisia s
vytvorením dvoch zón v blízkosti
štadióna počas MS.
Jedna zóna bude ohraničená ulicami
Vajnorská, Bajkalská a Trnavská cesta.
Druhá zóna ulicami Bajkalská, Záhrad-
nícka a Jégého.
Policajti dopravného inšpektorátu
budú riadiť premávku na križovatkách
Vajnorská - Bajkalská, Bajkalská -
Trnavská cesta a na križovatke Trnav-
ská cesta - Jégého ulica. Trnavská cesta
v smere do mesta bude denne od 29.
apríla do 15. mája, v čase od 12.00 h.
do 24.00 h., uzatvorená. Uzávera sa ne-
bude týkať 10. a 14. mája. Do zón s
dopravnými obmedzeniami bude po-
volený vjazd vozidiel obyvateľom
dotknutých ulíc a zamestnancom fi-
riem, ktoré tam sídlia. V prípade naru-
šenia verejného poriadku a vzhľadom
na vývoj bezpečnostnej situácie je polí-
cia pripravená uzatvoriť aj hlavné cesty
v blízkosti štadiónu. (brn,rob)

HC Slovan 

chce za trénera

Štefana Mikeša
BRATISLAVA
Zdeno Cíger skončil pri kormidle
hokejového HC Slovana a jeho
nástupcom by mal byť Štefan Mikeš.
Bývalý tréner reprezentačnej dvad-
siatky je najvážnejším kandidátom
na uvoľnený post, definitívne by sa
malo rozhodnúť v najbližších dňoch.
V súvislostí so Slovanom sa stále hlas-
nejšie rozpráva aj o jeho účasti v KHL.
Všetko však stojí a padá na peniazoch.
Aby sa Slovan mohol uchádzať o zrej-
me najprestížnejšiu ligovú hokejovú
súťaž na starom kontinente, musel by
svoj rozpočet niekoľkonásobne zvýšiť.
Položku by neznásobil len kvalitnejší
hráčsky káder a s tým spojené väčšie
finančné nároky hráčov, ale aj výdavky
na cestovanie, keďže k takmer všetkým
súperom by museli Bratislavčania ces-
tovať letecky. Aj preto je pravdepodob-
nejšia verzia, že KHL príde do úvahy až
v priebehu niekoľkých rokoch.
Zo zaujímavých posíl sa črtá návrat
Michala Hudeca z Banskej Bystrice,
ďalšie odchody a príchody sa budú rie-
šiť až v najbližších dňoch a týždňoch.
Funkcionári Slovana však už dávnejšie
avizovali, že v klube skončí približne
desať hráčov. (brn)



STARÉ MESTO
Tzv. čierne stavby stále rastú. Naj-
novšie to dokazuje novostavba domu
na Radvanskej ulici neďaleko Bôri-
ka. Stavba má síce povolenie, no
investor sa podľa neho neriadi a sta-
via viac poschodí, ako má povolené.
Na čiernu stavbu nás upozornil ano-
nymný čitateľ, ktorý tvrdí, že hneď
vedľa nej paradoxne býva štátna tajom-
níčka ministerstva spravodlivosti. 
Novostavba domu na Radvanskej ulici
sa zdá z ulice nízka, no pri pohľade z
údolia sa naskytne pohľad domu, ktorý
bude mať niekoľko poschodí.
K stavbe na Radvanskej 23 poslal sta-
novisko Miestny úrad Staré Mesto.
Píše sa v ňom, že na stavebné úpravy a
prístavbu rodinného domu mestská
časť vydala 27. apríla 2009 povolenie.
Na podnet dvoch účastníkov stavebné-
ho konania urobila pracovníčka staro-
mestského stavebného úradu dve
obhliadky stavby, 14. a 16. marca
2011. Zistila, že stavebníčka robí na
stavbe práce, ktoré sú v rozpore s vyda-
ným stavebným povolením. 
„Rozpor spočíva v rozdiele konštruk-
čných výšok oproti dokumentácii ove-
renej v stavebnom konaní,“ uviedol
úrad. Znamená to, že stavba bude prav-
depodobne vyššia, ako mala byť na
základe povolenia. Stavebný úrad Staré
Mesto preto vyzval stavebníčku, aby
okamžite zastavila stavebné práce, ktoré
sú v rozpore s vydaným stavebným
povolením na danej nehnuteľnosti.
Úrad ju ďalej vyzval, aby preukázala, že

dodatočná zmena stavby Stavebné úpra-
vy a prístavba, Radvanská 23, Bratisla-
va sa robí v súlade s verejnými záujma-
mi chránenými zákonom a osobitnými
predpismi. V lehote do tridsiatich dní od
doručenia rozhodnutia o prerušení
konania má podľa úradu stavebníčka
doplniť podanie o potrebné doklady.
Jedným z účastníkov konania, ktorý
dal podnet, je aj Mária Kolíková, ktorá
býva na Radvanskej ulici. Ide o štátnu
tajomníčku ministerstva spravodlivos-
ti, ktorá sa nám tiež vyjadrila k danému

podnetu: „Zdalo sa mi, že stavba pok-
račuje v rozpore so stavebným povo-
lením a preto som využila štandardný
postup, ktorý predpokladá stavebný
zákon a podala som podnet na prísluš-
ný stavebný úrad,” uviedla Mária Kolí-
ková. Ministerstvo dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja SR už pripravuje
prísnejší stavebný zákon. Navrhuje
napríklad, v prípade čiernej stavby, od-
pojenie energií a pokutu až 350 000
eur. Robert Lattacher

FOTO - autor
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Mesto potrebuje
rýchle prachy,
ide sa predávať
Nové vedenie mesta sa chystá predá-
vať mestský majetok. Len tento rok
musí bratislavská samospráva podľa
slov primátora Milana Ftáčnika pre-
dať majetok za 15 miliónov eur. Nebo-
lo by na tom nič zvláštneho, keby práve
súčasný primátor nepatril k tým, ktorí v
minulosti kritizovali privatizáciu mest-
ského majetku.
Zdá sa však, že nové vedenie mesta
nemá veľmi na výber. Ak chce ešte tento
rok získať peniaze na splatenie mest-
ských dlhov a zabezpečenie základných
funkcií mesta, musí hľadať „rýchle pra-
chy“. Či je však pokračovanie v predaji
mestského majetku tým najlepším rieše-
ním, nie je celkom isté.
V situácii, keď ceny nehnuteľností prud-
ko klesli a niet kupcov ani na tie najlu-
kratívnejšie kúsky, sa ako lepšie riešenie
ponúka úver. Banky majú dosť peňazí a
radi požičajú za výhodný úrok. Mesto je
však zadĺžené a má problém s hotovos-
ťou, preto rýchlo získať výhodný úver
nemusí byť jednoduché. Niečo vedenie
mesta ušetrí znížením platov úradníkov,
pokiaľ sa to však bude prekrývať s
nárastom ich počtu, efekt bude nulový.
Logika hovorí, že samospráva by mala
byť samofinancovateľná. Práve na to
má miestne dane, ktoré by mali byť
podobne ako v zabehnutých demokra-
tických systémoch hlavným zdrojom
príjmov samosprávy. To sa však nedeje
a miestna samospráva už dvadsať rokov
natŕča ruku k vláde, ktorá prerozdeľuje
celoštátne dane. Keď nestačí, obec
predá nejaký majetok. 
Kompenzovať zlé hospodárenie preda-
jom majetku bude možné len dovtedy,
kým bude čo predávať. Je preto najvyš-
ší čas, aby vedenie mesta začalo hľadať
funkčný model stabilného financovania
samosprávy. Bez zlepšenia výberu
miestnych daní a zvýšenia sadzieb dane
z nehnuteľnosti, to zrejme nepôjde. 
Primátor veľmi dobre vie, že každý jeho
návrh potrebuje súhlas volených zástup-
cov ľudu - poslancov mestského zastupi-
teľstva. V situácii, keď obe strany vyko-
pali vojnové sekery, môže byť schvaľo-
vanie tohtoročného rozpočtu mesta veľ-
kým problémom. Radoslav Števčík

Dom na Radvanskej ulici nestavajú

podľa stavebného povolenia, je vyšší

Prístavný most 

opravujú, tvoria 

sa dlhé kolóny
BRATISLAVA
V sobotu 26. marca 2011 začala
Národná diaľničná spoločnosť
opravovať Prístavný most. Ide o
mostný záver mostu a oprava spô-
sobila v prvých dňoch dopravné
zápchy, ktoré zaskočili Bratislavča-
nov aj ľudí cestujúcich do mesta za
prácou.
Mnohí vodiči totiž uvedeným úsekom
prechádzali pomalšie ako povolenou
šesťdesiatkou, neraz aj dvadsiatkou, čo
malo za následok niekoľkokilometrové
kolóny. V jeden deň sa dokonca ťahala
až po Senec, lepšia situácia nebola ani
v druhom smere, z Petržalky.
Mostný záver pritom opravujú len zos-
podu, z vrchnej časti dala Národná
diaľničná spoločnosť kovovú plochu,
ktorá by mala čo najmenej zbrzdiť
vodičov. Tí opatrnejší však aj tak zni-
žujú rýchlosť na minimum a najmä zo
začiatku opravy spoluvytvárali dlhé
kolóny. Oprava mosta potrvá do 16.
apríla 2011. (brn)

Na opravu

výtlkov robia

obchodnú súťaž
KARLOVA VES
Karloveská samospráva pripravuje
jarnú opravu ciest so zameraním na
výtlky. Občanov žiada o spoluprácu
a nahlasovanie dier na vozovkách.
Treba ich ohlásiť na referát dopravy a
cestného hospodárstva miestneho
úradu. Mestská časť Karlova Ves
vyhlásila na práce verejnú súťaž na
obnovu cestnej siete. 
Jej predmetom je okrem opráv výtlkov
aj oprava poškodení miestnych komu-
nikácií II a IV. triedy. Ponuky treba
doručiť do 11. apríla 2011 na Miestny
úrad na Námestí sv. Františka. Krité-
riom je najnižšia cena a najdlhšia ponú-
kaná záručná lehota. (brn, rob)

Mestská polícia

rekapitulovala

rok 2010
BRATISLAVA
Mestská polícia predložila účtovanie
svojej práce za predchádzajúci kalen-
dárny rok. V roku 2010 mestskí poli-
cajti sami zistili 84 462 udalostí a 26
344 im bolo oznámených.
Mestskí policajti v 60 749 prípadoch
uložili blokovú pokutu v celkovej
sume 841 319 eur. Zistili aj 1791 prie-
stupkov týkajúcich sa vodenia psov, z
toho v 295 prípadoch išlo o neodstrá-
nené exkrementy. 
V oblasti dopravy riešili v minulom
roku 71 295 priestupkov. Mestskí
policajti založili aj 32 526 technic-
kých prostriedkov, tzv. papúč, a v
6876 prípadoch rozhodli, že auto
bude odtiahnuté. (rob, brn)

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

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

Bratislavský samosprávny kraj zakúpil
deťom z materských a základných škôl v
regióne 200 vstupeniek na ľadovú plochu
v bratislavskom nákupnom centre Avion.
Prostredníctvom primátorov a starostov
prejavilo záujem o možnosť korčuľovania
šesť materských a dve základné školy.
Tieto jednorazové vstupenky môžu využiť
od 28. marca.
„Je to ďalšia forma, ako sa Bratislavská
župa aktívne zapája, pripravuje a pod-
poruje majstrovstvá sveta v ľadovom
hokeji. Deti vedieme k športu a zároveň
im približujeme hokejové majstrovstvá
sveta,“ povedal župan Pavol Frešo.
O dvojhodinové korčuľovanie prejavili
záujem materské školy z Rohožníka, Chor-
vátskeho Grobu, Rusoviec, Bernolákova a
dve škôlky zo Senca. Okrem škôlkarov
túto ponuku využili aj dve základné školy
z Rusoviec a Petržalky.
Zúčastnené školy a deti sa môžu zapojiť aj
do súťaže, ktorú organizuje Bratislavská
župa na svojom Facebook-u. Do konca
mája môžu na e-mailovú adresu komuni-
kacne@region-bsk.sk poslať fotografie z
korčuľovania na ľadovej ploche v Avione.
Spolu s fotkou treba uviesť kontaktné
údaje a názov školy. Fotografie budú uve-
rejnené na Facebookovom profile Brati-
slavského samosprávneho kraja, za ktoré
môže formou „lajkovania“ (Like) hlasovať
každý. Autori troch fotiek s najvyšším poč-
tom hlasov získajú zaujímavé odmeny.
Víťazné fotografie budú tiež uverejnené v
novinách Bratislavský kraj.
V súvislosti s propagáciou blížiacich sa
majstrovstiev sveta kraj pripravil aj hoke-
jovú súťaž, v ktorej môžu účastníci vyhrať
dres alebo hokejku s podpisom Pavla

Demitru. Viac informácií o súťaži je na
stránke Bratislavského kraja. Dôkazom
toho, že kraj sa ladí hokejovo, je aj zmena
vzhľadu župnej webovej stránky.
Bratislavská župa vyčlenila v rozpočte pre
podporu aktivít súvisiacich s majstrovstva-

mi sveta viac ako 46-tisíc eur. Finančne
podporila napríklad korčuľovanie na Hlav-
nom námestí v Bratislave, vo Vajnoroch a
jednorazovo aj v Hamuliakove. Kraj sa spo-
lupodieľa aj na informačnej kampani Play-
fair - Hrajme fér, hrajme za Slovensko.

