
O množstve nelegálnych stavieb v
podobe bilbordov, o tom ako chce
proti nim Petržalka bojovať a o pot-
rebe zmeny legislatívy, sme sa po-
zhovárali so starostom Petržalky
Vladimírom BAJANOM.
- Tento problém nevznikol zo dňa na
deň. Na území mestskej časti máme
približne 600 bilbordov, z toho 40 per-
cent je podľa odhadov postavených
načierno! Toto množstvo vypovedá, že
v tejto podnikateľskej  činnosti je tu
absolútna anarchia. Na boj proti tomu-
to nešváru potrebujeme spoluprácu s
hlavným mestom. Pokúsime sa, aby
veľká časť čiernych stavieb bola
odstránená, čo však bude tvrdý boj s
investormi, ktorí majú silnú pozíciu.
Súčasný stav je však v Petržalke neudr-
žateľný. Aj občania vidia, že každý roh
je bilbordmi doslova obsypaný. Zlé je,

že množstvo čiernych stavieb sa povo-
lí dodatočne, v druhostupňovom kona-
ní. Nemáme inú možnosť ako veriť, že
kompetentní sa zasadia, aby sa tomu
urobil rázny koniec. Vítam akúkoľvek
zmenu v stavebnom zákone, ktorá by
nám v tejto veci pomohla. 
V akom zmysle?
- Obyvatelia chcú vidieť výsledky
nášho konania ihneď. Možno si spome-
niete, ako dal bývalý primátor Žiliny za
účasti kamier odpíliť nelegálne postave-
né bilbordy. Tá akcia bola síce rýchla,
ale s akým výsledkom? Spomínaný bý-
valý verejný činiteľ má teraz ako osoba
z toho právne problémy.
Prečo má problémy?
- Ak sa totiž premlčí dvojročné obdobie,

stavba je  podľa súčasnej legislatívy už
legálna. Zákony musia byť na strane
verejného záujmu a nesmú povoľovať
po dvoch rokoch od nerozhodnutia o
odstránení čierneho bilbordu takú stav-
bu zlegalizovať. Niekedy akoby zámer-
ne sa však rozhodovanie na vyššej
inštancii zdržiava. Alebo je vrátené na
dopracovanie kvôli takým veciam ako
je napríklad čiarka alebo bodka. 
Môže sa teda taká stavba zlegalizovať
aj napriek tomu, že stavebník nemal
platné stavebné povolenie?  
- Môže. Preto je potrebné mnohé veci z
hľadiska práva a legislatívy ešte dotiah-
nuť. Aj v stavebnom zákone. Pokiaľ
nebudú verejní funkcionári chránení,
nepôjdu do takýchto sporov. Určite
nebude riešením len pokuta za rôzne
čierne stavby či bilbordy.

Zhováral sa Robert Lattacher
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STARÉ MESTO
Zvyšok predbránia Rybárskej brány
je bez majiteľa. K správcovstvu
pamätníka archeologickej vykopáv-
ky na Hviezdoslavovom námestí sa
nikto nehlási. Možno aj preto čoraz
viac pustne.
Mnohí turisti sa snažia vidieť čosi zo
zvyškov predbránia Rybnej brány, ale
náhľad na ruiny začína byť v dezolát-
nom stave. Hrubé, popraskané a špinavé
sklo bráni vo výhľade. Turisti si navyše
kvôli odrazu svetlu pri pohľade cez sklo
musia tieniť rukami. Zlá je aj čitateľ-
nosť textu  v slovenčine i angličtine
vysvetľujúceho históriu miesta.
Bratislavské noviny márne pátrali po
správcovi tejto stavby. Nenašiel sa

nikto. Mestská časť Staré Mesto tvrdí,
že objekt nie je ich majetkom a pravde-
podobne je vraj vo vlastníctve magistrá-
tu, teda mesta. 
Magistrát prostredníctvom hovorcu
Michala Stušku informoval, že „sklený“
náhľad na historické hradby a múry sta-
rej Bratislavy je prezentáciou opevnenia
Rybárskej brány. Opevnenie našli počas
archeologického výskumu Mestského
ústavu ochrany pamiatok v roku 2001.
Výskum sa uskutočnil počas úpravy
námestia do súčasnej podoby. Hviezdo-
slavovo námestie je podľa M. Stušku
zverené do správy Starého Mesta,
„takže aj spomínaný objekt je v správe
mestskej časti,“ uviedol. 
Stavbu však nemá na starosti ani Mest-

ský ústav ochrany pamiatok, ani mests-
ká organizácia Paming. Riaditeľa
MÚOP Ivo Štassel už má, podľa M.
Stušku, niekoľko návrhov, ako by sa
mohol tento náhľad na hradby upraviť. 
Historik Štefan Holčík nám povedal, že,
podľa jeho slov, „to čudo“ tam zriadili
pracovníci Mestského ústavu ochrany
pamiatok a dostali za to medzinárodné
ocenenie. Mestskí pamiatkari ani
Paming na údržbu peniaze nemajú.
Ústav iba vlastnými silami udržiava
odkryté zvyšky Kaplnky svätého Jaku-
ba pred Starou tržnicou. 
„Jasná odpoveď teda je - na starosti to
nemá nikto, nikto nie je toho správ-
com,“ dodal historik a niekdajší námest-
ník primátora Štefan Holčík. (rob)

Torzo Rybárskej brány je bez majiteľa
Bratislava má v centre turistický objekt, ku ktorému sa nikto nehlási. FOTO - Robert Lattacher

V Petržalke vládne bilbordová anarchia

Zasklenie na

terase je preč, 

konštrukcia 

však zostala
STARÉ MESTO
Pevné zasklenie terasy na historic-
kom Kernovom dome na rohu Ryb-
nej brány a Hviezdoslavovho námes-
tia, ktoré bolo čiernou stavbou a na
ktorú nedávno upozornili Brati-
slavské noviny (BN 11/2011), minulý
týždeň demontovali. 
Konštrukcia presklenia zmizla celá, zo-
stala tam však jej letný variant. Zo staro-
mestského miestneho úradu informova-
li, že v čase, keď stála nepovolená tera-
sa, požiadal majiteľ o dodatočné povo-
lenie. „Sklenenú terasu síce odstránili,
no zostalo tam letné vyhotovenie tera-
sy,“ informoval miestny úrad. Ako ďalej
uviedol, podľa stavebného úradu nemá
stavebník túto stavbu ohlásenú, ani
nepožiadal o stavebné povolenie. 
„Počas konania o dodatočnom povolení
stavby si vyžiadal stavebný úrad od sta-
vebníka dokumenty, najmä súhlas Kraj-
ského pamiatkového úradu,“ informo-
val Miestny úrad Starého Mesta. (rob)

Dvaja kandidáti

na hlavného

architekta
BRATISLAVA
Komisia pre výber hlavného archi-
tekta mesta do poslednej chvíle tajila
favoritov. Mená, ktoré odporúča pri-
mátorovi, boli známe v utorok 5.
apríla 2011 podvečer, no verejnosť sa
ich dozvedela až nasledujúci deň.
Tajnosti okolo okamžitého zverejnenia
mien, ako aj to, prečo bola komisia
nespokojná so zverejnením mien kandi-
dátov na post hlavného architekta jed-
ným z jej členov, sú záhadou... Komisia
napokon odporúča primátorovi dvoch
kandidátov, prvou v poradí je Ingrid
Konrádová, druhým Vladimír Hrdý.
Do súťaže sa prihlásilo 27 uchádzačov,
väčšina, 25, boli muži. Komisia si
napokon vypočula 25 kandidátov, do
druhého kola postúpili štyria. 
„Bratislavský primátor je pripravený
rešpektovať odporúčania výberovej
komisie a na aprílové mestské zastupi-
teľstvo predloží poslancom návrh na
schválenie nového architekta mesta,“
uviedol hovorca primátora Ľubomír
Andrassy. Ako dodal, hlavný mestský
architekt má byť odborným garantom
samosprávy pre oblasť urbanizmu a
architektúry. 
Má spolupracovať na tvorbe územno-
plánovacích podkladov, vstupovať do
prípravy územného plánu mesta. Jeho
úlohou bude aj zabezpečiť vypracova-
nia záväzných stanovísk magistrátu k
investičnej činnosti. (rob)

Zimný štadión

už patrí 

organizátorom 

majstrovstiev
NOVÉ MESTO
Zimný štadión Ondreja Nepelu odo-
vzdali cez víkend organizátorom ho-
kejovým majstrovstiev sveta. Celý
areál má tri ľadové plochy s najväč-
šou strojovňou na výrobu ľadu v Eu-
rópe. Dohromady je v ňom 18 šatní.
Okrem štadióna finišujú aj práce na
marketingu a propagácii šampionátu.
Začína vrcholiť informačná kampaň,
pripravujú sa špeciálne noviny distri-
buované v hoteloch, ale aj v centre
meste vo viacerých jazykoch, zabezpe-
čujú sa informácie v cudzích jazykoch
cez internet a telefonické linky. 
Pre fanúšikov a návštevníkov je pripra-
vený aj mobilný sprievodca, ktorý
poskytne základné informácie o šam-
pionáte. V Bratislave bude osem miest,
kde si budú môcť záujemcovia stiah-
nuť sprievodcu cez bluetooth - želez-
ničná a autobusová stanica, letisko,
centrum mesta a fanúšikovské zóny.
Hlavné mesto v spolupráci s doprav-
nou políciou a Slovenským rozhlasom
navyše pripravuje nepretržitý doprav-
ný servis, k dispozícii bude aj hotline
nonstop linka pre fanúšikov. (mm)

Obmedzenia

začnú platiť

už od 28. apríla
BRATISLAVA
Obmedzenia v doprave v okolí Zim-
ného štadióna Ondreja Nepelu sa
začnú od 28. apríla 2011. Budú platiť
počas celých hokejových majstrov-
stiev sveta. 
Vodiči môžu parkovať na existujúcich
parkovacích miestach alebo na záchyt-
nom parkovisku v priestore bývalého
cyklistického štadióna na Kalinčiakovej
ulici. Obyvatelia zóny budú môcť par-
kovať tak ako doteraz, s výnimkou ulice
Odbojárov a Kalinčiakovej (komuniká-
cia bude uzavretá po križovatku s ulicou
Pri starej prachárni), ktorá musí byť z
bezpečnostných dôvodov prázdna. 
Vjazd do zóny s dopravnými obmedze-
niami bude primárne povolený pre oby-
vateľov, ktorí majú v dotknutej lokalite
trvalý pobyt. Bratislavčania, ktorí majú
trvalý pobyt v inej časti hlavného mesta,
ale reálne bývajú v regulovanej zóne,
budú mať umožnený vjazd na základe
povolenia na vjazd do zóny, ktorý vydá-
vajú Miestne úrady Nové Mesto a Ruži-
nov. Žiadosť o povolenie je možné
podať najneskôr do 26. apríla 2011. 
Výnimka zo zákazu vjazdu platí počas
šampionátu aj pre osoby s ťažkým zdra-
votným postihnutím s platným lístkom
na hokejový zápas. (mm)



NA MOTOROVÉ VOZIDLÁ

STARÉ MESTO
Mnohých obyvateľov a návštevníkov
centra nedávno obťažovala dlhotr-
vajúca rozkopávka na rohu ulíc Štú-
rova a Medená. Zopakovala sa po
necelom roku, navyše v tomto roku a
v priebehu niekoľkých týždňov to
bola už druhá rozkopávka v tejto
frekventovanej lokalite. 
Približne pred rokom totiž rozkopala
roh spomínaných ulíc Bratislavská
vodárenská spoločnosť, a.s., ktorá tam
menila uzáver vody. Spoločnosť komu-
nikáciu zaasfaltovala, no už o niekoľko
mesiacov boli na uliciach opäť hlboké
jamy a obmedzená doprava. Spoloč-
nosť SPP - distribúcia, a.s., opravovala
plynové potrubie. Sotva jamu zasypali
a povrch vozovky zaasfaltovali, plynári
rozkopali ulicu na tom istom mieste
opäť a v ešte väčšom rozsahu. Dôvo-
dom bol únik plynu. Podľa magistrátu,
ktorý spravuje Štúrovu ulicu, havária si
vyžiadala celkovú opravu a výmenu
potrubia. Rozkopávka mala trvať do
18. apríla 2011.
Na miestnom úrade Staré Mesto nás
ubezpečili, dodávateľa prác urgovali,
no poruchu odstraňujú postupne, podľa
harmonogramu. „Po telefonáte so zod-
povedným vedúcim nám prisľúbili, že

uvedený úsek - jama, prekryjú oceľo-
vou platňou. Žiaľ, keďže sa vyskytli
komplikácie s únikom plynu, nebolo
možné úsek dokončiť skôr,“ uvádza sa
v stanovisku mestskej časti Staré
Mesto.
Rozkopávka na rohu Štúrovej a Mede-
nej ulice napokon trvala kratšie, ako sa
povôdne predpokladalo a v utorok 12.
apríla 2011 už bol na komunikácii
položený aj nový asfaltový koberec.
Zostáva len veriť, že uvedené ulice v

centre mesta budú mať teraz pokoj od
rozkopávok a že si obyvatelia budú
môcť na dlhší čas vydýchnúť od sta-
vebných strojov a ruchu. To sa však
podľa všetkého netýka všetkých oby-
vateľov Medenej a Kúpeľnej ulice. „Je
pravdepodobné, že kvôli havarijnému
stavu plynovodu sa neskôr rozkope aj
úsek Medená - Kúpeľná ulica,“ prezra-
dili nám na staromestskom miestnom
úrade. Robert Lattacher

FOTO - autor
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Prečo si majú
ulice upratovať
obyvatelia sami?
Priznám sa, že facebooková iniciatíva
mladých ľavičiarov Upracem si Brati-
slavu pred MS sám či výzva vedenia
mesta na aprílové upratovanie ulíc a
verejných priestranstiev vo mne vyvo-
lávajú rozpaky. Načo platíme dane,
keď si máme mesto upratovať sami?
Na čo míňajú samosprávy mesta a
mestských častí každý rok milióny eúr,
keď je Bratislava stále špinavšia?
S pravidlom, nech si každý pozametá
pred svojim prahom, prišla Mária Teré-
zia, aby sa poddaní postarali o čistotu
ulíc - majetku jej veličenstva. Za komu-
nizmu bolo zvykom, že v obytných do-
moch si spravidla každý upratoval a
umýval svoje poschodie. Vtedy neboli
upratovacie firmy, nedalo sa privyrobiť
si za upratanie schodiska v celom vcho-
de. V strachu o svoju povesť či pred
sankciami na pracovisku, vtedy každý
upratal a poumýval aj kus spoločného.
Aj v rámci dobrovoľne povinných brigád
a akcií Z. Veď všetko bolo spoločné.
Po páde komunizmu vznikli nové vlast-
nícke vzťahy a všetko má svojho majite-
ľa (aspoň by malo mať), či už je to
súkromné vlastníctvo, štátne, alebo
obecné. Ako sa píše v ústave, každý by
sa mal starať o svoj majetok. To zname-
ná, že aj upratovať ulice a verejné prie-
stranstvá by mal ich majiteľ - či už je to
súkromník, štát alebo obec. Ak sa tak
nedeje, je to chyba.
Keďže obec sme všetci, ktorí v nej
máme trvalé bydlisko, o obecný maje-
tok by sme sa mali starať všetci. Aby
sme to mali jednoduchšie, štát zákonom
zveril správu o obecný majetok samo-
správam, ktoré si volíme. Tie rozhodujú
o tom, na čo použijú miestne či podielo-
vé dane, ktoré platíme. Jednou z naj-
väčších položiek v obecných rozpočtoch
je práve zimná údržba a čistenie verej-
ných komunikácií. Firmy, ktoré to pre
mesto a mestské časti robia, sa nemajú
najhoršie. Prečo teda máme vo svojom
voľnom čase upratovať bratislavské
ulice, keď obec za to už niekomu zapla-
tila či zaplatí? Upratovať ulice a ešte za
to niekomu aj platiť je dosť pritiahnuté
za vlasy. Radoslav Števčík

Štúrovu a Medenú rozkopávajú často,

teraz pre haváriu plynového potrubia

Pod stanicou 

sa opravuje, 

sú tam zápchy
STARÉ MESTO
Oprava koľajového zvršku, výmena
koľajníc, úprava priechodu pre
chodcov, ale aj prejazdu áut na kri-
žovatke ulíc Šancová a Štefanovičo-
va obmedzuje v týchto dňoch pre-
mávku električiek na Hlavnú stanicu
a osobnú dopravu v tejto lokalite.
Práce, ktoré sa týkajú aj blížiacich sa
hokejových majstrovstiev sveta, sa za-
čali v pondelok 11. apríla 2011, inves-
tor, dopravný podnik, ich chce dokon-
čiť do desiatich dní, najneskôr však do
25. apríla. Obmedzenia sa budú týkať
liniek električiek 2, 3, 8 a 13. Dopravný
podnik potvrdil, že trať na Štefanovičo-
vej ulici až po Hlavnú stanicu si vyža-
duje generálnu rekonštrukciu, na ktorú
však v súčasnosti chýbajú peniaze.
Premávka je presmerovaná do jedného
jazdného pruhu v oboch smeroch. K
čiastočným obmedzeniam došlo aj na
priľahlých komunikáciách a križovat-
kách. Cestná premávka je zabezpečená
dočasným dopravným značením a prí-
tomnosťou policajtov. (rob)

Ružinovské

Retro majú

otvoriť 14. mája
RUŽINOV
Polyfunkčná budova Retro je už
skolaudovaná. Kontroverzný objekt
má byť oficiálne otvorený v polovici
mája. Dovtedy má byť dokončená
rekonštrukcia parku a okolia v bez-
prostrednej blízkosti stavby, ktorú
prisľúbil investor Centaurea, a.s.
Starosta Ružinova Dušan Pekár zatiaľ
nie je spokojný s obnovou parku a
chce, aby investor niektoré prvky do-
končil alebo zmenil. Investor má na
obnovu okolia objektu a parku dať asi
700-tisíc eur. 
Zástupca investora uviedol, že práce na
obnove pokračujú. Pribudnú lavičky,
diskutuje sa o vhodnosti časti povrchu v
parku. Starosta trvá aj na úprave svahu
so zeleňou, či doplnení dopravného
značenia. Investor oznámil, že bytová
budova aj polyfunkčný dom sú už sko-
laudované. Čaká sa len na kolaudáciu
prevádzok obchodného strediska.
Retro stojí na mieste bývalého nákup-
ného strediska Jadran. Zvýšenie z
pôvodných 17 na 25 poschodí povolil
bývalý starosta Slavomír Drozd. V
komplexe budú okrem bytov a kancelá-
rií obchody, pošta, banky, gastronomic-
ké zariadenie, súkromné lekárske am-
bulancie, tenisová hala, fitnes a relax s
doplnkovými službami. (rob, brn)OBRAZY NAJLEPŠIE