BSK venoval deťom 200 vstupeniek
na ľadovú plochu v Avione
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Na Budatínskej

riešia týždenne

20 priestupkov
PETRŽALKA
Parkovanie v Petržalke je stále
obrovským problémom. V tejto
mestskej časti chýba 40 000 parko-
vacích miest, čo mnohí arogantní
vodiči riešia parkovaním na chodní-
koch, kde obmedzujú chodcov. Len
na Budatínskej ulici riešia týždenne
približne dvadsať podobných prie-
stupkov.
„Ak idete v Petržalke na prechádzku, je
potrebné, aby ste boli bez kočíkov,
invalidných vozíkov alebo palíc, preto-
že vašu chôdzu obmedzujú autá odsta-
vené na chodníkoch,“ opisuje situáciu
Petržalčan Rastislav Gemerský. Tvrdí,
že parkujúce autá zrejme nezaujímajú
mestskú ani štátnu políciu, ktoré denne
prechádzajú okolo parkujúcich vozi-
diel. „Pozornosť tomuto problému
nevenuje už asi nikto, aj keď denne sa
na to prizerá niekoľko tisíc ľudí z hro-
madných dopravných prostriedkov,
medzi ktorými sú aj zodpovední a
kompetentní pracovníci povinní riešiť
túto dlhotrvajúcu situáciu,“ prízvukuje
Rastislav Gemerský a okrem parkova-
nie poukazuje aj na druhý problém
Budatínskej ulice, ktorým je špina pri
kontajnerovom stojisku, hneď oproti
nákupného strediska Tesco.
Z udalostí, ktoré riešila polícia, bola
menšia časť podnetov oznámená
občanmi a zvyšok zistili samotní
mestskí policajti. Vo väčšine priestup-
kov išlo o parkovanie na chodníkoch a
v jednom prípade riešili policajti i zne-
čisťovanie kontajnerových stojísk.
„Situácia s parkovaním v celej Petržal-
ke je naozaj alarmujúca. Mestská časť
preto pripravuje komplexný materiál
riešenia statickej dopravy na svojom
území, v ktorom sa ráta s vybudovaním
nových parkovacích miest. Problém
parkovania je mnohoročný, nedá sa
odstrániť zo dňa na deň. Mestská časť
však chce, aby sa už v tomto roku uro-
bili prvé kroky na zlepšenie statickej
dopravy v Petržalke,“ informovala tla-
čová tajomníčka petržalskej samosprá-
vy Mária Grebeňová-Laczová. (mch)

Dva stĺpy už

odstránili,

nahradili jeden
PETRŽALKA
Na Vígľašskej ulici majú problémy
so stĺpmi verejného osvetlenia. Už v
novembri 2010 Bratislavské noviny
upozornili na problém s nebezpeč-
ne nahnutým stĺpom, ktorý magi-
strát promptne odstránil. Ďalší
vychýlený stĺp objavil na tej istej
ulici pred pár dňami čitateľ Rasti-
slav Gemerský.
Kým tento stĺp samospráva odstránila a
rýchlo nahradila novým, na mieste
prvého je stále prázdne miesto a oby-
vatelia čakajú, kedy osadia nový stĺp,
ktorý by osvetlil túto frekventovanú
časť Petržalky.
„Vychýlený stĺp už demontoval pre-
vádzkovateľ verejného osvetlenia.
Demontáž a následné osadenie nového
stĺpa verejného osvetlenia vykonala
spoločnosť ako haváriu, náklady za
práce budú uhradené po schválení roz-
počtu hlavného mesta,“ uviedol hovor-
ca magistrátu Michal Stuška.
Na otázku, prečo neosadili nový stĺp aj
na mieste toho, ktorý odstránili ešte v
novembri, odpovedal: „Keď mestskí
poslanci schvália rozpočet na tento rok,
mesto bude môcť osadiť nový stĺp
verejného osvetlenia tristo metrov od
spomínanej zastávky mestskej hro-
madnej dopravy Braník smerom na
Vyšehradskú ulicu.“ (mch)

Upratovať budú

aj Vajnory 

s Dúbravkou
VAJNORY/DÚBRAVKA
V generálnom jarnom upratovaní
pokračujú ďalšie mestské časti. Už
na najbližšiu sobotu 2. apríla pozý-
vajú na brigádu Vajnory, jarné
upratovanie v Dúbravke je napláno-
vané na 13. až 17. apríla 2011.
Vajnory pozývajú na obecnú brigádu,
ktorá by sa mala týkať upratovania
ulíc, chodníkov a verejných priestran-
stiev od drobného komunálneho odpa-
du. Stretnutie bude 2. apríla 9.30 h v
Parku pod lipami a treba si so sebou
priniesť pracovné pomôcky a rukavice.
Mestská časť dodá vrecia na odpad pre
brigádnikov. Brigáda potrvá približne
do 12.00 h.
Mestská časť v Dúbravke nemá stály
zberný dvor, ktorý by odoberal všetky
druhy odpadu, no s jeho vybudovaním
sa uvažuje. Zber odpadu z domácností
zabezpečujú veľkokapacitné kontajne-
ry. Mobilný zber elektroodpadu sa
organizuje minimálne dvakrát ročne
formou uličného zberu spotrebičov
spred domov po nahlásení. 
Tohtoročný jarný zber je vyhlásený na
9. apríla 2011 a odpad treba nahlásiť na
miestny úrad do 1. apríla 2011. Mobil-
ný zber nebezpečných odpadov -
farieb, olejov, žiariviek a podobne bude
2. apríla. V Dúbravke je navyše možné
zbierať staré šatstvo po celý rok do stá-
lych kontajnerov. (brn, rob)

STARÉ MESTO
Magistrát dal v minulých dňoch
namaľovať pred otočku cez električ-
kovú trať na Námestí SNP výstražnú
značku prednosti v jazde. Riziko
nehôd to však určite nezmenší, vodo-
rovné značenie je totiž nevýrazné.
Na mieste, kde sa musia autá otáčať cez
električkovú trať a vracať späť, dalo
mesto nedávno namaľovať aj prerušo-
vanú čiaru V4 a šípku. Spomínané
miesto je totiž už dlhšie rizikové a kolí-
zie áut s električkou sú na dennom
poriadku. Dokazuje to aj nedávna neho-
da električky s vozidlom s rakúskou
poznávacou značkou. Jeho vodič si
nevšimol zozadu prichádzajúcu elek-
tričku a pri otáčaní jej nedal prednosť v
jazde. Výsledkom boli pokrivené ple-
chy a odpadnutý nárazník. Na rizikové
miesto sme nedávno upozornili aj magi-
strát, ktorý je správcom komunikácie.
Mesto už urobilo nové vodorovné zna-
čenie, ale keďže ide o otočku cez elek-
tričkovú trať, je toto opatrenie zrejme
nepostačujúce, pretože je málo výrazné.
V mieste otáčania nebola podľa mesta
vyznačená prerušovaná čiara V4, ktorá
vyznačuje hranicu jazdného pásu elek-
tričiek. „Preto sme na zvýraznenie exi-
stujúceho súčasného vodorovného zna-
čenia navrhli doplniť prerušovanú
čiaru V4 a zároveň vyznačiť pomocou
vodorovného dopravného značenia
ležatý trojuholník na zdôraznenie nut-
nosti dávať prednosť v jazde električ-
kám,“ uviedol magistrát. (rob)

FOTO - rob, pol

Vodorovné značenie pred otočkou na

Námestí SNP má znížiť riziko nehôd 

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
v súvislosti s organizovaním

LETNÝCH TRHOV 2011
vyhlasuje výberové konanie

na prenájom stánkov
na Františkánskom námestí

na obdobie od 6. 5. do 31. 10. 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
občanom/Front Office, tel. 02/5935 6581 alebo
prostredníctvom emailu: onp@bratislava.sk
Termín uzávierky podávania prihlášok do výberového
konania je 11. 4. 2011 do 17,00 h.

OBRAZY NAJLEPŠIE

Galéria Art Invest
Dobrovičova 7, Bratislava

T: 0905 659 148, art@artinvest.sk
WWW.ARTINVEST.SK

PREDÁTE V AUKCII
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Centrum zrušili, 

zato si môžu 

užívať v kasíne
LIST ČITATEĽA
Ajhľa, čo  nám to tu na Ružinovskej
č. 1 vyrástlo, respektíve už je to len
skelet z bývalej SOŠ. Dúfam, že sa
na túto zbúranú „nádheru“ nebude-
me musieť dlho pozerať. 
Čože nám však investor v tejto časti
vybuduje, to môžeme len hádať! Alebo
radšej nie, veď tam určite dajú okrem
krásneho plechového oplotenia aj
informáciu, čo z toho v blízkej budúc-
nosti vyrastie.
Len pevne dúfam, že to opäť nebude
kasíno, ktoré nám z druhej strany, z
Gagarinovej ulice, v tesnej blízkosti
Lidla, Materskej školy Bancíkovej a
Základnej školy Borodáčovej či gym-
názia niekto potichučky zrealizoval -
apropó jedno takéto „potrebné spolo-
čenské zariadenie“ už máme v tesnej
blízkosti Materskej školy Exnárova,
ZUŠ Exnárova a Základnej školy
Bachova. 
Je mi z toho zle. Naše deti prišli o cen-
trum voľného času a namiesto toho,
aby sa zabezpečila priestorová náhra-
da, „investor-podnikateľ“ a hlavne
kompetentní, ktorí dali takémuto dielu
zelenú, si tu nabaľujú vlastné vrecká a
na sídlisku legálne propagujú hazard. 

Klára Škodova, Bratislava

Reštaurácia Apollo v budove Apollo
Klubu na Súkenníckej ulici je už
minulosťou, nedávno ju nahradila
celkom nová reštaurácia - Bar Res-
taurant BRIDGE. Boli sme pochopi-
teľne zvedaví, ako tu varia.
Reštaurácia Bridge sa nachádza na prí-
zemí Apollo Klubu, vonku má slnečnú
terasu s detským ihriskom. Prvé jarné
lúče preto zákonite vytiahli návštevní-
kov na masívne drevené lavice, ktoré by
sa však hodili skôr do horského zrubu
ako do exteriéru tejto reštaurácie.
Opísať interiér nie je jednoduché, preto-
že je dosť rôznorodý. Je delený na via-
cero častí - pri vchode je bar z dreva, po
pravej strane je kaviarenská či barová
časť, jedálenská časť je vzadu a v pre-
sklenom priestore smerom do ulice.
Jedálenská časť je od barovej oddelená
priečkou, v ktorej sú vstavané akváriá
nasvietené do modra. Barová časť je v
hnedo-fialovej kombinácii, jedálenská
vo fialovo-béžovej. V barovej časti sú
na stenách televízne obrazovky, obrovs-
ké zrkadlo a umelecká fotografia neďa-
lekého Mosta Apollo a Starého mosta.
Pri pohľade do jedálneho lístka nám
bolo okamžite jasné, že reštaurácia
Bridge chce uspokojiť všetky chute
zákazníkov. Inak si totiž nemožno vys-

vetliť to množstvo jedál, ktoré tunajšia
kuchyňa ponúka. Len polievok sme
narátali deväť!
Okrem predjedál a polievok Bridge po-
núka jedlá z hydiny, hovädzieho a  brav-
čového mäsa, cestoviny a bezmäsité jed-
lá, jedlá z rýb, šaláty a pizzu. S výnim-
kou ázijských špecialít z každého trochu.
Polievky sme si dali tri - Domácu slepa-
čiu polievku s mäsom a rezancami (1,60
€), Paradajkovú s parmezánom a bazal-
kou (1,70 €) a Domácu fazuľovú s úde-
ným mäsom a klobásou (1,99 €). Slepa-
čia bola len s rezancami a mrkvou,
deklarované mäso chýbalo. Paradajková
bola z pretlaku, parmezánu do takej bola
aj škoda, bazalku tam radšej ani nedali.
Zato na povrchu plávali akési červené
kvapôčky korenia alebo čohosi pikant-
ného. Fazuľová obsahovala deklarované
ingrediencie, prívlastok domáca si však
podobne ako slepačia nezaslúžila.
Z hlavných jedál sme si dali Hovädzie
soté á la Apollo (sviečková najemno
nakrájaná na kuriatkach a smotane)
(10,99 €) s varenými zemiakmi (1,20 €),
Grilovanú bravčovú panenku zabalenú
v oravskej slaninke (6,50 €) s Restova-

nými zemiakmi na cibuľke - rosty (1,75
€), Špagety Aglio olio s cesnakom, na
jemno nakrájanými feferónkami, olivo-
vým olejom a parmezán (4,90 €) a pizzu
BRIDGEs so smotanou, bryndzou, sla-
ninou a cibuľou (4,90 €).
Soté bolo v poriadku, aj panenka, aku-
rát zemiaky na cibuľke (rosty) sme si
nepredstavovali ako zemiakové štvrť-
ky - rösti majú byť totiž nahrubo
nastrúhané varené zemiaky. Špagety
boli akési suché, olivového oleja
mohlo byť trochu viac. Talian by zapla-
kal. Najväčším sklamaním bola pre nás
pizza Bridges, ktorej by možno lepšie
pasoval názov Koliba či Salaš. Smota-
nu sme neidentifikovali, bryndze bolo
tak málo, že miestami presvitalo cesto.
Tento spôsob prípravy pizze sa nám
zdá dosť nešťastný.
Celkovo nás reštaurácia Bridge svojou
kuchyňou nenadchla. Ako hovoria skú-
sení kuchári, veľmi široká ponuka jedál
svedčí nielen o snahe vyhovieť všet-
kým, ale aj o tom, že tu sa nevarí z čer-
stvých surovín. Menej totiž býva viac.
Naše hodnotenie:��
Maximálny počet: 5 hviezdičiek 
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Ľutujem ženy, 

ktoré v smrade

musia pracovať 
LIST ČITATEĽA
Nedávno som si išla do predajne líst-
kov mestskej hromadnej dopravy na
Hlavnej stanici kúpiť lístok. Vyšla
som z konečnej električiek nahor
pohyblivými schodmi a zabočila
vľavo, kde v kúte čupí spomínaná
predajňa. 
Cestou však bolo umením nedýchať a
doslova sa k nej prebrodiť, respektíve
nájsť ako-tak vhodné miesto - pretože
si tam v ono ráno vykonalo malú potre-
bu hneď niekoľko ľudí... Zdá sa, že
spomínaný kút slúži „veselo“ týmto
účelom dlhodobo. 
Skutočne vkusné pred blížiacimi sa
majstrovstvami sveta v hokeji! Toto
nezakryjú ani reklamné plochy, pretože
zápach je strašný. Ľutujem aj pracovníč-
ky, ktoré v takom prostredí musia praco-
vať. Vera Dovyšková, Bratislava

Kocky neničia 

autá, ale najmä

nekvalitná práca
LIST ČITATEĽA
Veľmi ma trápi, ako vyzerá dlažba v
Starom Meste, lebo je to vizitka aj
celého nášho hlavného mesta. No
tvrdenie, že to svojimi autami spôso-
bujú vodiči, nie je namieste. 
Je to najmä nekvalitná práca, ktorú
niekto prevzal a zaplatil. Včera som
išiel po Hviezdoslavovom námestí a
všimol som si, že množstvo kamen-
ných kociek nevydržalo ani jednu zimu
a rozpadávajú sa. Stačí jedna uvoľnené
a už to ide. 
Na Slovensku je mnoho takých ciest a
nie sú v peších zónach. Sú pravidelne
využívané a jazdia po nich autá, aj
ťažké, no sú bez ujmy (Banská Štiavni-
ca, Pukanec). Pripomínam, že nemajú
rok či dva. Cesta v Pukanci má naprí-
klad 70 rokov. Myslím, že pes je inde
zakopaný a treba ho tam hľadať. 

Peter Klinko, Bratislava

Pod Mostom

Lafranconi je

hotová spúšť
LIST ČITATEĽA
Po zime som sadol na bicykel a pus-
til som sa obľúbenou trasou od
Mosta Lafranconi po hrádzi k Nové-
mu mostu.
Z petržalskej strany sa mi však ponú-
kol nepríjemný pohľad. Vyrúbané stro-
my, nové poľné cesty s metrovými
výmoľmi, polámané kmene, vetvy,
vetvičky. Ak je toto vizitka mesta, jeho
primátora, poslancov, samospráv a
neviem koho ešte, tak Boh ochraňuj
celé mesto. 
Možno by nezaškodilo, keby zdvihli
svoje zadky a pozreli sa, čo pod mos-
tom spôsobila ich nečinnosť, hlúposť a
ľahostajnosť! Ján Richter, Petržalka

Bridge chce zrejme vyhovieť všetkým

Pri problémoch istia zmluvy a doklady
Sú problémy, ktoré sa riešia ťažko.
Každý, kto musí v byte či na dome
niečo opraviť, vymeniť alebo presta-
vať, sa už stretol s ťažkosťami pri
výbere poskytovateľov služieb.
Problém pritom nie je v tom, že by ich
bolo málo - veď v inzerátoch sa ponú-
kajú desiatky firiem vo všetkých oblas-
tiach Slovenska. Problém je v správ-
nom výbere firmy. Všetky totiž sľubu-
jú hory-doly a, samozrejme, na najvyš-
šej úrovni vykonaných prác. Podobne
pružné sú aj pri vyžadovaní zálohy.
Zväčša začne pre objednávateľa kalvá-
ria pri termínoch. 
Taký rozbombardovaný byt či dom
nikomu na nálade nepridá. Ak sa situá-
cia ešte skomplikuje neodborným
postupom či zjavnými chybami na
vykonanom diele, obe strany strácajú
nervy. Teda tak spotrebiteľ, ako aj
firma - sľubotechna. Hoci aj pre oblasť
služieb platí záruka, nespokojný zákaz-
ník sa väčšinou  nedokáže s vykonáva-
teľom spojiť. V telefóne komunikuje
iba odkazovač a na zanechaný odkaz

nikto neodpovedá. A to je presne tá
chvíľa, keď začne zvoniť telefón Fóra
spotrebiteľov. 
Väčšina telefonátov sa začína otázkou:
„Je to možné, že ...“ Isteže, všetko je
možné, aj to, že niekomu vôbec nezále-
ží na dobrom mene vlastnej firmy. Ťaž-
šie však poradiť, ako vzniknutú situá-
ciu riešiť. Moja prvá otázka býva:
Máte písomnú zmluvu, v ktorej je uve-
dený rozsah objednaných prác, termín
vykonania, čiže začiatok a koniec prác,
a predbežná cenová kalkulácia, čiže čo
za to zaplatíte. 
Okrem toho sa odporúča zakotviť v
zmluve aj  sankcie, ak vykonávateľ
nevykoná dielo včas alebo v dohodnu-
tej akosti. Myslíte si, že neviem, ako
život chodí. Isteže viem. Veď sama
som doplatila veľkou sumou na svoju
dôveru. Aby sa vám to nestalo, radím:
na kus papiera bez veľkých formalít
uvedené veci zachytiť. A ak dávate

zálohu, ja dávam maximálne do výšky
materiálových nákladov, potom si o
zaplatení vyžiadajte doklad. 
Zachovanie týchto pravidiel dáva šancu,
že sa svojho práva domôžete aspoň na
súde. Veď v prípade stavebných prác ide
takmer vždy o veľké peniaze. Rada
nakoniec: nikdy nezaplaťte konečnú
sumu na vykonané práce, ak nie ste s jej
vykonaním spokojný! V momente, keď
má vykonávateľ peniaze doma, stráca sa
jeho záujem odstrániť nedostatky. A vás
čakajú desiatky telefonátov s odkazova-
čom. A aké chyby ešte robí spotrebiteľ? 
Okrem často ústnych dohovorov aj tie,
že pristúpi na cenu bez DPH. Ušetrí pár
korún, ale v prípade reklamácie naprík-
lad aj za nevhodný materiál, má jedno-
ducho smolu. 
Svojím konaním sa totiž podieľa na
snahe podnikateľa na daňový únik.
Nielen z hľadiska DPH, ale najmä na
dani z príjmov. Ak teda nechcete pod-
porovať tzv. šedú ekonomiku, tak
nechcite pochybne šetriť.
Marta Černá, Fórum spotrebiteľov
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Príjmeme zamestnancov
do automobilového

priemyslu
Tel.: 0911 323 350

mail: mesing2@personalsq.sk

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 dvere?

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

Stratili sa Vám kľúče?
NÚDZOVÉ OTVÁRANIE
Váš dvorný zámočník

servis trezorov, zámkov
0905 310 069, 0904 988 220
predajňa, dieľňa: Púpavova 30a, 841 04 BA
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www.domoss.sk

nová kuchyňa vás  roz ja r í 

AKCIA!

Získajte zdarma 
dizajnový nábytok

Doprajte si novú kuchyňu Sykora už túto jar. Práve teraz 
pri objednávke kuchyne Sykora v cene nad 8 500 €* 
získate zdarma dizajnový jedálenský alebo záhradný 
nábytok podľa vlastného výberu v hodnote až 500 €. 
Jarná ponuka trvá od 21. marca do 31. mája 2011. 
Bližšie informácie: www.domosskuchyne.sk alebo osobne.

 kuchynské štúdio  Vajnorská 98/A  

*Cena kuchyne bez spotrebičov a doplnkov

BRATISLAVA    

 Showroom DOMOSS  kuchyne a kúpeľne  Galvaniho 17/A

Interiérový dizajnér Ing. Roland Raffay: 
V Bratislave pozorne sledujem najnovšie trendy 

Čím sa odlišujú interiérové štúdiá? Čo sa v interiérovom dizajne 
zmenilo za posledných 20 rokov? Líšia sa v interiérových nárokoch 
Bratislavčania od zvyšku Slovenska? 

V DOMOSSe riešime interiér osobne

Odpovede na tieto otázky sme hľada-
li u Ing. Rolanda Raffaya, úspešného 
interiérového dizajnéra siete kuchyn-
ských a kúpeľňových štúdií spoločnosti 
DOMOSS. 

Čo vás priviedlo k interiérovému 
dizajnu a koľko rokov sa mu už 
venujete? 
Rodinná tradícia. Ako dieťa som skladal 
výkresy z planografi e pre svojho otca, 
ktorý bol bytovým architektom. Často 
rysoval až do rána a ja som žasol, aké 
pôvabné tvary nábytkových komponen-
tov počas noci navrhol. To sa nezabú-
da. Mimochodom, otcovo detstvo bolo 
podobné. Môj starý otec vyštudoval 
umelecké stolárstvo vo Viedni a za prvej 
republiky mal stolársku dielňu. Dá sa 
povedať, že o mojom povolaní bolo roz-
hodnuté možno skôr, ako som sa narodil. 
Láska k interiéru a dizajnu sa u nás dedí. 
Ale až po škole som spoznal i to, čo som 
si ako malý prirodzene nevšimol. Dizajn a 
bytová tvorba je beh na dlhú trať. Vyžadu-
je neustále vzdelávanie sa a spoznávanie 
nových trendov, materiálov, technológií a 
postupov. O to si otca i starého otca dnes 
viac vážim. 

Každý región má svoje špecifi ká. 
Vedeli by ste povedať tie bratislav-
ské? 
Bratislava je najväčšie mesto na Sloven-
sku, je tu najväčšia koncentrácia ľudí. S 
tým sa spája aj rôznorodý vkus. Nedá sa 
povedať, že by Bratislavčania mali iný 
špeciálny vkus. No možno konštatovať, 
že viac sledujú trendy, ktoré potom zohrá-
vajú významnú úlohu pri výbere. Inak je 
to individuálne. Podaktorí dávajú väčší 
dôraz na dizajn, iní na kvalitu, ďalší na 
cenu. Zároveň platí, že ľudia poznajú trh a 
poctivo porovnávajú konkurenciu. Čoraz 
viac ľudí sa pri rozhodovaní orientuje aj 
na pridanú hodnotu štúdia – služby, aké 
poskytuje, značky, ktoré ponúka, tradíciu, 
ktorá za ním stojí, a  renomé, ktorému sa 
teší. Viete, nábytok dokáže ponúkať kaž-
dý. Ale riešenie, s ktorým bude klient spo-
kojný dlhé roky, už v cene často nebýva. 
Preto je naše štúdio založené na viac ako 
len „ponúkaní kuchýň“. Naši zákazníci to 
vnímajú a oceňujú. Pre nás je to dôležité. 

Pretože len maximálne spokojný zákazník 
vás odporučí známym.

Kam sa interiérový dizajn posunul
v posledných rokoch?    
Za posledných 20 rokov sa toho veľa 
zmenilo. Menovať všetko nemá význam, 
tak len stručne. Prišli nové materiály, iné 
technológie, komplikovanejšie nároky. 
Rovnako sa na výzore dnešných kuchýň 
podpisujú rastúca životná úroveň a zvy-
šujúce sa nároky klientov. Kuchyňa už nie 
je miesto, kde sa varí, ale často spoločen-
ský priestor. To znamená, že dispozičné i 
dizajnové riešenia musia rátať s využitím 
viacerých prvkov, o ktorých sa nám pred 
pár rokmi v kuchyni ani nesnívalo. 