Galéria Art Invest
Dobrovičova 7, Bratislava

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

PREDÁTE V AUKCII 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

Zasekli sa vám 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

ÚVER
�9�3 511 568
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Slovak Food 

festival bude 

aj o regiónoch
STARÉ MESTO
Od piatka 13. do nedele 15. mája 2011
sa na Bratislavskom hrade uskutoční
2. ročník Slovak Food festivalu. Pred-
staví sa 48 reštaurácií, hotelov a
zástupcov potravinárskeho priemys-
lu z celého Slovenska a z Rakúska.
Návštevníci budú môcť ochutnať tradič-
né aj exotické kulinárske špeciality,
ktoré pripravia slovenskí šéfkuchári.
Spestrením podujatia budú „kuchárski
umelci“, ktorí naživo predvedú, čo všet-
ko sa dá na tanieri vytvoriť. Okrem toho
sa uskutočnia prezentácie a semináre z
gastronómie a priblížia sa nové trendy
použitia a kombinovania surovín a zdra-
vého životného štýlu. 
Svoje zastúpenie bude mať v Bratislave
osem slovenských regiónov, okrem
toho sa predstavia aj remeselníci s kla-
sickými slovenskými produktmi, ktorí
naživo predvedú svoje majstrovstvo.
Organizátori veria, že druhý ročník pri-
víta ešte viac návštevníkov ako prvý, na
ktorom sa zúčastnilo približne 15 000
ľudí. Novinkou bude napríklad aj nové
zastrešenie stánkov. Vstup je voľný, fes-
tivalové lístky budú za 6 eur (5 kusov)
alebo 12 eur (10 kusov). (db)

Pomohli vysadiť 

6000 nových

stromčekov
BRATISLAVA
V rámci vianočnej kampane sa spo-
ločnosť IKEA zaviazala, že za každý
vianočný stromček, ktorý predá, vy-
sadí v spolupráci s Bratislavským re-
gionálnym ochranárskym združením
(BROZ) nový strom.
Zákazníkov motivovali k tomu, aby po
sviatkoch priniesli vianočné stromčeky
späť, aby ich spoločnosť mohla ekolo-
gicky zlikvidovať. Pred Vianocami sa
predalo takmer 6000 vianočných strom-
čekov, vrátilo sa 5004 kusov, ktoré odo-
brala spoločnosť Swedspan Slovakia v
Malackách. Z trinástich ton stromčekov
vyrobili biomasu, ktorá poslúžila na
výrobu tepla na vykurovanie kancelárií
a hál závodov vyrábajúcich  niektoré z
produktov IKEA. 
Činnosť BROZ je zameraná na revitali-
záciu lužných lesov a mokradí, preto sa
výsadba 6000 nových stromov uskutoč-
nila práve v lužných lesoch okolo Duna-
ja v Bratislave v Podunajských Biskupi-
ciach. Keďže týmto lesom sa snažia vrá-
tiť ich prirodzený charakter, sadili sa
výlučne dreviny, ktoré sú na tomto
území pôvodné - topole, jasene, vŕby,
duby a jelše. (brn)

NOVÉ MESTO
Starosta Nového Mesta Rudolf Kusý
nesúhlasí s výstavbou heliportu na
streche hotela vedľa Zimného šta-
dióna Ondreja Nepelu. Zástupcovia
hotela však tvrdia, že v súčasnosti
nejde o pristávaciu plochu, ale o nor-
málnu strechu.
Starosta Rudolf Kusý informoval, že
investor dostal za pôvodne nepovolenú
čiernu stavbu hotela dve pokuty. Jednu,
10-tisíc eur, už zaplatil. Proti druhej,
dvadsaťtisícovej, sa odvolal. 
Rudolf Kusý nesúhlasí, aby na streche
hotela pristávali a štartovali vrtuľníky.
Odôvodňuje to zahusteným územím,

napríklad v podobe Národného teniso-
vého centra, ale aj možnou výstavbou
futbalového štadióna a podobne.
„Chcieť od ľudí, aby znášali aj hluk,
ktorý by so sebou priniesol heliport, je
už naozaj priveľa,“ uviedol. 
K samotnej stavbe heliportu prízvuko-
val, že jej súčasná podoba nespĺňa
technické predpoklady na pristávanie
vrtuľníkov. Hotel bude podľa novo-
mestského starostu skolaudovaný bez
heliportu. Ako Rudolf Kusý dodal, aj
prípadné budúce snahy o využívanie
strechy na heliport narazia na odmieta-
vé stanovisko miestneho úradu.
Zástupcovia hotela DoubleTree by Hil-

ton Bratislava v reakcii uviedli, že
využitie plochy strechy nie je v súčas-
nosti podmienkou, ani hlavnou priori-
tou fungovania hotela. Podľa nich
funkčný heliport, ktorým dnes dispo-
nujú už aj ďalšie hotely v hlavnom
meste, by bol len prípadným bonusom
pre malú časť klientely hotela. Predsta-
vitelia hotela ďalej konštatovali, že
vzhľad strechy bol od začiatku priro-
dzenou súčasťou architektonického
návrhu na všestranné využitie plochy.
„Prevádzka heliportu  je len jednou z
možností, ako v budúcnosti čo najefek-
tívnejšie využívať tento priestor,“ uvá-
dza sa v stanovisku hotela. (rob)

Heliport na hoteli pri zimnom štadióne

zatiaľ nebude, mestská časť ho nechce

Na Čapajevovej

budú zbierať aj

rastlinný odpad
PETRŽALKA
Zberný dvor v Petržalke na Čapaje-
vovej ulici po zbere číreho veľko-
plošného tabuľového skla zbiera aj
rastlinný biologický odpad. 
Nová služba by mala prísť vhod tak
obyvateľom, ktorí sa starajú o predzá-
hradky bytoviek, ale aj Petržalčanom
bývajúcim v rodinných domoch pri
uskladnení rastlinného odpadu po jar-
ných prácach v záhradke.
Petržalský zberný dvor na Čapajevovej
ulici je určený na bezplatné uloženie
odpadu z domácností pre občanov s
trvalým pobytom v Petržalke. (mm)

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

Energetické 
poradenstvo 
kľúčom k úsporám
Významnú úlohu 
v systéme, ktorý 
smeruje k ener-
getickej účinnosti 
budov, zohrávajú 
energetickí porad-
covia, experti. Tí 
zákazníkom pomá-
hajú hľadať mož-
nosti, ako usporiť 
a zorientovať sa 
na trhu, pretože 
stavba či väčšia re-
konštrukcia domu 
je strategickým 
rozhodnutím na de-

siatky rokov. Tvar domu, materiály, z ktorých 
má byť dom postavený, energetická nároč-
nosť, vykurovanie, strecha, okná, systém 
vetrania a ďalšie faktory ovplyvňujú, aké 
úspory energií dom prinesie. Výber však 
nie je jednoduchý. 
„Vedomosti bežného občana nie sú také 
dobré, aby sa dokázal sám zorientovať 
na trhu s množstvom produktov. Tie sú na-
vyše niekedy viac obchodným trikom ako 
skutočnosťou. Preto sme pripravení riešiť 
požiadavky našich zákazníkov individuálne 
a odborne prinášať optimálne riešenia pre 
každého na mieru,“ hovorí Peter Jankovič, 
energetický poradca Západoslovenskej 
energetiky. Energetické poradenstvo sa 
pre zákazníkov stáva výhodným a zároveň 
nevyhnutným nástrojom pri investíciách 
domácností. Skúsení odborníci na nízko-
energetické bývanie by tak nemali chýbať, 
spolu s dvojicou majiteľ a architekt, pri zá-
kladoch každého zeleného domu.

O nízkoenergetický dom je stále 
nízky záujem  
V slovenských podmienkach je spotreba 
energií v budovách v porovnaní s okolitý-

mi štátmi stále veľmi vysoká. Energetický 
poradca vníma zaostávanie trhu najmä 
v porovnaní so susedným Rakúskom 
a Nemeckom: „V Nemecku a Rakúsku sa 
stavajú domy v pasívnom štandarde. Spo-
treba v týchto domoch dosahuje oproti 
slovenským podmienkam 6- až 8-násobne 
nižšie hodnoty.“ Ťahúňom a vzorom pre ro-
dinné domy u nás by mal byť najmä verejný 
sektor. A tu sa už objavujú prvé lastovič-
ky v podobe energeticky úsporných sta-
vieb. „V Kalnici bola riešená rekonštrukcia 
Miestneho úradu v plnom rozsahu. Jeho 
spotreba sa v súčasnosti blíži k pasívnemu 
štandardu. Zároveň je viacnásobne nižšia, 
ako bola pred rekonštrukciou,“ uvádza Peter 
Jankovič.

Na Slovensku chyba pozitívna motivácia
Situáciu na Slovensku komplikuje 
podľa expertov aj nízke povedomie 
širokej verejnosti, absencia osvetovej 
kampane či strategického školenia 
obyvateľstva. Prieskum Slovenskej 
inovačnej a energetickej agentúry 
podporuje ich tvrdenie a poukazuje 
na fakt, že takmer dve tretiny Slo-
vákov nikdy nehľadali informácie 
o tom, ako by mohli usporiť ener-
giu. Naopak, tí, čo už o investíciách 
rozmýšľajú, sú sklamaní, že nie sú 
odmenení. Na problém upozorňuje 
aj energetický poradca Západoslovenskej 
energetiky: „Častým príkladom je napríklad 
tepelné čerpadlo, ktoré má dlhší čas ná-
vratnosti. Mnohých chýbajúce stimuly od-
rádzajú od toho, aby sa púšťali do náročnej 
investície, a porovnávajú si situáciu s inými 
krajinami, kde sú dotácie na obdobné zaria-
denia samozrejmosťou.“ Cestu k motivácii 
ľudí na Slovensku vidí v rakúskom systéme, 
kde už niekoľko rokov funguje mechaniz-
mus pozitívnej motivácie. Pokiaľ občan 
dosiahne vynikajúce výsledky v úsporách 
energií pri stavbách a rekonštrukciách do-
mov, je odmenený. Táto „odmena“ je však 

podmienená preukázaním dosiahnutých 
úspor. Ľudia tak majú k úsporným aktivitám 
lepší vzťah, pretože na jednej strane vedia, 
že robia niečo pre svoje okolie, životné pro-
stredie, ale najmä pre seba, keďže budú 
nasledovných 40 rokov platiť nižšie energie.