Povedzme, že som zákazník. Prídem 
k vám, chcem si zariadiť kuchyňu. 
Ako to v skratke celé prebieha?
Ak navštívite naše štúdio, sme pripra-
vení  riešiť váš interiér. Podotýkam váš, 
pretože našou fi lozofi ou je zariadiť vaše 
predstavy. Klientovi nevnucujeme náš 
rukopis projektovania. Preto sa v prvom 
rade snažíme poznať nároky a želania 
klienta. Kuchyňa je podstatnou súčasťou 
domova. Človek sa v nej musí cítiť dobre. 
Na základe predstavy klienta ponúkne-
me riešenie, ako dosiahnuť maximálnu 
funkčnosť a estetiku. Berieme do úvahy 
ergonómiu, súhru farieb, svetlosť a iné 
aspekty, ktoré ovplyvňujú kvalitu býva-
nia v danom priestore. Ak sa s klientom 
zhodneme, prechádzame ku konkrét-
nym detailom. Aké spotrebiče pôjdu do 
kuchyne, aké sú možnosti rozvodov ply-
nu, vody, elektriny. Zisťujeme, či už má 
klient zariadený ostatný interiér, prípadne, 
ako si ho chce zariadiť. To je podstatné 
pri výbere materiálov. Potom spracujeme 
dispozičné riešenie. Po jeho odsúhlasení 
spolu vyberieme materiály na kuchynskú 
linku. Na záver riešime spotrebiče. Spo-
trebiče a materiály sú pohyblivou „ceno-
tvornou“ položkou. V ich výbere vieme 
ponúknuť luxusnejšie i dostupnejšie 
riešenie bez ohľadu na výslednú kvalitu 
kuchyne. Po vyšpecifi kovaní všetkých 
detailov a odsúhlasení ceny daný pries-
tor zameriame a  kuchynskú linku dáme 
do výroby. Po vyrobení kuchynskú linku 
spolu so všetkými komponentmi dodáme 
a zmontujeme.

S akým najvtipnejším pracovným 
zážitkom ste sa počas svoje praxe 
stretli?
Ak túto prácu robíte tak dlho ako ja, čo 
je cca 14 rokov, zažijete veľa humorných 
príhod. Zišla mi na um jedna, keď mi vola-
la zákazníčka, aby som k nej urýchlene 
prišiel, že si objednala antikorovú chlad-
ničku a že jej došla modrá. Vravel som 
jej, že to nie je možné, že podľa kódov jej 
mala prísť antikorová. Naliehala, tak som 
k nej prišiel. Chladnička bola vskutku 
modrá, ale len preto, lebo na antikorové 
chladničky sa dáva modrá ochranná  fó-
lia, aby sa nepoškodili. Tak som odlepil 
fóliu a reklamácia bola vybavená.

ZARIAĎUJEME VAŠE PREDSTAVY 

Spoločnosť DOMOSS oslávila už 20 rokov na trhu. Za ten čas sa pre tisíce zákazníkov 
na celom Slovensku stala spoľahlivým partnerom pri zariaďovaní domova. Kuchyn-
ské a kúpeľňové štúdiá siete DOMOSS predstavujú to najlepšie zo sveta dizajnu a 
profesionálni interiéroví dizajnéri ho obratom zlaďujú s individuálnymi predstavami 
jednotlivých zákazníkov. 

inz_domoss_BN_252x360.indd 1 25.3.2011 10:36:01
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BRATISLAVA
Od dní, keď v Bratislave zúrili oslobo-
dzovacie boje, uplynie už 66 rokov. Je
to dosť dlhé obdobie, postupne sa
vytrácajú tí, ktorí si tieto udalosti
pamätajú z vlastných zážitkov. Tak
ako všetky historické momenty, aj
táto sa prepadá do minulosti, prekrý-
vajú ju iné aktuálne zážitky. 
Bratislave slúži ku cti, že má dôstojný
pamätník oslobodenia mesta - Slavín,
ktorý je zároveň cintorínom vojakov
Červenej armády, ktorí padli pri bojoch
o oslobodenie nášho hlavného mesta a
jeho okolia, kde je pochovaných 8645
ruských vojakov. Dodnes nestratil na
svojej autentickosti a silnom emočnom
pôsobení. Preto sem Bratislavčania radi
chodia na prechádzky, najmä mladí ľu-
dia. Je zaujímavé, že napriek mnohým
rokom, ktoré uplynuli od vojny, stále
môžeme v našom meste nájsť či znovu-
objaviť vojenské pamiatky, ale aj hroby,
ktoré súvisia s oslobodzovacími bojmi.
Osud dvoch sa pokúsime priblížiť.
Obidva hroby sa nachádzajú v bratislav-
skom lesoparku, ktorý je súčasťou poho-
ria Malé Karpaty. Z histórie bojov o Bra-
tislavu vieme, že nemecká armáda
Festung Pressburg, ako vojensky nazý-
vala Bratislavu, silne opevnila v troch
líniách. Jedna sa ťahala na úpätí Malých
Karpát, od Rosslerovho kameňolomu,
popri západnom okraji továrne Dynamit
smerom na Pasienky. Nemci práve od
tohto smeru čakali jeden z hlavných úto-
kov sovietskych vojsk. Ich predpoklad
sa naplnil, lebo práve tu sa 3. apríla 1945
odohrali prvé strety Sovietov s nemec-
kou armádou. Húževnaté boje pokračo-

vali o Raču, ale aj o východnú stanicu,
kde mali Nemci dva obrnené vlaky. Prie-
skumné a predsunuté jednotky 25. gar-
dového zboru Sovietskej armády po-
stupne prenikali do lesov Malých Karpát
a ešte večer sa urputne bojovalo o
nemecké postavenia na Kolibe. Prečo
tak podrobne opisujeme priebeh bojov v
tejto časti mesta? Obidva hroby sa totiž
nachádzajú v približne rovnakej lokalite,
aj keď sú od seba predsa len vzdialené.
Jedným z nich je pekný pamätník známy
Bratislavčanom ako Malý Slavín. Scho-
vaný v hlbokom lese, v hone zvanom
Bariny nad Peknou cestou. Je dobre
dostupný turistickým chodníkom a často
navštevovaný. Toto malebné miesto v
lese slúžilo už v minulosti ako zastávka
povozníkom i pútnikom do Marianky. V
blízkosti je bohatý prameň pitnej vody,
strom zdobí obrázok Panny Márie. 
Celý priestor bol neskôr kultivovaný a
jeho súčasťou sa stal aj pomník Malý

Slavín. Kus na hrubo opracovaného gra-
nitu tvorí základ pomníka dvoch pad-
lých vojakov Červenej armády. Balvan
dopĺňa nápisová mramorová doska.
Pamätník bol odhalený v deň 40. výročia
SNP - 29. 8. 1984. Pôvodná tabuľa nies-
la mená v azbuke: Gorjunov Ivan a
Fimuškin Nikolaj, dátum smrti 4. apríla
1945. Spasibo vam za osvoboždenie. 
Je veľmi pravdepodobné, že vojaci, ktorí
ležia v spoločnom hrobe a padli pri oslo-
bodzovacích bojoch v lesoch Malých
Karpát, sa vôbec nepoznali. Pôvodne
vrch balvana zdobila aj kovová päťcípa
hviezda. Či to boli vandali alebo pove-
ternostné vplyvy nevedno, dnes už
hviezda na pomníku nie je. Čo je horšie,
poškodenú mramorovú dosku pred pár
rokmi vymenili za novú a na nej sa obja-
vila chybná informácia. Z vojaka Gorju-
nova sa stal Gorzonov a zo 4. apríla
1945 sme boje posunuli na 1. apríla
1945! 

A tu už nastáva ozajstné prekrucovanie
histórie. V prvý aprílový deň 1945 sa
boje o Bratislavu ešte ani nezačali, bojo-
valo sa len v Pezinku. Raču oslobodili 3.
apríla 1945 predpoludním, kvôli čomu
torzá nemeckej armády hľadali únikovú
cestu v lesoch nad Račou. A tu niekde
stretli smrť aj dvaja ruskí vojaci.
Druhý hrob, ktorý chceme spomenúť, je
osamelý hrob v hornej časti Peknej
cesty, na úpätí lesa. Tento hrob je dnes
viditeľný len vďaka úpornej snahe jed-
ného nadšenca o vojenské pamiatky, i
keď „zub času“ sa podpísal aj tu.
Náhrobník je poškodený, chýba nápiso-
vá doska. Na základe až „detektívnej“
práce dnes môžeme povedať, že v hrobe
leží Antonín Kopal. Bratislavčan české-
ho pôvodu, civil, vyučený krajčír, asi 30-
ročný. Spolu s rodinou býval na Wilso-
novej ulici. Domnievame sa, že sa sám
alebo s rodinou rozhodol tesne pred pre-
chodom frontu opustiť mesto. 

Nemci opevňovali svoje pozície,
nechceli sa vzdať bez boja, neustále
vyhlasovali letecké poplachy, hrozilo
rozsiahle bombardovanie. Tak ako iní
Bratislavčania, aj Kopal sa schoval u
známych, do horárne, v lese nad Pek-
nou cestou. Tu sa začiatkom apríla
stretol s ruskými vojakmi. Tí žiadnu
stavbu či dom, tesne pod lesom, kde
sa mohli skrývať Nemci, nenechali
nepovšimnutý. Dnes sa to už môže
napísať, veľakrát zanedbaní a zaraste-
ní Rusi vzbudzovali väčšiu hrôzu ako
odchádzajúci Nemci. Nekompromis-
ne brali všetko, čo potrebovali, čo sa
im hodilo, ale aj to, čo sa im len páči-
lo. A to sa stalo osudným Antonínovi
Kopalovi. 
Či sa o konflikt s ruským vojakom pos-
taral sám, alebo išlo o zlyhanie ľudského
faktora u unavených a vyčerpaných
vojakov, nevedno, isté je, že jeden ho
strelil priamo do čela. Najjednoduchším
riešením bolo pochovať ho priamo pri
lese, nikto nevedel, ako dlho budú boje o
mesto pokračovať, každý nepremyslený
pohyb mohol viesť k ďalším obetiam. A
tak tam dodnes deň leží. Medzitým
zomreli priami svedkovia aj blízki prí-
buzní, zmizla aj epitafná doska s nápi-
som Antonín Kopal - obeť vojny. 
V priebehu bojov o Bratislavu padlo 742
sovietskych vojakov, 470 nemeckých
vojakov, 121 civilných obyvateľov a
tento príspevok je venovaný pamiatke
všetkých vojnových obetí ako spomien-
ka na stratené ľudské životy.

Jana Hamšíková,
Mestský ústav ochrany  pamiatok

v Bratislave

Oslobodenie mesta pripomínajú aj menšie hroby

AD: PKO MALO BYŤ NÁHRADOU 
ZA ZNÁRODNENÚ... (BN 01/2011)
Treba namietať objektívnosť článku
PKO malo byť náhradou za znárod-
nenú Redutu hneď z niekoľkých
dôvodov: nielenže sa v ňom autor Šte-
fan Holčík (účelovo?) zmieňuje len o
jednej stránke fungovania PKO a ani
len čiarkou nespomína obrovský prí-
nos PKO pre bratislavskú (i slovens-
kú) kultúru. Vyhýba sa dokonca spo-
menutiu akýchkoľvek hodnôt a
objektívnych faktov, ktoré s PKO ako
kultúrnym stánkom súvisia.
Už nadpis a obrázok, ale najmä zdô-
razňovanie nadviazanosti PKO na
bývalý režim vzbudzuje v čitateľoch
dojem, že nič iné ako „monštruózne
stranícke zjazdy KSS“ sa v PKO
nekonalo. Opak je však pravdou:
komplex vždy slúžil najmä kultúrnym
a spoločenským (teda nepolitickým)
podujatiam, ktoré po celý čas výrazne
prevažovali.
Za všetky spomeňme Džezové dni,
Bratislavskú lýru, bigbítové, popové i
folkové koncerty, Dunajský pohár (v
spoločenských tancoch), predstavenia
Radošinského naivného divadla či
Divadla Ludus, tanečné školy p. Remi-
šovského, Čaje o piatej, Teplákové
bály Lojza, plesy rodákov, Silvestre,
študentské karnevaly, beánie, výstavy
fotografií, astronomické a iné krúžky
pre deti a množstvo iných podujatí...
Takýmto jednostranným vytrhávaním
faktov z celkového historického kon-
textu autor čitateľov zavádza.
Okrem kvalitných interiérov a ume-

leckých diel - monumentálnych sôch
od akad. sochára Tibora Bártfaya,
obrazu Dožinky od Františka Gajdo-
ša, ale najmä vitráží Janka Alexyho -
odborníci vysoko hodnotia urbanistic-
ké riešenie PKO v kontexte dunajské-
ho nábrežia, jeho nenásilné, harmo-
nické zasadenie do pomerne stiesne-
ného priestoru a unikátnu konverziu
pôvodne veľtrhových priestorov na
miesto živej a rôznorodej kultúry a
spoločenskej komunikácie. Najväčšia
hodnota PKO spočíva práve vo fakte,
že ide o tradičný a donedávna živý
kultúrny stánok s mimoriadnou kapa-
citou (4500 osôb) a geniom loci. Pri
akejkoľvek debate o PKO je nutné to
spomenúť.
Štefan Holčík v závere článku vyzýva
na zbúranie PKO. Ako bývalý mest-
ský poslanec pritom musí vedieť, že
iný priestor pre kultúru, ani len
podobných rozmerov a kapacity v
Bratislave nie je. Zrejme zabúda, že
za zachovanie PKO sa v petícii i na
facebooku vyslovilo 14 000 Bratislav-
čanov, vrátane stoviek výrazných
osobností kultúrneho a spoločenského
života.
Oceňujeme snahu autora priblížiť
čitateľom históriu PKO. Nereflekto-
vanie jej najpodstatnejšej časti -
významného kultúrneho a spoločen-
ského prínosu nielen pre Bratislavu,
ale aj pre celé Slovensko - v nás však
vyvoláva podozrenie z jednostrannos-
ti a tendenčnosti uvedeného článku.

Matej Vagač,
Iniciatíva Bratislava otvorene

V PKO prevládali najmä
nepolitické podujatia

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

Vs
tu

pn
é 

pr
e 

1 
os

ob
u.

Ce
na

: 1
2 

€



7BRATISLAVSKÉ NOVINY 12/2011

PETRŽALKA
NAŠVABINSKÉHO ULICI neznámy
páchateľ ukradol zo zaparkovaného
auta niekoľko platobných kariet a ich
prostredníctvom vykonal výbery a tran-
sakcie. Škodu vyčíslili na 6000 eur.
NA NÁBREŽNEJ ULICI odcudzil
neznámy páchateľ náhrobný kameň z
hrobu na cintoríne. Príbuznej tak spôso-
bil škodu 1200 €. Páchateľovi hrozí
väzenie 3 až 10 rokov.

STARÉ MESTO
NA ĽADOVEJ ULICI vošiel ozbroje-
ný maskovaný páchateľ do predajne a
žiadal peniaze. Zamestnankyňa mu z
obavy o život a zdravie vydala 370 eur.
Páchateľ ušiel na neznáme miesto. V
inkriminovanom čase sa v predajni
žiadny klient nenachádzal. 
NA ŠANCOVEJ ULICI horela Fabia
Combi. Požiar bol zrejme založený
úmyselne, na aute sa našli dve nezávislé
ohniská. Zhorela motorová časť, poško-
dená bola aj palubná doska a čelné sklo. 
NA JAKUBOVOM NÁMESTÍ dvaja
Bratislavčania vo veku 32 a 33 rokov
ukradli vo večerných hodinách medené
ríny zo spoločného dvora domov. Jeden
z domov je pritom zapísaný v ústred-
nom zozname národných kultúrnych
pamiatok. Do dvora vnikli vyrazením
zámku na bráne, ukradnuté ríny odnies-
li do zberných surovín.
NA DUNAJSKEJ ULICI prepadli
banku. Predpoludním vošiel do poboč-
ky ozbrojený maskovaný páchateľ
vysoký približne 165 cm a žiadal od
pracovníčky peniaze. Odpovedala mu,
že ona peniaze nemá a musí ísť za kole-
gom. Muž vzápätí namieril zbraň na
pracovníka pokladnice a vyzval ho, aby
mu dal peniaze. Ten mu dal 4885 eur.
Páchateľ namieril zbraň aj proti dvom
osobám, ktoré vstupovali do priestorov
banky a povedal, aby vyšli von. Peniaze
potom vložil do igelitky a ušiel. Spolu s
peniazmi mu však vložili do tašky aj
farbiaci balíček, ktorý niekoľko metrov
od pobočky banky vybuchol, zafarbil
bankovky a s veľkou pravdepodobnos-
ťou aj ruky a oblečenie páchateľa. 
NA ULICI K ŽELEZNEJ STU-
DIENKE počas policajnej kontroly v
opustenej chatke  pri kontrole policajnej
hliadke 25-ročná žena z Bratislavy a 35-
ročný muž z Bratislavy dobrovoľne
vydali vrecúško s obsahom neznámej
kryštalickej látky. Keďže vzniklo podo-
zrenie, že ide o drogu, materiál zaslali
na kriminalistickú expertízu. (mm, sb)

Na rozlúčku 

s ČSFR prišiel

zisk titulu
Ako dlho to niekedy trvá, kým sa aj
mužstvo s dobrými podmienkami
vyšplhá na miesto, kde už predtým nie-
koľkokrát bolo. Slovan čakal, z rôz-
nych príčin, tentoraz veľmi dlho.
Plných sedemnásť rokov, od roku
1975, a medzitým stihol na dva ročníky
najvyššiu súťaž aj opustiť. 
Slnko však predsa zasvietilo aj na jeho
ulicu. Získal svoj ôsmy federálny titul.
Dokonca mu môžeme dať prívlastok,
posledný, lebo bývalá republika sa rozde-
lila a opäť vznikla samostatná Slovenská
republika. V roku 1992 sa hral vlastne
prvý, aj úradne, profesionálny ročník ligy.
Novému životu sa najlepšie prispôsobili
na Tehelnom poli a aj preto vyhrali. Po
jeseni mali bilanciu: 15 zápasov, 13
výhier, 2 remízy, žiadna prehra, 28 bodov
a skóre 36:8, po jari 30 stretnutí, 23 víťaz-
stiev, 5 remíz, 2 prehry, skóre 60:19 a 51
bodov. Slovan hral tak dobre, že lanári
boli schopní v novom profesionalizme
rozobrať celé mužstvo, v ktorom bolo
zrazu sedem reprezentantov. 
Už na jeseň prišlo na tribúny priemerne
9186 divákov! Od 9. jesenného kola bolo
mužstvo na 1. mieste a zostalo tam až do
konca. Sparta Praha zaostala o tri body.
Na Tehelnom poli znelo: „Slovan maj-
ster! Nech žije Slovan!“ Vybuchovali
delobuchy, dym zahalil 34 687 divákov!
Strieľalo aj šampanské. Vítkovice dostali
3:0, Dubovský vsietil dva zo svojich 27
gólov, jeden pridal Timko. Majstri  hrali v
závere exhibíciu. Oslavovalo sa aj v
meste, akoby práve vypukla revolúcia.
Takou zábavou bol vtedy futbal. Oslava
mužstvu, ale aj trénerovi D. Galisovi.
Slávu mu priniesol druhý rok na poste tré-
nera. Na jednom transparente v hľadisku
stálo: Klobúk dolu, pán Galis.
Posledný federálny titul vojde do histórie.
Nikto ho nezopakuje. Preto si hráči zaslú-
žia malé tablo: A. Vencel ml., V. Ženiš - T.
Stúpala, M. Glonek, M. Chvíla, E. Varga,
J. Juriga, O. Krištofík, P. Gostič, L. Pecko,
P. Dubovský, J. Timko, Ľ. Lancz, E. Chy-
til, I. Žiga, G. Hornyák, S. Gorel, P.
Pokrývka, V. Juščák, B. Kitka, M. Koneč-
ný, Y. Haraoui, J. Konderla. Prví pätnásti
mali najväčšie zásluhy na titule. Asisten-
tom D. Galisa bol J. Valovič. Strelci gó-
lov: Dubovský 27 (najlepší v lige), Gostič
8, Timko 5, Lancz 4, Pecko a Haraoui po
3, Chvíla, Juriga, Kinder po 2, Chytil,
Krištofík a Varga po 1, jeden bol vlastný. 
Potom už bola iba rozlúčka s federálnou
ligou, v poslednom 63. ročníku. Slovanu
sa káder pomenil. Posledný zápas ročníka
hral Slovan vo Vítkoviciach (2:2), keď
dal obidva góly Dubovský. Ostalo mu tre-
tie miesto ako najlepšiemu zo Slovenska.
Sparta a Slavia nezakolísali. 
Slovan bol tretím najúspešnejším muž-
stvom celej československej histórie za
Spartou a Slaviou Praha. Futbal sa však
už tešil na samostatnú slovenskú ligu, pre-
rušenú takmer na päťdesiat rokov. Rozde-
lil sa štát aj futbal. Šesť najlepších sloven-
ských mužstiev (Slovan, DAC, Inter, Pre-
šov, Nitra a Trnava (ktorá vtedy skončila
posledná) postúpili priamo a k ním zo
SNL FC Košice, B. Bystrica, Žilina, Prie-
vidza, Humenné a Lok. Košice. 

Jozef Kšiňan, Igor Mráz   
Z pripravovanej publikácie

Belasá deväťdesiatka
(Pokračovanie nabudúce)

Vinárske závody ako šľachtické sídlo
V priebehu 19. storočia vzniklo nie-
koľko funkčne nových typov archi-
tektúry. Technický pokrok si vyžado-
val stavbu železničných staníc, výsta-
vy sa konali vo výstavných paviló-
noch, výrobné stroje nachádzali mies-
to v špecializovaných továrenských
halách.
Stavali sa aj budovy určené pre kancelá-
rie a baliarne tovaru. Kancelárske budo-
vy jestvovali už prv, napríklad radnice,
župné domy, snemovne, ale neboli to
ešte prevádzkovo-administratívne ob-
jekty v modernom slova zmysle.  
Ak bol projektant postavený pred úlohu
postaviť železničnú stanicu či prevádz-
kovú budovu veľkoobchodu s vínom,
mohol čerpať z vlastných skúseností, z
tradície krajiny. K stavbám s reprezen-
tačnou funkciou patrili vtedy najmä
vidiecke sídla šľachty: kúrie, kaštiele,
zámky. Nie náhodou pripomína stanica
konskej železnice na Krížnej ulici malé
šľachtické sídlo. Projektant Ignaz Feig-
ler nemal inú predlohu ako dedinské
kaštiele, roztrúsené po celom uhorskom
kráľovstve. 
Keď dostal jeho syn Ignaz Feigler mlad-
ší od Jakuba Palugyaya objednávku na
prevádzkovú budovu pre vinárske závo-
dy, siahol po podobnej predlohe. Na
konci vtedajšej Märzelgasse (od roku
1885 Stefánia út, teraz Štefánikova
ulica) postavil 1879-1880 okolo rozsia-
hleho dvora rad prízemných prevádzko-
vých budov. V ich čele, oproti železnič-
nej stanici (vybudovanej r. 1848 podľa
projektu jeho otca), postavil do stredu
prízemnej budovy päťosový poschodo-
vý pavilón, ktorý mohol konkurovať
architektúrou ktorémukoľvek šľachtic-

kému domu. Veď aj Palugyayovci boli
šľachtici, pochádzali z Palúdzky a v
nemčine sa právom podpisovali „von
Palugyay“. Na rozdiel od vidieckych
šľachtických sídel nebol ich objekt pod
Kalváriou obytný, slúžil ako kancelár-
sky objekt, len salóny na poschodí boli
určené firemnej a rodinnej reprezentácii. 
Tesne po roku 1900, keď získali vína J.
Palugyay&Söhne vysoké ocenenie na
svetovej výstave v Paríži, vydala firma
informačnú brožúru s fotografiami, kto-
ré už dnes nemožno zopakovať. V prie-
store Hlbokej cesty za palácom, ktorý je
už vtedy označovaný ako Château Palu-
gyay (palugyayovský zámok), bola
zástavba ešte len sporadická: úžitkový
objekt na mieste neskoršieho vodolie-
čebného ústavu Pressburger Sanatorium
(neskôr Ortopedická klinika), malý
objekt nad vchodom do vinárskych piv-
níc, neskoroklasicistická vila pri ne-
skoršej ulici Boženy Němcovej. V roku
1900 postavili sirotinec Márie Ochrana
(teraz základná škola) a vyššie nad ním
stálo zábavné zariadenie Bellevue (pre-
stavané na Sokolovňu). Kopec, na kto-
rom stojí od 17. storočia bratislavská
kalvária, nebol ešte zarastený neudržia-
vaným lesom, ale aj na jeho južných sva-
hoch, dnes zastavaných obytnými doma-
mi, sa rozprestierali bohaté vinice.
Na začiatku brožúry sú fotografické
portréty zakladateľa rodinného podniku
Jakuba Palugyaya a jeho synov Josefa a
Franza. Firma bola dvorným dodávate-
ľom vína pre cisársky dvor vo Viedni,
pre kráľovské dvory v Belgicku, Špa-

nielsku, Rumunsku, Srbsku, dodávala
víno aj na stoly rakúskych arcikniežat,
veľkokniežaťa Sasko-Weimarského,
flanderského kniežaťa a kniežaťa z
Nassau. Všade tam dobre vedeli, že Châ-
teau Palugyay treba hľadať v uhorskom
meste Pressburg. Maďarský názov
Pozsony je uvedený len v zátvorkách.
Brožúrka prinášala aj zábery do jednotli-
vých kancelárií a prevádzok firmy, z
dnešného hľadiska zaujímavé najmä
kvôli zariadeniu a oblečeniu pracovní-
kov v jednotlivých fázach prípravy vína
a jeho plnenia do sudov. Veľmi intere-
santné sú zábery do jednotlivých pivníc
- formy, kde sa oddelene od seba sklado-
vali rôzne druhy vína, či už v sudoch
alebo vo fľaškách. Okrem pivníc pod
kalvárskym vrchom firma používala aj
pivnice (pravdepodobne prenajaté) v
strede mesta, pod meštianskymi domami
na Ventúrskej, Panskej, Kapitulskej, na
Vysokej, aj kdesi v Novom Meste a na
Šancovej. Víno v obrovských sudoch
mala aj v pivniciach „starej budovy
gymnázia“. Z fotografií možno usudzo-
vať, že to boli pivnice bývalého kláštora
klarisiek (teraz Univerzitná knižnica). 
V období medzi dvoma svetovými voj-
nami firma postupne zanikala. Palác
Château Palugyay kúpil veľkoobchod-
ník s vínom pán Ludwig. Ani jemu však
nepriniesol šťastie. Majiteľa s rodinou z
mesta v roku 1945 ako Nemcov vyhna-
li, majetok znárodnili. 
Potomkovia Palugyayovcov aj potom-
kovia Ludwigovcov ešte stále žijú v Bra-
tislave. No to, že ich predkovia preslávi-
li v minulosti mesto na celom svete, dnes
vie málokto. Štefan Holčík