Najlacnejšia energia je tá, ktorú ušetríme  
Investície do zvýšenia energetickej účinnos-
ti majú významný multiplikačný ekonomic-
ký efekt, vplyv na zamestnanosť a nezávis-
losť od rôznych typov kríz. Preto by záujem 
o úspory a využitie obnoviteľných zdrojov 
mali stimulovať konkrétne opatrenia vlády 
a prípadne aj neziskového sektora. Ideál-
ne je riadiť sa osvedčeným pravidlom, že 
najlacnejšia energia je tá, ktorú ušetríme. 
Teda tá, ktorú nespotrebujeme a nemusíme 
ani zaplatiť.

Využiť bezplatné rady energetického 
poradcu môžete na Kontaktnom mieste 
spoločnosti Západoslovenská energetika, 
a.s., v Bratislave na Hraničnej 14, v Nitre 
na Štefánikovej tr. 45 a v Trenčíne na Ulici 
1. mája 13.

Objednajte sa na telefónnom čísle
0903 250 848.

Aktuálny vývoj trhu s energiami je charakterizovaný zvyšujúcimi sa nákladmi na energiu a zároveň narastajúcimi 
požiadavkami na energetickú efektívnosť či podporou obnoviteľných zdrojov energie. Aj preto dnes patrí dosiahnutie 
rozumnej spotreby energie k základným cieľom firiem i domácností v celej Európe. Podľa vízií Európskej únie by 
energetická efektívnosť mala byť chrbticou energetickej politiky členských krajín. Okrem dopravy sa zameriava 
predovšetkým na budovy, ktoré zhltnú až 40 percent energie. Cieľom politiky EÚ je, aby do roku 2020 boli všetky nové 
budovy postavené v takmer nulovom energetickom štandarde. Slovensko nebude výnimkou, avšak cesta k nulovým 
domom je ešte dlhá.

Optimálny model pre energeticky efektívne stavby: 
energetický poradca, architekt a majiteľ
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Nehádžte nás

vodičov do 

jedného vreca 
LIST ČITATEĽA
Chcel by som sa vyjadriť k často spo-
mínanému problému parkovania áut
na chodníkoch. Samozrejme, z jednej
strany chápem rozhorčenosť mojich
spoluobčanov. Je mi jasné, že autá
často nevhodne zaparkované v oblas-
ti hlavne centra mesta, ale aj mest-
ských častí blokujú alebo nebodaj
ohrozujú chodcov. No prosím vás o
zamyslenie sa nad týmto problémov. 
Nie je možné hádzať vodičov do jedné-
ho vreca, že sme arogantní, bezohľadní,
netolerantní a podobne. Tým, že mest-
ská časť rieši problém s parkovaním
osadením stĺpikov na chodníkoch sa
predsa nevyrieši nič. Autá prestanú v
danom úseku parkovať, ale nikto nehľa-
dá riešenie formou nových parkovacích
miest, ktoré by na tento účel slúžili. Tak
sa mi zdá, keď sa prechádzam po meste,
že voľné parkovacie plochy boli jedno-
ducho odovzdané súkromníkom, ktorý
za to poberajú poplatky. To je riešenie? 
Bývam v Rači a tu je to rovnaký pro-
blém aj napriek tomu, že sme menšia
mestská časť na okraji mesta. Samotné
sídlisko Pri šajbách malo tento problém
pred pár rokmi. A namiesto parkovacích
miest vyrástli tri nové obytné domy!
Takisto Ulica Na pasekách. Dlhý rad
panelákov v jednej ulici a jeden chod-
ník, ktorý tam bol. A v okolí pole. 
Napriek tomu, že podľa mňa priestoru
na vybudovanie parkoviska je tu oproti
Petržalke dosť, vyriešili to jednodu-
chým osadením značky na začiatku
chodníka, že autá tu môžu stáť a je to
vybavené. Veľakrát sa mi stalo, že v Sta-
rom Meste som potreboval len na chví-
ľu vystúpiť, niečo si vybaviť a už mi
odtiahli auto, lebo som zastavil na chod-
níku. Často je to však zúfalosť vodičov,
ktorí stratia trpezlivosť s hľadaním
vhodného miesta na zaparkovanie a na
chvíľu jednoducho zaparkujú, „kde sa
dá“. Než sa však nazdajú, auto je preč.
Pre súkromné odťahové firmy skvelý
biznis! Článkom chcem povedať, že by
sme nemali hľadať chybu a problém len
u nás vodičov,  ale aj u samotných kom-
petentných ľudí, ktorí nás v tomto zastu-
pujú. To, že osadíme stĺpčeky problém
nevyrieši, ale ho len prehĺbi. 

Maximilián Juhos, Bratislava

V Petržalke na terase obytného domu
na Znievskej ulici sme objavili reštau-
ráciu a kaviareň BOHEMKA. Na-
priek tomu, že niekomu môže evoko-
vať klubový podnik pražských kloka-
nov, je to reštaurácia s českou kuchy-
ňou a českým pivom.
Bohemka má fajčiarsku a nefajčiarsku
časť - obe sú však oddelené a majú sa-
mostatné vchody z terasy obytného do-
mu. Tá fajčiarska je skôr bar či piváreň,
nefajčiarska má charakter reštaurácie.
Navštívili sme teda Bohemku, kde sa
síce nefajčí, ale varí. A ako sa neskôr
ukázalo, veľmi slušne.
Interiér je zariadený veľmi solídne a
vkusne v kombinácii hnedej a krémovej.
Tmavá plávajúca podlaha, tmavohnedé
drevené stoly a kožou potiahnuté stolič-
ky, na stenách visia čiernobiele fotogra-
fie niektorých českých miest. V zadnej
časti sú pohodlné kreslá a pohovky s
kaviarenskými stolíkmi. Chybičkou
krásy je toaleta, ktorá podľa všetkého
slúži aj návštevníkom fajčiarskej časti a
ide sa tam cez kuchyňu.
Jedálny lístok nás prekvapil jednodu-
chosťou a vyhranenosťou na tradičnú
českú kuchyňu. Od predjedál a polievok
cez hotové jedlá, minútky od susedov,

steaky a jedlá na grile, bezmäsité jedlá až
po chuťovky k pivu a šaláty.
V ponuke majú štyri druhy polievok
(vrátane polievky dňa), dali sme si dve -
domácu fazuľovú s rezancami (1,80 €) a
slepačiu s rezancami, mäsom a zeleni-
nou (1,50 €). Klobúk dole, obe boli
naozaj výborné, prívlastok domáce si
zaslúžia obe. Vo fazuľovej boli nielen
tradičné široké rezance, ale aj údené
mäso a klobása - ako sa na poriadnu
fazuľačku patrí. Slepačia nebola dochu-
covaná žiadnou vegetou -  nechýbalo v
nej mäso, varená mrkva a rezance.
Z hotových jedál sme si dali Sviečkovú
na smotane s brusnicami a knedľou
(4,60 €) a držkový perkelt s haluškami
(4,- €). Boli sme zvedaví najmä na svieč-
kovú. Na naše sklamanie však mäso
nebolo zo sviečkovice, ale išlo o hovä-
dzie zadné. Na našu pripomienku, že to
nebola sviečkovica, sme sa od kuchárky
dozvedeli, že sviečková sa predsa nerobí
zo sviečkovice. Samotný pôvod názvu
Sviečková na smotane však svedčí o nie-
čom inom. To, že niektoré gazdinky z
ekonomických dôvodov nahrádzajú

drahú sviečkovicu lacnejším hovädzím
predným či zadným, je fakt, potom by
však  bolo vhodnejšie, aby sa nehovorilo
o sviečkovej, ale o hovädzom na smota-
ne. Ocenili sme výborné žemľové kned-
líky (nie parené s kúskom žemle), pocti-
vú mrkvovú omáčku, aj to hovädzie
zadné bolo dobre uvarené. Ale sviečko-
vá to nebola. Na druhej strane, čo by sme
chceli za 4,60 €, za to sa sviečková na
smotane navariť asi nedá.
V Bohemke, ako v jednej z mála brati-
slavských reštaurácií, ponúkajú aj Cor-
don Bleu (5,30 €), teda žiadny Gordon
Blue! Aj za to im patrí uznanie, že vedia,
čo varia. Vyprážaný syr (4,20 €) s tatár-
skou omáčkou (0,80 €) a varenými ze-
miakmi (1,15 €) sa nám na túto lokalitu
a v porovnaní s cenami hotových jedál
zdal pridrahý.
Z Bohemky sme však odchádzali spo-
kojní. Majú tu fakt poctivú domácu ku-
chyňu, aj keď zrejme podobne ako v
mnohých petržalských domácnostiach,
sviečková nie je sviečková.
Naše hodnotenie:����
Maximálny počet: 5 hviezdičiek 
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