FOTO - archív

KVALITNE
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najlepšia cena od 179 €

v Rakúsku, Nemecku, ...

trvanie 1,5 mesiaca, len 79 €

PRÁCA

KURZY NEMÈINY
pre opatrovate¾ky

OPATROVATE¼SKÝ
KURZ VaV

akreditovaný MPSVaR - 230h
platný v SR a EU

Zaregistrujte sa TERAZ a získajte Z¼AVY!

niha NJ + C ertifikát SJ, NJ, JK D + C A
Z A D A R M O

NOVÉ KURZY KAŽDÝ MESIAC!
pre opatrovate¾ky

VaV

KVALITNE

RÝCHLO(do 24 dní)
najlepšia cena od 179 €

veèerný a denný
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V Interi nikto vyložene nesklamal,

ale viac sa čakalo najmä od legionárov

Bratislavský

maratón vyhral

Etiópčan Erkolo
ATLETIKA
Víťazom 6. ročníka bratislavského
mestského maratónu ČSOB Brati-
slava Marathon 2011 sa stal dvad-
saťšesťročný Etiópčan Ashenafi
Erkolo, ktorý už päť rokov žije v
maďarskej Tatabányi. V Bratislave
dosiahol druhé víťazstvo - pred
dvoma rokmi bol najlepší v polma-
ratóne. 
Rekord podujatia nepadol, Erkolo
dosiahol čas 2:22:09 h, o 2:27 min
slabší ako Remščuk v roku 2008.
Etiópčan až vo finiši na mierne stúpa-
júcej cieľovej rovinke zdolal obhajcu
prvenstva Edwina Kibowena z Kene o
7 sekúnd. Najlepší Slovák v absolút-
nom poradí bol Jozef Urban, vo svojej
maratónskej premiére obsadil 11. mies-
to za 2:31:36 h. „Boli to dobré preteky.
Pred týždňom som bežal polmaratón v
Záhrebe, bola to pre mňa dobrá prípra-
va. Večer pred pretekmi som sa
pomodlil a poprosil Boha o pomoc a
víťazstvo. Vzhľadom na pomerne silný
vietor sa nebežalo rýchlo,“ prezradil
Ashenafi Erkolo.
Na ženskej maratónskej trati obhájila
prvenstvo Lilian Koechová z Kene v
rekorde pretekov 2:45:30 h. Doterajšie
maximum Maďarky Földingovej-
Nagyovej (tentoraz dobehla až štvrtá)
zlepšila o úctyhodných 4:51 min. Troj-
násobná majsterka Slovenska, 35-
ročná učiteľka z Bardejova Ingrid Pet-
nuchová ako najlepšia domáca vytrval-
kyňa obsadila 6. priečku za 2:56:56 h.
„Som spokojná, keďže sa mi podarilo
zlepšiť rekord pretekov. Trať bola iná
ako pred rokom, bol to stredne ťažký
maratón. O rok sa pokúsim o víťazný
hetrik,“ doplnila Lilian Koechová.
Na bratislavský maratón sa prihlásilo
celkove 6513 bežcov, na štarte sa ich
objavilo 5783, do cieľa dobehlo 5723.
V maratóne to bolo 683 účastníkov, v
polmaratóne 1637, v štafetách 1220
(305 štafiet), v inline 299,  hobby behu
720, v detských behoch 1041 a lezúňov
bolo 123. (gb)

V utorok bude

pohárové derby

Slovan - Trnava
FUTBAL
Po dvojtýždňovej prestávke pokra-
čovala najvyššia futbalová súťaž
ďalšími zápasmi. Slovan nastúpi v
piatok v Žiline, kde sa pokúsi ešte
viac stiahnuť náskok súpera a zaúto-
čiť na majstrovský titul.
Po žilinskom ligovom šlágri čaká bela-
sých aj pohárové derby. V utorok 5.
apríla 2011 privítajú na Pasienkoch
trnavský Spartak, s ktorým zohrajú
prvý semifinálový duel Slovenského
pohára. Rovnakí súperi sa stretli aj vo
vlaňajšom finále súťaže v Michalov-
ciach, kde Slovan rozbil Trnavu 6:0.
Posledný vzájomný ligový zápas
zohrali obe mužstvá pred mesiacom,
Bratislavčania vyhrali v prvom jarnom
kole na ihrisku Spartaka 3:1.
Stretnutie na Pasienkoch sa začína o
19.00 h, odveta je na programe o dva
týždne. Druhú semifinálovú dvojicu
tvoria Žilina a Zlaté Moravce. Finále
Slovenského pohára bude 8. mája v
Banskej Bystrici. (mm)

Beh Devín - 

Bratislava chystá

64. kapitolu
ATLETIKA
Už 64. ročník Národného behu
Devín - Bratislava sa uskutoční v
nedeľu 10. apríla 2011. Bratislava sa
teda po nedávnom mestskom mara-
tóne môže tešiť na ďalšie príťažlivé
bežecké podujatie.
Štart behu Devín - Bratislava o 10.00 h
je tradične pod Hradom Devín. Dospe-
lí pobežia 11 625 metrov, deti spod
Mosta Lafranconi približne 2600, spo-
ločný cieľ bude na Rázusovom nábre-
ží, pri Propeleri.
Zúčastnených bežcov zaradia do kate-
górií podľa roku narodenia. Po vlaňaj-
šom úspechu sa znovu uskutoční aj
Firemný beh, ktorý bude na hlavnej
trase. Pre žiakov základných škôl a
osemročných gymnázií (žiakov do 15
rokov) je na trase Malého Devína pri-
pravená vlastná súťaž. Organizátori
vyhodnotia poradie firiem, podnikov a
škôl tak, že do celkového výsledku
zaradia časy piatich najrýchlejších bež-
cov zo školy, firmy alebo podniku (aj
preto musí každý subjekt reprezento-
vať minimálne päť bežcov).
Internetom sa dá prihlásiť do 4. apríla
2011 a štartovné je 8 eur (hlavný beh) a
4 eurá (Malý Devín), v prípade osobné-
ho prihlásenia a zaplatenia poplatku to
vyjde na 10 a 5 eur. Štartovné čísla si
účastníci registrovaní internetom môžu
vyzdvihnúť 7. a 8. apríla od 14.00 do
18.00 h v športovom areáli StaRZ na
Drieňovej ulici. V deň podujatia to
bude od 7.00 do 8.30 h na Kúpeľnej
ulici pri budove Grössling. V deň prete-
kov už nie je možná registrácia. (brn)

Sezónu otvorí

Jarná cena

Petržalky
DOSTIHY
V nedeľu 10. apríla 2011 sa začne
dostihová sezóna v Starom háji.
Otvorenie už tradične patrí Jarnej
cene Petržalky.
Pre turfmanov sú pripravené stávky, na
Závodisku však už tradične nezabúda-
jú ani na deti, ktoré pri príležitosti
otvorenia sezóny dostanú cukríky,
nafukovacie balóniky či kupónik na
detského plyšáčika a vyfotia sa s tak-
mer pravým medveďom. Hostesky
navyše skrášlia nechty aktuálnym veľ-
konočným motívom a na pódiu žiaci
ZUŠ Jána Albrechta ponúknu tanečno-
spevácke variácie svojich najlepších
vystúpení.
Komu to časovo nevyjde, opravný ter-
mín bude v nedeľu 17. apríla, keď z
pódia zaznejú melódie Elánu a keď je v
rámci podujatia Bratislava - mesto
všetkých voľný vstup.
V nedeľu 24. apríla zase môžu rozhý-
bať svoje telá tí, ktorí budú mať dosť
oddychu počas veľkonočných sviat-
kov. Môže to byť aj v rámci prechádz-
ky na Závodisko, kde sa počas dostiho-
vého popoludnia pobežia napríklad
Cena trojročných kobýl a Cena trojroč-
ných žrebcov. (vk)

BASKETBAL
Basketbalisti bratislavského Interu
nemajú za sebou dobrú sezónu. Sen o
play-off sa rozplynul už niekoľko kôl
pred koncom základnej časti, žlto-
čierni sa navyše usadili na dne ligovej
tabuľky. Tím na konci sezóny viedol
Michal ONDRUŠ, ktorý mal na sezó-
nu jediné konštatovanie:
- Z hľadiska dosiahnutých výsledkov sa
nedá povedať nič iné ako to, že sezóna
bola neúspešná.
Čo bolo pre vás najväčším sklama-
ním?
- Po sľubnom začiatku sme mali obrovs-
ké problémy so zraneniami a tie nás pre-
nasledovali počas celej sezóny. Tie sa
následne prejavovali v neuspokojivých
výsledkoch a s tými prichádzalo jedno
sklamanie za druhým. Aj taký je však
šport.
Mal Inter káder na kvalitatívne takej
istej úrovni ako mužstvá zo stredu
tabuľky? Ak áno, v čom bola teda prí-
čina, že skončil tak, ako skončil?
- Družstvo bolo na začiatku sezóny zlo-
žené tak, aby sa pohybovalo v strede
tabuľky a aj výsledky po úvodných
kolách to potvrdili. Vyskytli sa však pro-
blémy, ktoré sa dajú ťažko predpokla-
dať. Chorvát Dominik Štefanac nebol
tým hráčom, akým bol vo svojej prvej
sezóne v Interi, a tak sme sa s ním rozlú-
čili. K tomu sme celú sezónu čakali na
Daniela Nováka, ktorý nakoniec odohral
jeden jediný zápas. Dlhodobá absencia
hráča, ako je Novák, nás stála vo viace-
rých tesných zápasoch víťazstvo, keďže

nám chýbali potrebné skúsenosti vo
vyrovnaných koncovkách. Navyše sa
zranil Američan Jerrenda Wheeler, s kto-
rým sme boli na rozohrávke veľmi spo-
kojný. Snažili sme sa síce zaplátať
vzniknuté diery ďalšími Američanmi,
ale už to nebolo ono. 
Ako hodnotíte s odstupom času prí-
chod trojice hráčov z Pezinka?
- Po doplnení mimoriadne skúsenou tro-
jicou sme mali logicky vyššie ambície.
Výsledky však neprichádzali, nervozita
rástla a často nám chýbal aj kúsok šťas-
tia. Naša spolupráca nevyznela navonok
šťastne, ale mladí hráči získali ďalšiu
skúsenosť. Nik z nich nemal doteraz
možnosť trénovať a hrať po boku takých
skúsených hráčov. Lukjanec, Mičuda aj
Miloševič robili čo mohli, ale jednodu-
cho to nevyšlo.
Ktorí hráči vás najviac sklamali, prí-
padne potešili?
- Nedá sa povedať, že by niekto vyslove-
ne sklamal, aj keď treba povedať, že sme
čakali ďaleko viac od legionárov Štefa-
naca, Shearda a Holmesa. Kladne sa dá

hodnotiť pôsobenie 16-ročného Tota, do
základnej rotácie sa počas sezóny prebo-
joval Ďurana, dobré momenty mal kapi-
tán Kucsa. Škoda výpadku Žilíka, ktoré-
ho zranenie pribrzdilo vo väčšom rozle-
te a ako som už spomenul, Wheeler bol
až do zranenia veľkou oporou.
Aký program budú mať hráči v naj-
bližších týždňoch? S koľkými rátate
aj v novom ročníku?
Hráči dostanú pár dní voľno. Mladíci sa
zapoja do programu mužského „béčka“,
na ktoré čaká ešte 6 zápasov v 1. lige a
súčasne odštartujeme prvý prípravný
blok na ďalšiu sezónu. Ťažko v tomto
momente bližšie predstavovať hráčsky
káder na sezónu 2011/2012. Určite však
chceme nadviazať na spoluprácu s hráč-
mi, ktorí študujú v Bratislave, alebo sú
odchovancami Interu - Ďurana, Žilík,
Kuffa, Kucsa, Rosival, Antal, Tot.
Doplnenie skúsenými Slovákmi a legio-
nármi bude závisieť od rozpočtu na ďal-
šiu sezónu. Podľa toho prispôsobíme aj
ambície a ciele družstva v extralige.
Hovorí sa, všetko zlé je na niečo
dobré, v čom by teda budúcnosti
mohol pomôcť tento ročník?
- Aj napriek výsledkovému neúspechu
sme sa presvedčili, že aj mladí Slováci si
zaslúžia šancu, ale potrebujú mať po
svojom boku dvoch-troch skutočných
hráčov, ktorí potiahnu družstvo v ťaž-
kých chvíľach. Dá sa teda povedať, že
skupinu mladých Slovákov do ďalšej
sezóny máme pokope a chýbajú nám
„už len“ dve či tri výraznejšie hráčske
osobnosti. Zhováral sa Dušan Blaško

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na

www.banoviny.sk
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V Novej budove SND vystúpi džezová

formácia - Duke Ellington Orchestra 
HUDBA
Duke Ellington Orchestra vystúpi 3.
apríla 2011 o 20.00 h v Sále opery a
baletu SND na Pribinovej ulici. Špe-
ciálnymi hosťami orchestra budú
Peter Lipa a Juraj Bartoš.
Duke Ellington Orchestra je umelecké
teleso interpretujúce hudbu štýlotvorné-
ho džezového skladateľa a klavíristu
Duke Ellingtona. Za posledné štyri roky
precestoval významné džezové festiva-
ly a kluby po celom svete, na jar minu-
lého roku vypredal pražskú Lucernu a
teraz zavíta na Slovensko.
Edward Kennedy „Duke“ Ellington (29.
apríla 1899, Washington D. C., USA -

24. mája 1974, New York) bol americký
džezový skladateľ a klavírista, jedna z
najdôležitějších postáv džezu 20. storo-
čia. V jeho orchestroch sa preslávilo
mnoho džezových hudobníkov, mnohí z
nich dali tomuto orchestru prednosť
pred vlastnou sólovou kariérou. Často
išlo o pozoruhodných tvorcov a sólistov,
ale bol to práve Ellington, ktorý dal
orchestru výsledný tvar a zvuk a vytvo-
ril z neho  jedno z najznámejších džezo-
vých zoskupení vôbec.
Ellington je autorom asi 2000 skladieb,
vrátane niekoľkých muzikálov. Ešte
pred vypuknutím 2. svetovej vojny sti-
hol so svojím orchestrom precestovať

celé Spojené štáty a Európu. Orchester
viedol od roku 1923 až do svojej smrti v
roku 1974. Po jeho smrti prevzal vede-
nie syn Mercer Ellington, ktorý zomrel
v roku 1996. Odvtedy vedie tento
orchester Barry Lee Hall., Jr.
V orchestri Duka Ellingtona sa vystrie-
dali mnohí vynikajúci džezoví inštru-
mentalisti ako  Jabbo Smith, Juan Tizol,
Cootie Williams, Johny Hodges, Barney
Bigard, Ben Webster, Jimmy Blanton a
mnohí ďalší. 
V rokoch 2007 - 2009 Duke Ellington
Orchestra precestoval takmer celý svet a
zavítal do popredných džezových klu-
bov. (dš)

Divadlo Zrakáč

vystúpi 

v DK Ružinov
DIVADLO
V Dome kultúry Ružinov na Ruži-
novskej 28 vystúpi 8. apríla 2011 o
19.00 s hrou Wiliama Shakespeara
Rómeo a Júlia 2010 divadlo Zrakáč.
V réžii Jozefa Pražmáriho sa predstavia
nevidiaci herci, ktorí si názov divadla
zvolili sami.  Skrývajú sa za ním ľudia,
ktorých zrakové postihnutie si pri sledo-
vaní deja takmer nevšimnete.  
Umelci sa pred obecenstvom predsta-
vujú vždy s plným nasadením a odo-
vzdaním. Môžete sa o tom presvedčiť
aj v hre Rómeo a Júlia 2010 divadla
Zrakáč. (dš)

Ušetrite dvakrát
Staviate rodinný dom, prerábate byt, potrebujete zatepľovať alebo sa potrebujete 
rozhodnúť pre najvhodnejší vykurovací systém či montáž solárneho panela?
 

Využite bezplatné rady profesionálov a znížte svoje náklady 

na energiu. Objednajte sa na tel. 0903 250 848 a navštívte 

naše Kontaktné miesta: Bratislava – Hraničná 14
Nitra – Štefánikova tr. 45
Trenčín – 1. mája 13

Bratislavske noviny ener. poradca 201x270mm.indd 1 2/3/11 9:25 AM

Viac o bratislavskej
kultúre sa dozviete na

www.banoviny.sk

V Auparku

bude festival

Hory a mesto
FILM
V Palace Cinemas Aupark sa od 6. do
10. apríla 2011 uskutoční medziná-
rodný festival horského filmu a dob-
rodružstva Hory a mesto. 
Dominantnou časťou sa stane súťažná
prehliadka filmov s horskou, adrenalí-
novou a environmentálnou tematikou.
Filmy sa premietnu v sekciách Zem,
Voda, Skala, Sneh a Bicykle, pripravená
je aj sekcia Fenomém s témou tiger. 
Hlavnými hosťami sú Beat Kammer-
lander, ktorý uvedie film Život vo verti-
kále, ako aj multimediálnu prezentáciu.
Druhý raz navštívi festival americký
extrémny lezec, držiteľ viacerých
rýchlostných rekordov a zároveň herec
Timmy O´Neill. V Bratislave bude mať
prednášku s názvom Život je to, čo si z
neho urobíš. Do tretice je to talentovaný
český lezec, ktorý lezie jedny z najťaž-
ších ciest na svete - Adam Ondra. (dš)

Komédiu Výročí

uvedú v Divadle 

v podpalubí
DIVADLO
České divadlo uvedie 3. apríla 2011 o
19.00 h v Divadle v podpalubí na Tyr-
šovom nábreží komédiu Výročí.
Manželia Helena a Jan oslavujú 25.
výročie svadby. Všetko sa začína
romantickou večerou a spomienkami,
práve pri nich však hrozí katastrofa, že
sa prezradí niečo, čo malo zostať možno
utajené. Smršť vtipných hádok a muž-
sko-ženských dialógov na seba nenechá
dlho čakať. Obaja herci predstavujú
mmnožstvo postáv a divák vidí celú
galériu života jedného vzťahu. 
Hra je originálne komediálne leporelo o
úskaliach a stereotype rodinného života
za pomoci situačnej i slovnej komiky.
Hrajú M. Doleželová a R. Vencl, scenár
a réžia M. Doleželová a R. Vencl. (dš)

Českí herci 

vo francúzskej

komédii
DIVADLO
V Dome kultúry Dúbravka na Sara-
tovskej 2/A uvedú 6. apríla 2011 o
19.00 h komédiu  francúzskeho auto-
ra Erica Assousa Herci jsou unaveni. 
Herečka s bohatým priateľom si pozvú
do svojho vidieckeho sídla na grilovanie
svojich kolegov. Rada by s nimi oslávi-
la získanie hlavnej úlohy vo filme.
Zábava sa začína a na programe sú zvy-
čajné témy z hereckých šatní, scenáre,
roly, vzťahy, peniaze, zdravie… Pria-
teľské stretnutie? Nie je to také isté, pre-
tože masky rýchlo padajú. Bujarý
herecký večierok má typický francúz-
sky šarm a prekvapujúci závero. Hrajú
S. Skopal, S. Postlerová alebo V. Křížo-
vá, J. Šťastný alebo  M. Zahálka, L.
Zahradnická alebo B. Petrová, V. Vydra
alebo J. Čenský, N. Konvalinková alebo
J. Boušková. (dš)
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Neporiadok na Trnavskej ulici uprace

samospráva, investor dostane pokutu

50 %
zľava

zo spracovateľského

poplatku

Na banke záleží.
Získajte bezúčelový úver pre podnikateľov až do výšky 200 000 €, bez dokladov o tom, na čo poskytnuté 
finančné prostriedky použijete. Teraz navyše s 50 % zľavou zo spracovateľského poplatku.  
Využite skúsenosti a stabilitu Slovenskej sporiteľne, najväčšej banky na Slovensku. Kvalitné bankové služby vám 
poskytnú naši špecializovaní poradcovia v najširšej bankovej sieti v Slovenskej republike.

Aj menší podnikatelia môžu mať 
veľké plány. Uskutočnite ich s naším 
bezúčelovým úverom pre podnikateľov. 
A s kým bankujete vy?

Bližšie k vám

 www.slsp.sk  |  sporotel: 0850 111 888  |  293 obchodných miest v SR  |  708 bankomatov v SR  |  5 853 bankomatov skupiny Erste 

RUŽINOV
Obyvateľov bytového domu na
Trnavskej ceste oproti Zimnému šta-
diónu Ondreja Nepelu už od roku
2007 trápi nadstavba a s ňou spojený
neporiadok. Bratislavské noviny o
prípade informovali už vlani (BN
35/2010), no situácia sa vôbec
nezmenila. Spoločnosť Interset, s
ktorou sa na nej dohodli, im nad-
stavbu nedokončila. 
„Investor už s obyvateľmi prestal aj
komunikovať. Ľudí pritom trápi zate-
kanie do bytov, plesne, nefunkčný
výťah, stavebný neporiadok okolo
domu. Podobné problémy Interset spô-

sobil aj v iných domoch v Bratislave.
Ružinovský stavebný úrad preto vyko-
nal priamo na mieste štátny stavebný
dozor, situáciu si bol pozrieť aj staros-
ta Ružinova Dušan Pekár,“ informova-
la hovorkyňa ružinovskej samosprávy
Miroslava Štrosová.
Obyvateľom domu robí starosti aj sta-
vebný dvor. Investor tu nechal zložený
materiál, neporiadok sa šíri aj do oko-
lia. Túto nepríjemnú vizitku zviditeľ-
ňuje  fakt, že dom stojí presne oproti
Zimnému štadiónu Ondreja Nepelu,
kde sa už koncom apríla uskutočnia
majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji
(potrvajú do polovice mája).

Starosta Ružinova sa preto rozhodol
pre krok, vďaka ktorému neporiadok
zmizne. Investor totiž na výzvy, aby
pozemok, upratal, vôbec nereaguje.
„Neporiadok do hokejových majstro-
vstiev sveta odstránime na naše nákla-
dy, od investora ich však budeme
vymáhať,“ informoval starosta Ruži-
nova Dušan Pekár a dodal: „Obyvate-
ľom pomôžeme v tom, čo budeme
môcť ako mestská časť urobiť a čo
ľuďom urýchli vyriešenie tohto neprí-
jemného problému, ktorý im spôsobil
nezodpovedný investor,“ vyjadril sa
Dušan Pekár. Firma Interset dostane aj
pokutu. (brn)

Polícia sľúbila,

že pomôže 

na Stavbárskej 
VRAKUŇA
Na základe podania petície obyvate-
ľov zo Stavbárskej ulice sa na
Okresnom riaditeľstve PZ Bratisla-
va II stretli okresný riaditeľ ORPZ
BA II, riaditeľ OO PZ Bratislava -
Vrakuňa, starostka mestskej časti
Vrakuňa, veliteľ mestskej polície z
mestskej časti Ružinov a zástupcovia
občanov zo Stavbárskej ulice (oby-
vateľov Pentagonu). 
Dôvodom bolo, že občania sídliska na
Stavbárskej ulici žiadali riešenie pro-
blému týkajúceho sa „neprispôsobi-
vých občanov“ (narkomanov), ktorí im
sťažujú bývanie v lokalite. Vyslovili
obavy o svoje deti, ktoré prichádzajú
do kontaktu s konzumentmi drog nie-
len na ulici, ale aj v priestoroch obytné-
ho domu. Hoci občania z tohto sídliska
sa snažili problém riešiť platenou SBS
službou, ktorá kontrolovala pohyb ľudí
v objektoch obytného domu, výsledok
nebol vždy pozitívny. Aj preto bolo na
stretnutí občanom vysvetlené, ako im
môže pomôcť Policajný zbor SR. 
„Po ukončení stretnutia poskytli pria-
me kontakty na príslušné obvodné
oddelenie a na Okresné riaditeľstvo PZ
Bratislava II, čo by malo v prípade
potreby urýchliť zásah policajtov v
danej lokalite. Okresný riaditeľ PZ
Bratislava II prisľúbil, že po dohode s
Krajským riaditeľstvom PZ v Bratisla-
ve zvýši v lokalite hliadkovú činnosť
policajtov aj v spolupráci s mestskou
políciou. Taktiež prisľúbil, že urobí
všetko potrebné, aby sa slušní obyvate-
lia neslávneho sídliska na Stavbárskej
ulici mohli cítiť bezpečne,“ informoval
hovorca Krajského riaditeľstva Poli-
cajného zboru SR v Bratislave Franti-
šek Peczar. (mm)