V Bohemke sviečková nie je sviečková

Pozor na drahé pôžičky pred nákupmi 
O pár dní sa začína hokejové šialen-
stvo. Pre mňa to má iba ten dôsledok,
že tých pár dní zabudnem na pohodl-
né nakupovanie v Bille na Bajkalskej
a zabehnem do Hainburgu.
Je mi však úprimne ľúto obyvateľov
blízko štadióna. Mali by mať právo na
nejaké kompenzácie za ten „binec“, čo
ich neminie! Ešteže kompetentní nepo-
volili prevádzku heliportu. Prečo zatiaľ?
Nuž skúseností mi hovoria, že príslušný
mocný developer si to časom určite
„vybaví“ - veď peňazí má habadej.
Okrem hokeja už o pár dní budeme slá-
viť aj Veľkú noc. Neviem ako vy, ale ja
chcem naplno využiť okrem prírody aj
krásu veľkonočných obradov v našich
chrámoch. Pár dní nebudem pozerať ani
správy v televízii, ktoré vždy na začiat-
ku prinášajú iba správy o lúpežiach,
vraždách a podvodoch. Kedysi dávno, v
študentských časoch, som sa v noci pre-
chádzala po brehu Vltavy. Pri pohľade

na vysvietenú Prahu som si hovorila, že
svet je krásny, ale má jednu chybu:
Nedá sa v ňom žiť. To viete, mládež
občas prepadne hlbokému smútku, z
ktorého nevidí východisko. Horšie je,
že teraz často nevidia východisko ani
skôr narodení. A médiá namiesto lepšej
perspektívy ukazujú väčšinou iba zlú a
ešte horšiu budúcnosť. Nebohý pápež
vždy hovoril, že sa netreba zaoberať
minulosťou a budúcnosťou, lebo dneš-
ný deň má dosť svojich starostí. A ja sa
toho snažím držať.
Nahováram aj vás, milí čitatelia,
vychutnajte si Veľkú noc! Urobte ra-
dosť sebe, deťom a vnúčatám. Nedajte
sa zblbnúť obchodom a vyrazte do prí-
rody aj za kultúrou. Aspoň na chvíľu
zabudnite na vyčíňanie nášho parla-
mentu a vlády. Iba jednu vec, prosím,

nerobte. Nenaleťte reklame rôznych
poskytovateľov tzv. rýchlych peňazí. 
Verte, že im nejde o naše dobro, ale iba
o vlastný zisk. Úroky nebankových
inštitúcií sú strašne vysoké, 40 percent a
viac. Máločo stojí za to, aby ste sa
museli dlhodobo strachovať, že v prípa-
de nesplácania prídete možno aj o byt.
A naivne si nemyslite, že exekútor vám
nemôže nič vziať. Aj z mizerného platu
či dôchodku sa môže strhávať dlžoba.
Ak bývate vo svojom byte či v rodin-
nom dome, môžete sa za nedomyslený
nákup na splátky stáť bezdomovcom.
Väčšina z nás nebola pripravená na
život v trhových podmienkach. Spolie-
hať sa na tzv. sociálnu sieť je čím ďalej,
tým nebezpečnejšie. Nepreháňajte túž-
bu urobiť niekomu radosť nákladným
darčekom z pôžičiek. Veď milovať
blížneho svojho máme ako seba samé-
ho, tak teda milujte sa aj vy sami!
Marta Černá, Fórum spotrebiteľov

Ufo síce máme,

ale pre koho 

je otvorené?
LIST ČITATEĽA
V roku 1972 pristál na pevnom dvoj-
pilieri novopostaveného mosta SNP,
lietajúci tanier. Neodletel do vesmíru,
ale ostal tam ako parádna vyhliadko-
vá plošina. 
Takéto lákadlo je príťažlivé nielen pre
Bratislavčanov, ale aj návštevníkov
hlavného mesta. Túto atrakciu som si
užila zanedlho po jej sprístupnení,
potom ešte raz s priateľmi z hôr. Boli
nadšení a vďační za výnimočný zážitok.
Teraz nedávno, po dlhých rokoch preja-
vil záujem o Ufo môj brat s manželkou,
a tak sme sa sem vybrali na malý výlet.
Hneď na úvod nás prekvapilo vysoké
vstupné do výťahu 6,50 eura za osobu.
Ďalšie nás čakalo v kaviarni.
Ak sa chcete vyhnúť plateniu vstupné-
ho, treba si v reštaurácii objednať. Tú
pohodu slnečného dňa doslova zatemni-
la informácia, že za konzum sa nepočíta
káva ani čaj! Treba si niečo vybrať z
ponuky riadne drahých jedál. Zmrzlino-
vé poháre nemajú a dezerty s rôznymi
cifrovanými názvami ponúkajú po 13
eur. V celej slnkom zaliatej reštaurácii
bola ešte mladá dvojica so psíkom v
náručí. Chudák skučal, zrejme ho zmo-
rila cesta výťahom, takže o výhľad z
výšky neprejavil záujem... Okrem nás a
spomínanej dvojice zívali stoly okolo
prázdnotou! Človek sa neubráni otázke,
pre koho je vlastne Ufo? Kto si môže
dovoliť jeho  zjavne nerentabilnú pre-
vádzku, keď záujem by za prijateľných
podmienok bol zaiste obrovský. 
Spomenula som si na návštevu Paríža,
kde vari nik neobíde Eiffelovku. V
„ľudovej“ jedálni som síce musela
čakať na voľnú stoličku, ale dalo sa
vydržať. V reštaurácii s pekným výhľa-
dom nám však s úsmevom priniesli čašu
vína bez toho, aby sme si dali hlavné
jedlo. Viem, nemožno porovnávať sve-
tovú atrakciu s naším milým Ufom, ale
fakt, že je pre bežných návštevníkov
prakticky zablokované, považujem za
trestuhodné! Záujem rodín s deťmi, štu-
dentov i seniorov by určite výrazne
vzrástol, keby cena za výťah klesla o
polovicu. A reštaurácia by neslúžila iba
občasným a niekoľkým solventným
hosťom, ale zvedavým domácim i
zahraničným turistom. 

Oľga  Mockovčiaková, Bratislava

Na križovatke 

sa asi čaká na

prvú tragédiu
LIST ČITATEĽA
Je v tomto meste niekto, prípadne
niekto na dopravnom inšpektoráte
kto sa začne zaoberať absolútne
neúnosnou bezpečnostnou situáciou
na križovatke Račianska - Kraskova
smerom do mesta?
Je to jedna z najnebezpečnejších križo-
vatiek v meste, pričom autá parkujúce
na chodníku pred obchodmi a bankou
úplne zakrývajú výhľad do tejto frek-
ventovanej križovatky. Čakáme na tra-
gickú nehodu, ktorá tu dennodenne
hrozí. Doterajšie časté havárie sa,
našťastie, zatiaľ skončili bez tragických
následkov. Nemusí to však byť do neko-
nečna. Pritom by stačilo osadiť zábrany,
ktoré vodičom zabránia parkovať na
chodníku. Dušan Tudík, Bratislava

�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

Objednávky cez telefón sú výhodnejšie!!!

0903 646 179  0905 646 179  0948 646 179

ABC TAXI
� 02 16 100
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www.domoss.sk

nová kúpeľňa  vás  roz ja r í 

AKCIA!

Získajte zdarma 
vodovodné batérie 

Doprajte si novú kúpeľňu už túto jar. Teraz pri objednávke 
novej kúpeľne v cene nad 7 500 €* získate zdarma vodo-
vodné batérie podľa vlastného výberu v hodnote 500 €.
Pri objednávke kúpeľne nad 4 000 €* získate zdar-
ma batérie podľa vlastného výberu v hodnote 250 €. 
Jarná ponuka trvá od 21. marca do 31. mája 2011. 
Bližšie informácie: www.domosskupelne.sk alebo osobne.

 Kúpeľňové štúdio My House of Villeroy&Boch  Bajkalská 5/C  

*Cena kúpeľne bez vodovodných batérií

BRATISLAVA    

 Showroom DOMOSS  kuchyne a kúpeľne  Galvaniho 17/A

Interiérová dizajnérka Jarmila Lešická: 
Nevnucujeme klientovi masový štýl  

Viete, kto otvoril úplne prvé kúpeľňové štúdio na Slovensku? Ako 
poznať dobrého interiérového dizajnéra? Má Bratislava vlastné 
interiérové špecifi ká? 

V DOMOSSe riešime interiér osobne

Odpovede na tieto otázky sme hľadali u 
pani Jarmily Lešickej, úspešnej interiéro-
vej dizajnérky siete kuchynských a kúpeľ-
ňových štúdií spoločnosti DOMOSS.
 

Čo vás priviedlo k interiérovému 
dizajnu a koľko rokov sa mu už 
venujete?
Moja cesta k interiérovému dizajnu nebo-
la úplne priamočiara. Od malička som 
inklinovala ku kreatívnej práci a čím som 
bola staršia, tým viac som chcela študo-
vať architektúru. Bohužiaľ, rodičia sa roz-
hodli, že pôjdem na ekonomickú školu, 
tak ako moja staršia sestra. No mňa táto 
oblasť príliš nezaujala. Neustále ma to 
ťahalo k architektúre, dizajnu, interiérom 
a k bývaniu. Nakoniec som dostala prí-
ležitosť venovať sa interiérovému dizajnu  
profesionálne a okamžite som ju využila. 
Dnes už som mu oddaná viac ako desať 
rokov a stále ma to drží. Minimálne tak, 
ako keď som začínala. 