Knižnica sa

premení na 

historický hrad
NOVÉ MESTO
Knižnica Bratislava - Nové Mesto na
Pionierskej ulici 12 sa 1. apríla 2011
piaty raz zapojí do medzinárodného
podujatia Noc s Andersenom. 
Pracovníčky knižnice o 18.00 h privíta-
jú deti v dobových kostýmoch, pričom
podujatie potrvá až do druhého dňa.
Akcia je určená deťom od šiestich do
desiatich rokov. 
Tie, ktoré prídu, budú mať k dispozícii
rôzne hry a súťaže. Tohtoročnou témou
je historický hrad a podľa toho bude
knižnica aj upravená. (jag)

Vajnorčania 

sa zase stretnú 

na kolieskach
VAJNORY
Mestská časť pozýva na 11. ročník
podujatia Vajnory na kolieskach. 
Organizátori privítajú v nedeľu 3. aprí-
la 2011 o 14.00 h všetkých, ktorí si
chcú zasúťažiť na kolieskových korču-
liach, kolobežkách, detských bicyk-
loch či skateboardoch.
Každý, kto absolvuje trasu, dostane v
cieli jablká a fit tyčinky. Pre deti je pri-
pravený sprievodný program Zábavné
Šašoviny od 15.30 h na ihrisku, kde
budú modelovať balóniky, či si môžu
dať si pomaľovať tvár. Trasa vedie po
ceste Na doline (Jurská cesta). (kd)

�GARÁŽOVÉ BRÁNY
�AUTOMATICKÉ 

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

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

Vám vyrobí 
a namontuje 

�ŽALÚZIE �MARKÍZY
�ROLETY
�LAMELOVÉ DVERE
�SIETE PROTI HMYZU
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SOBOTA 2. apríla
� 14.00 - Secesné pamiatky v Bratisla-
ve, Modrý kostolík, vlastivedná vychá-
dzka, pri studni na Primaciálnom námestí
� 14.30 - Prasiatka sa vlka neboja, Bra-
tislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 15.00 - Cirkus v šlabikári, divadlo
Ludus, od 5 rokov, kníhkupectvo Panta
Rhei, Poštová ulica, vstup voľný
� 15.00 - Kohútik a sliepočka, rozpráv-
ka aj pre najmenších, divadlo Malá scéna
STU, Dostojevského rad 7
� 16.00 - Soboty pre deti, popoludnie
plné divadla, zábavy a tanca, Medziná-
rodné divadlo Meteorit, Čulenova 3
�19.00 - Túlavé srdce, divadlo Astorka,
Námestie SNP 33

� 21.00 - Skladačka with Junior (vibe)
& Vec (samsystem) & Yanko Král
(H16), eclectic, Nu Spirit Club, Šafáriko-
vo námestie 7
� 22.00 - Private Party, Nu Spirit Bar,
Medená 16 

NEDEĽA 3. apríla
� 10.00 a 14.30 - Prasiatka sa vlka ne-
boja, Bratislavské bábkové divadlo, Du-
najská 36
� 10.30 - Nedeľné matiné, Kvarteto
mesta Brna, GMB, Mirbachov palác,
Františkánske námestie 11
�10.30 - Slncový kôň, divadielko Bum-
bác, DK Dúbravka, Saratovská 2/a
� 10.30 - Cisárove nové šaty, divadlo
Clipperton, DK Ružinov, Ružinovská 28
15.00 - Nedeľný čaj o tretej, hrá Prova,
DK Lúky, Vigľašská 1
� 15.00 - Rozhodne sa v nedeľu, HIP -
HOP fakulta, DK Zrkadlový háj, Rov-
niankova 3
� 15.30 - Uštrikovaná rozprávka, di-
vadlo Neline, Chipicao rozprávky, hotel
Devín, Riečna 4
�19.00 - Spomienky tela, tanečné pred-
stavenie, divadlo Astorka Korzo´90,
Námestie SNP 33
�19.00 - Výročí, úspešná česká komédia,
Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
�19.30 - Modelky II, krása neni šetko,
hra zo sveta modelingu, divadlo GUna-
GU, Františkánske námestie 7

� 19.45 - Posed, tanečné predstavenie,
Astorka Korzo´90, Námestie SNP 33
�22.00 - Hearth & Beats tribute to Edo
Maajka - DJ Ormos, tematický večer,
hip hop, Nu Spirit Bar, Medená 16 

PONDELOK 4. apríla
� 19.00 - História Bratislavy, prednáš-
ka, lektor Peter Tomčík, CDLaV, Gašta-
nová 19
� 19.00 - Komédia o boháčovi a Laza-
rovi, VŠMU, Štúdio 1, Zochova 1
� 19.00 - Ľudorezy alebo Moja pečeň
stratila zmysel, radikálne kontroverzná
komédia o našom ľude, divadlo Malá
scéna STU, Dostojevského rad 7
� 19.00 - Pena dní, tanečné predstave-
nie, Astorka Korzo´90, Námestie SNP33
� 19.00 - Peter Janků, Marián Geiš-
berg, Martin Geišberg, folkový dvoj-
koncert, Ticho&spol. CDLaV, Školská 14
� 19.00 - Čiernobiele srdce Charlieho
Chaplina, divadlo Ludus, Heineken
Tower Stage, Pribinova 25
�19.09 - Náhle nešťastie, Celkom malé
divadlo Levice, Art Club Scherz, Parti-
zánska 2, Palisády
� 20.00 - Napichovači a lízači, Giv mi
fajf, divadlo SkRat, A4 Nultý priestor,
Námestie SNP 12
� 20.00 - Slam Poetry Night: Moderá-
tori:Vlado Janček, Bebe, Hostia: Jakub
Foll,  BioMasha, Bohdan Blahovec, after
DJ Magálová slam poetry, Nu Spirit
Club, Šafárikovo námestie 7
� 22.00 - Celkom iný DJ - MJ Jaslo,
funky, džez, Nu Spirit Bar, Medená 16

UTOROK 5. apríla
�9.00 a 11.00 - Old School Brothers (Z
ulice hore), Teátro Wüstenrot, Trnavské
mýto 1
� 10.00 - Snehová kráľovná, Medziná-
rodné divadlo Meteorit, Čulenova 3
� 15.45 - O Jačmienke, výtvarný krú-
žok, Spoločenský dom Nivy, Súťažná 18
� 18.00 - Ateliers Français, dramatický
krúžok pre mládež, Klub 22, Jiráskova 3
� 19.00 - Komorný koncert - Cyklus
Štúdio mladých, Malé koncertné štúdio
Slovenského rozhlasu, Mýtna 1, vstup
voľný
� 19.00 - Hamlet alebo Nález lebky,
Túlavé divadlo, Divadlo v podpalubí,
Tyršovo nábrežie
� 19.00 - Vagína monológy, Medziná-
rodné divadlo Meteorit, Čulenova 3
� 19.00 - Sen noci svätojánskej, divad-
lo LAB, Svoradova 4
� 19.00 - Pred odchodom na odpoči-
nok, divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 20.00 - Napichovači a lízači, Giv mi

fajf, divadlo SkRat, A4 Nultý priestor,
Námestie SNP 12
� 21.00 - NuSpirit Kinema special:
Prechádzka filmovým peklom - naj-
horšie filmy, všetkých čias, filmový
večer, prednáška, house, Nu Spirit club,
Šafárikovo námestie 7
� 22.00 - Soulmatez - DJ Pure (Gopo-
pular.com), house, brokenbeat, Nu Spirit
Bar, Medená 16

STREDA 6. apríla
� 14.00 - O dvoch babkách ježibab-
kách, Klub detí Slniečko, Furdekova 6/a
� 14.00 - Morena, Morena, do vody
hodená, kreatívne podujatie, M klub,
Rovniankova 3
� 14.00 - Abeceda zjedla teba, Cirkus
v šlabikári, divadlo Ludus, Heineken
Tower Stage, Pribinova 25
�18.00 - Dunajci, stretnutie hádankárov a
krížovkárov, DK Ružinov, Ružinovská 28
� 18.30 - AnandaDance/Tanec ako
liek, vedomý pohyb a tanec pre každého,
Caroin, Kosatcova 24/A
� 19.00 - Herci jsou unaveni, divadelná
komédia z hereckého prostredia, hrajú S.
Skopál, S. Postlerová alt. V. Křížová, M.
Záhalka alt. J. Šťastný, V. Vydra alt. J.
Čenský, L. Zahradnická alt. B. Petrová,
N. Konvalinková, alt. J. Boušková, DK
Dúbravka, Saratovská 2/a
� 19.00 - Stand up show NaOstro, Me-
dzinárodné divadlo Meteorit, Čulenova 3
� 19.00 - Na obed, brutálna tragikomé-
dia na zožratie, divadlo Malá scéna STU,
Dostojevského rad 7
� 19.00 - Tolstoj a peniaze, divadlo As-
torka, Námestie SNP 33
�19.00 - Poradňa krásy Šereď, Divad-
lo O. Belešovej a L. Kollárovej, Divadlo
v podpalubí, Tyršovo nábrežie

� 20.00 - Kuracia láska, kino inak, A4
Nultý priestor, Námestie SNP 12
� 21.00 - 3T - Tri tvorivé tvory: Večer
divadelnej improvizácie, Free after DJ
Yanchi, improvizačné divadlo, mashup
grooves, Nu Spirit Club, Šafárikovo
námestie 7
� 22.00 - Live or Dive DJs Barbie Idi-
jot & Skank (Rezidents), deephouse,
detroit & chicago grooves, Nu Spirit Bar,
Medená 16

ŠTVRTOK 7. apríla
� 10.00 a 14.00 - Abeceda zjedla teba,
Cirkus v šlabikári, divadlo Ludus, Hei-
neken Tower Stage, Pribinova 25
� 10.00 - Palica, von z vreca!, verejná
generálka, Bratislavské bábkové divadlo,
Dunajská 36
� 10.00 - Stretnutie s bájkou, Lev a
myš, Klub detí Slniečko, Furdekova 6/a
� 14.00 - Klub moderných spoločen-
ských stolových hier pre deti, Klub detí
Slniečko, Furdekova 6/a
� 19.00 - Červená princezná, divadlo
Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Celkom vážne, divadlo Ívery,
CDLaV, Školská 14
� 20.00 - Antidiskotéka Jiřího Černé-
ho, Klub Za Zrkadlom, Rovniankova 3
� 20.00 - Zvyšky, divadlo SkRat, A4
Nultý priestor, Námestie SNP 12
� 21.00 - BWO presents DJ Rashad:
DJ Rashad (Planet Mu/US), Biomat,
Detlef Dakar, juke, nu sound, Nu Spirit
Club, Šafárikovo námestie 7
� 22.00 - Little Fridays by DJs Mizzi
& Lexa house, nudisco, Nu Spirit Bar,
Medená 16

PIATOK 8. apríla
� 10.00 - Palica, von z vreca!, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
�17.00 - Ružinovská  tančiareň, taneč-
né stretnutie staršej a strednej generácie,
DK Ružinov, Ružinovská 28
� 19.00 - Music Club, 1celá5 (rock),
Doug Beskyt (rock), Cinnamon Island
(funkpop), DK Lúky, Vigľašská 1
� 19.00 - Persona, intímna dráma v ma-
ďarskom jazyku, divadlo Malá scéna
STU, Dostojevského rad 7
� 19.00 - Rómeo a Júlia, divadlo Zra-
káč, účinkujú nevidiaci herci, réžia Jozef
Pražmári, DK Ružinov, Ružinovská 28
� 19.00 - Caffe RozKOkoš, kabaret, Me-
dzinárodné divadlo Meteorit, Čulenova 3
� 19.00 - Čudné popoludnie dr. Zvon-
ka Burkeho, divadlo Astorka, Námestie
SNP 33
� 19.30 - Tanečný dom, výučba ľudo-
vých tancov, Liptov, hrá Muzička, DK
Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 20.00 - Krok k rocku, koncert skupín
Kŕdeľ divých Adamov, Golden Vein, The
Paranoid, Metalicca Revival, DK
Dúbravka, Saratovská 2/a
22.00 - All Good Funk wit DJs Yanchi
(titinrec) & Magálová, funk, breaks, Nu
Spirit Bar, Medená 16

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

vyjdú opäť o týždeň

7. apríla 2011

Nájdete nás aj na

Autosalóne v Bratislave
Výstavisko Incheba, hala B, stánok č.15,
Aupark Shopping Center Bratislava,
od 12. do 17. apríla 2011. 

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
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AG Nová úroveň dokonalosti
Nová generácia triedy C
Od 26. marca 2011 u vášho predajcu Mercedes-Benz 
alebo na  www.mercedes-benz.sk