Každý región má svoje špecifi ká, 
aké sú tie bratislavské? 
Pochybujem o tom, že existuje niečo ako 
jednotný zákaznícky vkus. Možno to tak 
bolo pred rokom 1989, ale obávam sa, 
že to ani nebolo tak vkusom zákazníkov, 
ako vkusom obmedzenej ponuky. Vo vše-
obecnosti možno povedať, že sú v trende 
skôr čisté línie, jednoduchosť a prírodné 
farby. To je viac-menej všetko. Navyše 
naše kúpeľňové štúdio si zakladá pre-
dovšetkým na širokej škále možností v 
ponuke a orientácii na individualitu klien-
ta. To znamená, že nevnucujeme zákaz-
níkovi nejaký masový trend alebo štýl. 
Naopak,  snažíme sa predovšetkým spo-
znať jeho predstavu a jeho nároky. Tie 
spájame s estetickými zásadami a s tech-
nickými predpokladmi priestoru. Je to 
možno trošku náročnejšie, ale výsledok 
za to stojí. Klientovi vždy ponúkneme rie-
šenie, na ktoré môžeme byť hrdí a klient 
sa v ňom bude určite cítiť doma. 

Čo si u vás v poslednom čase naj-
častejšie klienti objednávajú? 
Povedzme minulý týždeň...
Minulý týždeň by asi nebol ideálnym 
príkladom. Momentálne u nás v štúdiu 
končí veľký výpredaj vystaveného tova-
ru. Pripravujeme sa na kompletný redi-
zajn našich priestorov, ktorý sa zavŕši 
koncom mája, prípadne začiatkom 
júna. Asi ťažko by ste brali vážne názor 
interiérového návrhára, sediaceho v pries-
tore, ktorý neodráža, prípadne až popiera 
všetky súčasné nároky na dizajn. Navy-
še po redizajne uvedieme niektoré nové 
značky, preto chceme aj náš priestor inak 
dispozične uchopiť. No pevne verím, že 
už v júni budeme jedným z najkrajších 
samostatných kúpeľňových štúdií v Bra-
tislave. Osobne pozývam vašich čitateľov, 
aby sa k nám na Bajkalskú určite prišli 
pozrieť. Garantujem, že budú príjemne 
prekvapení. 

Zas na druhej strane ste súčasťou 
siete štúdií DOMOSS. To je určite 
výhoda. 
Určite áno. Mnoho ľudí pozná spoloč-
nosť DOMOSS práve prostredníctvom 
kúpeľňových štúdií. Nakoniec, práve 
spoločnosť DOMOSS otvorila úplne prvé 
kúpeľňové štúdio na Slovensku. Tuším už 
v roku 1998. Dnes má  teda v navrhovaní 
dizajnových kúpeľní 13-ročnú tradíciu, čo 
na slovenské pomery nie je málo. Navyše 
stále s prehľadom drží vo svojej ponuke 
krok s dobou, pôsobí na celom západ-
nom Slovensku a neustále rastie, inovuje, 
vylepšuje. Klienti si to všímajú a právom 
takéto veci vnímajú ako významnú refe-
renciu. Zároveň je to istý záväzok i pre 
nás návrhárov. Musíme byť skrátka dobrí. 
Klienti to očakávajú a DOMOSS si na tom 
zakladá. Tiež treba povedať, že naše kú-
peľňové štúdio je súčasťou siete štúdií 
DOMOSS. To napríklad umožňuje  mať 
iné vzťahy s dodávateľmi, čo sa prejavuje 
aj na výslednej cene pre zákazníka.

Povedzme, že som zákazník. Prídem 
k vám, chcem si zariadiť kúpeľňu. 
Ako to v skratke celé prebieha? 
Keď natrafíte na dobrého návrhára, je to 
hračka. Najťažšie na celom procese čaká 
hneď na začiatku. Treba si porozumieť, 
spoznať klientove predstavy. Čo od novej 
kúpeľne očakáva, aký ma vkus, ako chce 
kúpeľňu umiestniť do charakteru celko-
vého interiéru. Samozrejme, je dobré, 
keď zákazník na prvé či druhé stretnutie 
prinesie aj náčrt kúpeľne s rozmermi. 
Netreba technický pôdorys, stačí len 
rukou. Na týchto základoch pripravíme 
prvotný 3D grafi cký návrh. Vďaka nemu 
klient získa konkrétny obraz, ako výsled-
ná kúpeľňa bude vyzerať. Po zapracovaní 
pripomienok sa pripraví cenová ponuka. 
Po jej odsúhlasení sa tovar objedná a prí-
padne sa dozerá na stavbu.  
 
 

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. 

kúpeľne svetových 
značiek

inz_domoss_BN_252x360_2.indd 1 31.3.2011 14:42:55
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AKCIA!

Ilustračný obrázok

- Nakúpte nad 10,-€ a získajte zeminu ZDARMA!
- Platnosť akcie od 14.-17.4.2011 vo všetkých 

predajniach bauMax v Bratislave. Platí na jeden nákup.

Viac informácií v predajniach bauMax Bratislava.

10 l zeminy
ZDARMA
len teraz
v Bratislave!
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STARÉ MESTO
NA KALVÁRII objavili policajti u 21-
ročného Bratislavčana a 26-ročného
Pezinčana omamnú látku, psychotropnú
látku, jed alebo prekurzor. Počas kontro-
ly mali pri sebe 1 kus kovového šľuku
sivej farby s obsahom neznámej sušenej
zelenej látky rastlinného pôvodu, pri-
čom bolo podozrenie, že ide o zakázanú
látku. Zaistený materiál zaslali na krimi-
nalistickú expertízu. 
NAVAZOVOVEJ ULICI sa 29-ročný
Bratislavčan vo vchode do bytového
domu verbálne vyhrážal zabitím a fyzic-
kou likvidáciou 37-ročnej žene, pričom
svoje vyhrážky voči nej a jej manželovi
viackrát zopakoval. Jeho konanie vyús-
tilo až do fyzického napadnutia. Poško-
denú chytil za ľavú ruku, ktorú jej
vykrútil a vykĺbil. Žene spôsobil zlome-
ninu malíčka na ľavej ruke s predpokla-
daným časom liečenia 2 týždne. Svojím
konaním navyše u poškodenej vzbudil
dôvodnú obavu o život. 
NA PREŠERNOVEJ ULICI nezná-
my páchateľ ukradol osobné motorové
vozidlo Dodge Viper AE kabriolet. Spo-
ločnosti, ktorej auto patrilo, krádežou
spôsobil škodu 60 000 eur.
NA KORENIČOVEJ ULICI ukradli
BMW X5. Auto neskôr spozorovala
policajná hliadka pohotovostnej motori-
zovanej jednotky. Vodič vozidla po spo-
zorovaní hliadky začal s autom unikať,
pričom po narazení do dopravnej znač-
ky na Bieloruskej ulici „vyskočil” z
vozidla a dal sa na útek. Policajti ho
zadržali na Estónskej ulici.

RAČA
NA RAČIANSKEJ ULICI vošiel
štyridsaťtriročný muž z Brna do jednej
predajne a pod hrozbou použitia zbra-
ne žiadal od predavačky vydať finan-
čnú hotovosť a spodnú bielizeň. Pre-
davačka mu veci, ako aj peniaze  z
obavy o svoj život a zdravie napokon
vydala, načo jej páchateľ zobral kľúč a
zamkol v predajni. Počas lúpeže sa v
predajni nenachádzal žiadny zákazník,
lúpež sa zaobišla bez zranení. Policajti
už päť minút po lúpeži podozrivého
muža spozorovali na Ursínyho ulici,
odkiaľ ho ihneď predviedli na oddele-
nie. Policajti zaistili zbraň aj 137 eur
pochádzajúcich s najväčšou pravdepo-
dobnosťou zo spomínaného lúpežného
prepadnutia. (mm, sb)

Dvojročná 

prestávka a po

nej opäť vrchol
Po dvojročnej prestávke, treťom a pia-
tom mieste v lige sa dal menší pokles v
úspechoch ospravedlniť. Bol totiž zá-
konitý. Radosť roku 1999 však rany
zacelila. Pod vedením trénera S. Grigu
prišiel ďalší titul aj Slovenský pohár. 
Slovan sa zmobilizoval pod vedením J.
Duckého. Hoci zmätkov, ohovárania,
upodozrievania z podvodov, zbytočných
starostí i vyhodených peňazí bolo dosť.
Po dvojročnom váhaní, chybách v riadení
i slabšej hre nekvalitného kádra sa opäť
zablýskalo. Nové vedenie i sponzor SPP
hodili záchranný pás. Z Trenčína prišiel aj
nový mladý tréner Stanislav Griga (37). 
Dostal síce do vienka sedem nových, a
nie hocijakých hráčov (S. Varga, N.
Hrnčár, M. Kriss, T. Jančula, J. Majoroš),
ale aj tak. Oživila sa hra a diváci vycítili
cestu k lepšiemu. Hneď stúpol priemer
návštev na 5318. Konečne klub začal fun-
govať tak, ako bolo treba. Jasná ročníko-
vá bilancia v dobrých profesionálnych
podmienkach bola takáto: 30 zápasov, 21
výhier, 7 remíz, 2 prehry, skóre 56:11, 70
bodov a vyniesla belasých na čelo pred
Interom, Trnavou a FC Košice.
Káder hráčov podľa zápasov: M. König
30, M. Bernady 1 - J. Majoroš, L.Pecko
30, Zs. Hornyák, N. Hrnčár, M. Timko
29, S. Varga, R. Tomaschek 28, M. Kriss,
25, P. Sedlák 24, Ľ. Meszároš 20, T. Jan-
čula 17, M. Fabuľa 15, M. Soboňa 12, S.
Borisenko, R. Škrteľ 9, R. Höger 8, M.
Jančula 7, R. Novák 5, J. Mužlay, T. Med-
veď, A. Keresztúri 3, J. Antalovič, M.
Hollý 2. Trénerovi S. Grigovi asistovali J.
Švehlík a K. Susko. Najlepší strelci boli T.
Jančula, J. Majoroš a N. Hrnčár, ktorí stre-
lili po 9 gólov.
Finále Slovenského pohára sa hralo ako
Pohár Zlatého bažanta. Slovan nastúpil
proti Dukle Banská Bystrica a zvíťazil
3:0, za čo mu patril tento pohár už po
desiaty raz. Hralo sa pred 10 308 divákmi
v Žiari nad Hronom, víťazi nastúpili v
tejto zostave: König - Pecko Varga,
Timko, Soboňa - N. Hrnčár, Meszároš,
Tomaschek, Fabuľa - Borisenko (Kriss),
Majoroš. Pretože Slovan vyhral aj ligu,
Matičný pohár sa nehral. 
Belasí bojovali po dvoch rokoch opäť v
predkole Ligy majstrov. Žreb im prisúdil
Anorthosis Famagustu z Cypru. Do
úvahy prichádzal iba postup. Na ostrove
ešte mužstvo dosiahlo pred 6200 divákmi
prijateľný výsledok, prehralo iba 1:2 a pre
klub i fanúšikov to bolo nádejné. Zrodilo
sa však obrovské sklamanie. Cyperský
klub hral na Tehelnom poli pred 10 977
prítomnými fanúšikmi 1:1 a Slovan vypa-
dol napriek tomu, že od 58. minúty hral
proti desiatim súperom. 
Tento výsledok a vypadnutie zo súťaže
spôsobil ako trieštivá bomba v klube
paniku. Po siedmom kole S. Grigu vy-
striedal S. Jarábek, ale o náprave nebolo
možné hovoriť. V organizácii života klu-
bu prišlo k toľkým kiksom a chybám, že
nasledujúca desaťročnica patrila medzi
najsmutnejšie na Tehelnom poli. Útechou
bolo len jedno druhé miesto v roku 2001
za Interom, smútkom na dva roky vypad-
nutie do SNL v rokoch 2005 a 2006. Na
šťastie, v slovenskej lige to bolo odvtedy
posledný raz. Jozef Kšiňan, Igor Mráz

Z pripravovanej publikácie
Belasá deväťdesiatka

(Pokračovanie nabudúce)   

Našli keltskú chatu s kultovým ohniskom 
Priestranstvo trojuholníkového pô-
dorysu ohraničené Palisádami, Stre-
leckou ulicou a Mudroňovou (pred-
tým cisárskou cestou) bolo celé stá-
ročia nezastavané. Až do druhej
polovice 18. storočia tam boli záhra-
dy a vinice. Stavať sa tu nesmelo,
lebo každý pevný objekt by bol
mohol nepriateľ pri prípadnom
obliehaní hradu využiť.
Intenzívnejšia zástavba sa začala až
vtedy, keď Hrad prestal byť kráľovskou
rezidenciou. Po zhubnom požiari hrad-
ného paláca (1811) aj tam postavili viac
domov zo stavebného materiálu získa-
ného z hradných ruín. Od 50. rokov 20.
storočia sa plánovalo postaviť na mieste
nie veľmi kvalitnej zástavby v blízkosti
rekonštruovaného Hradu podzemnú
garáž. Podľa nálezov v areáli Hradu sa
dali predpokladať aj na tomto mieste
praveké archeologické nálezy.  
Pri hĺbení stavebnej jamy pre garáže
pred budovou Národnej rady Sloven-
skej republiky objavili archeológovia
zo Slovenského národného múzea
zvyšky zahĺbeného keltského príbytku
z 1. storočia pred n. l. Na jeho dne našli
nezvyčajnú hlinenú platňu zdobenú pri
okrajoch žliabkom.
Z polozemnice pravouhlého tvaru sa
zatiaľ preskúmala len časť ohrozená sta-
vebnými prácami. Pri jej skúmaní našli
okrem početných zlomkov keramiky aj
kovové predmety: drobné strieborné
mince, bronzový kľúč a bronzové spí-
nadlá odevu. Vzácnym nálezom je zdo-
bená kostená platnička obdĺžnikového
tvaru. Pravdepodobne bola súčasťou
bližšie neurčenej spoločenskej hry. O
výrobe tkanín svedčia hlinené prasleny,
používané pri pradení nití, a hlinené
závažie, ktoré napínalo osnovu tkáčske-
ho stavu. Početné nálezy zvieracích
kostí potvrdzujú hojnú konzumáciu
najmä bravčového mäsa obyvateľmi
keltského sídliska. Početne sú zastúpené

aj kosti z hovädzieho dobytka, vzácnej-
šie koza či ovca a kôň. 
Keltská stavba sa pôvodne nachádzala
na terase svahu klesajúceho severový-
chodným smerom. Jej stavitelia ju
zahĺbili do zvetraného granitového
podložia. Aby ochránili stavbu pred
vlhkosťou, dlážku starostlivo vymazali
dvoma vrstvami ílu. Na dlážke zhoto-
vili z hliny platňu s rozmermi približne
100 x 100 cm. Po starostlivom vyhla-
dení povrchu platňu ozdobili  na okraji
žliabkom. Vypálenie platne, výrazné
najmä v jej strednej časti, svedčí o tom,
že slúžila ako ohnisko. 
Ako ukazujú vzácne súdobé nálezy z
okolitých krajín, napríklad z oppida
Závist v Čechách či z nížinného sídlis-

ka Bořitov na Morave, mali zdobené
hlinené ohniská hlbší náboženský vý-
znam. Pravdepodobne súvisia s kultom
rodinného krbu. Oheň mal od praveku
očistnú kultovú funkciu. Zdobené oh-
niská sa objavujú na rozsiahlom území
od Anglicka až po Ukrajinu. Ich pôvod
sa hľadá v Stredomorí, kde sú zdobené
oveľa zložitejšími ornamentmi ako na
severe.  
Zdobené ohnisko z Bratislavy je zatiaľ
jediným nálezom z územia Slovenska.
Aby sa zabránilo jeho zničeniu, bolo
ohnisko po častiach prevezené do
múzea, kde sa v súčasnosti jeho kon-
zervuje a rekonštruuje. Dúfame, že sa
podarí doskúmať aj druhú časť príbyt-
ku, nad ktorou sú dočasne postavené
unimobunky stavby.

Igor Bazovský, Štefan Holčík
FOTO - Igor Bazovský

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!



BRATISLAVSKÉ NOVINY 14/2011 8

Belasí majú ďalšie tri body, na Žilinu 

strácajú len dva body a na Senicu štyri

Slovan vyhral 

v ragby 7s nad 

Trnavou 39:0
RAGBY
Už o pár dní sa začína ragbistom
Slovana najvyššia súťaž. Tretiu sezó-
nu nastupujú bratislavskí ragbisti v
českej lige, no táto jar bude odlišná
od predošlých. 
Slovanisti totiž odohrajú všetky zápasy
na ihriskách súperov. Dôvodom je, že v
ich domovskom stánku sa počas majs-
trovstiev sveta v hokeji bude rozpre-
stierať Fan stan. Je to pre klub veľká
rana, či už pre vyššie náklady spojené s
dopravou alebo kvôli upreniu domáce-
ho prostredia. 
Slovan však nenastupuje iba v českej
lige, ale pôsobí aj v slovenskej 7s lige
(hra so siedmimi hráčmi). Táto liga sa
hrá formou turnajov, pričom každý
klub usporiada jedno kolo. Po dvoch
turnajoch jarnej časti odohratých v
Bardejove a Košiciach si Slovan
udržiava veľký náskok pred druhým
tímom RK Bratislava a tretím trnav-
ským Spartakom. O pohode v tíme
svedčí aj fakt, že v posledom kole 7s
ligy vyhral nad rivalom z Trnavy
39:0.
Ragbyový rast Slovana však nespočíva
iba v neustálom hernom napredovaní
samotných hráčov a jednotlivých tí-
mov, ale aj v v rozširovaní kádra. Po-
sledný marcový víkend boli na rozhod-
covskom školení dvaja slovanisti, tak-
že bratislavský klub a s ním aj celá slo-
venská liga už nebudú odkázaní na
pískanie rozhodcov zo zahraničia, ale
vystačia si aj sami. Svoju úlohu roz-
hodcov si už dokonca stihli vyskúšať aj
na turnaji v Košiciach, kde si počínali
veľmi dobre... 
Slovan dotvoril aj mládežnícky káder
od štrnásť do osemnásť rokov a
vychováva si tak svoju mládež. Plá-
nuje dokonca ďalší nábor, ktorý by
mal byť 19. apríla na Základnej škole
Kalinčiakova. Nezaháľali ani belasé
ragbistky, pravidelne sa zúčastňujú na
rôznych stážach a na tréningových
kempoch, kde sa ako jediný sloven-
ský ženský tím snažia reprezentovať
nielen Slovan, ale aj celé Slovensko.
Najbližšie vycestujú na kvalitne obsa-
dený turnaj do Maďarska (21. apríla
2011), kde budú hrať aj ďalšie kluby
z Česka, Poľska, Maďarska, Bulhar-
ska, Talianska a z Rakúska. (pž)

Zo Srbska prídu 

obe dievčenské

tenisové hviezdy
TENIS
Aj keď srbský tenis sa momentálne
točí okolo fenomenálneho Novaka
Djokoviča, jeho dievčenské kolegyne
tiež patria k svetovej špičke. O kvali-
tách Jeleny Jankovičovovej (8. vo
svetovom rebríčku WTA) a Any Iva-
novičovej (17.) sa budú môcť počas
najbližšieho víkendu presvedčiť aj
Bratislavčania.
Obe hráčky by totiž mali ťahať srbskú
reprezentáciu v stretnutí o svetovú sku-
pinu Pohára federácie 2012 tenisových
družstiev žien. Proti nim nastúpi to naj-
lepšie, čo ponúka slovenský ženský
tenis - Dominika Cibulková, Daniela
Hantuchová, Magdaléna Rybáriková a
Jana Čepelová.
Hrá sa 16. - 17. apríla na antuke v Siba-
mac aréne Národného tenisového cent-
ra. Obe družstvá sa zatiaľ stretli dva-
krát. Slovenské tenistky v roku 2007
vyhrali v dueli o II. svetovú skupinu
4:1, vlani v zápase o prvú osmičku zví-
ťazili 3:2. Sobotňajší program tvoria
dve dvojhry a začne sa o 14.00, v nede-
ľu odohrajú zostávajúce dve dvojhry a
štvorhru - od 12.00 h. (jm)

Policajtov čaká

už len finále 

s Humenným
VOLEJBAL
Najvyššia súťaž volejbalistov vrcho-
lí. Do finále play-off postúpili aj
hráči VKP, ktorí v semifinále vyradi-
li Svidník.
Séria sa hrala na päť stretnutí, za stavu
2:2 sa rozhodovalo v Bratislave a roz-
hodujúci duel zvládli policajti s bravú-
rou. Po 69 minútach vyhrali 3:0 a
mohli sa chystať na finálového súpera,
ktorým bolo už dávnejšie Humenné
obhajujúce majstrovský titul. 
Prvé dva zápasy sa už hrali v Humen-
nom, ďalšie dve stretnutia by mali
vidieť Bratislavčania (16. a 17. apríla).
Rovnaké finále sa hralo už v rokoch
2006 a 2009, v oboch ročníkoch trium-
fovali Bratislavčania (mm)

Rekordná účasť

na behu Devín -

Bratislava
ATLETIKA
Na konci 64. ročníku behu Devín -
Bratislava organizátori spočítali, že
štartovalo 5176 vytrvalcov, čím vy-
tvorili nový rekord tradičného podu-
jatia, ktorý mal svoju premiéru už v
roku 1921.
Za slnečného, ale veterného počasia sa
stal víťazom mužskej kategórie Maďar
Albert Minczér, ktorý tak prekazil obha-
jobu Poliakovi Jakubovi Burghardtovi.
Najlepším slovenským účastníkom bol
Jozef Urban z Bardejova. 
Medzi ženami zvíťazila Košičanka
Katarína Berešová, ktorá obhájila
minuloročné prvenstvo. (mm)

FUTBAL
Najvyššia futbalová súťaž sa blíži k
záveru a futbalisti ŠK Slovan úspešne
sťahujú jesennú stratu. Po posled-
nom víkendovom kole a výhre nad
Zlatými Moravcami stiahli náskok
Žiliny na dva body a Senice na štyri. 
Vyše dvojtisícová návšteva nevidela
výnimočný futbal, pod čo sa podpísali
obe mužstvá. Hostia sa sústredili na ob-
ranu, protiútoky a štandardky, domáci
zase prehajdákali prvý polčas, v ktorom
nastúpili s dvoma útočníkmi, ale, para-
doxne, vpredu veľmi nehrozili. Zvrat
nastal až po prestávke, keď sa na ihrisko
dostal Grendel a slovanisti hostí rozbe-

hali. Na gól sa však aj tak čakalo do 82.
minúty, keď presne namieril Šebo. 
„Napriek tomu, že sme nastúpili s
dvoma útočníkmi, prvý polčas sme
premrhali. Vôbec sme neboli takí ne-
bezpeční ako v predchádzajúcich stret-
nutiach. Napriek tomu sme si však
vypracovali veľa šancí, ktoré sme
nedokázali využiť. Nedarili sa nám
štandardné situácie a nevychádzalo to
ani Kordičovi. Aj preto sme ho vy-
striedali s tým, že to skúsime s niekým
konštruktívnejším. Grendel mal po-
môcť ku kombinačnej hre, nakoniec
sme vyhrali aspoň so šťastím, keď
nám vyšla jedna štandardka,“ priznal

tréner belasých Karel Jarolím. Slovan
sa tento týždeň predstaví opäť doma, v
sobotu 16. apríla 2011 o 19.30 h hostí
Duklu Banská Bystrica. V utorok 19.
apríla ho čaká semifinálová odveta
Slovenského pohára v Trnave (prvý
zápas sa skončil 2:2).
Prvoligový sviatok majú za sebou Petr-
žalčania, ktorí v nedeľu privítali vedú-
ci Trenčín. Vyše 800 divákov videlo
zaujímavý zápas, v ktorom však favo-
rit nezaváhal a zvíťazil 3:0. Petržalča-
nia napriek zostali druhí, bod pred
Rimavskou Sobotou a v sobotu 16.
apríla cestujú na pôdu posledného
Púchova. (mm)

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na

www.banoviny.sk

Bratislavskú mestskú kartu dostanete teraz zadarmo
vo všetkých pobo kách VÚB banky

By  Bratislav anom sa oplatí

Využite svoje výhody Bratislav ana naplno a získajte:
bezplatné vydanie karty k vášmu ú tu
10 % z avu na elektri enku
20 % z avu vo vybraných mestských organizáciach (napríklad v ZOO, múzeách, galériách, na 
športoviskách)
z avy na rôzne podujatia v hlavnom meste

Bratislavská mestská karta slúži ako bezkontaktná aj klasická debetná platobná karta a zárove
funguje ako elektri enka a preukaz do knižnice.
Viac informácií získate na www.BAkarta.sk.

www.vub.sk 0850 123 000

01216_INZ_Bratislavska mestska karta_150X270_BANOVINY.indd 1 1.4.2011 17:40

Rekonštruujete alebo staviate? 
Využite poradenstvo o možnostiach 
nízkoenergetického bývania zdarma
Západoslovenská energetika, a.s., pripravi-
la na svojom portáli setri.sk novú rubriku 
Energetické poradenstvo. Nájdete v nej 
informácie o tom, ako stavbu navrhnúť tak, 
aby bol dom nízkoenergetický a náklady 
na energiu čo najnižšie. Rubrika je pripra-
vovaná v spolupráci s expertmi  stavebné-
ho inžinierstva a energetiky. Návštevníci 
sa môžu so svojimi otázkami obrátiť na 
energetických poradcov priamo v sekcii 
otázky a odpovede. Kto uprednostňuje 
osobnú komunikáciu, môže si dohodn-
úť  konzultáciu s erudovaným poradcom 
na vybraných Kontaktných miestach Zá-
padoslovenskej energetiky. Poradenstvo je 
pre zákazníkov ZSE poskytované zdarma 
a je potrebné sa naň objednať na telefó-
nom čísle 0903 250 848. 
Pre viacej informácií navštívte: 
www.setri.sk/energetickeporadenstvo

Aktualita_Bratislavske_Noviny_48x100.indd 1 4/7/11 12:42 PM
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Pocta Joyceovi 

v Centre pre

súčasnú kultúru
TANEC
Pod názvom Soliloquy sa 18. apríla
2011 o 20.00 h uskutoční v Centre pre
súčasnú kultúru tanečné vystúpenie
Debris Company, v ktorom účinkuje
S. Vlčeková.  
Predstavenie je javiskovou adaptáciou
poslednej kapitoly románu J. Joycea -
Ulysses, preslávenou revolučným spô-
sobom uvedenia prúdu podvedomia do
literárneho sveta - bezinterpunkčným
monológom koncertnej speváčky a
manželky reklamného agenta z Írska
Leopolda Blooma - Molly Bloom.
Soliloquoy je poctou Joyceovi, jeho
písaniu na hranici vedomia a podvedo-
mia, experimentu slova a pohybu, ryt-
mickému a rituálnemu vyznaniu novej
dobe, ktorá nás obklopuje. (dš)

René Lacko

vystúpi v Klube

Za Zrkadlom
HUDBA
V Klube Za Zrkadlom na Rovnian-
kovej 3 vystúpi 21. apríla 2011 o 20.00
René Lacko Downtown Band. Skupi-
na pokrstí Live DVD, ktoré vzniklo
práve v Klube Za zrkadlom.
Po roku sa do Klubu Za zrkadlom vra-
cia jeden z najlepších domácich blues-
manov a gitaristov René Lacko a jeho
Downtown Band. Lacko sa na hudobnej
scéne objavuje začiatkom deväťdesia-
tych rokov. Jeho štýl je ovplyvnený
celým radom gitaristov, od B. B. Kinga,
Steve Ray Vaughana až po Erica Clap-
tona a Jimmyho Hendrixa. Bol to práve
spôsob, akým interpretuje Hendrixove
skladby, ktorý mu vyniesol medzinárod-
né uznanie a niekoľké ocenenia. 
V súčasnosti pravidelne vystupuje s
kapelou Downtown band v Česku,
Maďarsku, Nemecku a v Poľsku, ich
repertoár obsahuje najslávnejšie blueso-
vé a rockové skladby, ako aj niekoľko
vlastných piesní. Kapelu ďalej tvorí bas-
gitarista Martin Oulehle a bubeník Peter
Goruša. (dš)

Galéria Krokus

ponúka diela

L. Dovičákovej 
VÝSTAVA
V Galérii Krokus na Námestí 1.
mája 3 sprístupnili výstavu Lucie
Dovičíkovej Márnosť desivá. 
Autorka sa predstavuje výberom z naj-
novších prác, okrem malieb sa v po-
slednom období intenzívne venovala
tvorbe akvarelov a na výstave má pre-
miéru aj jej nové video.
Keby bola Lucia Dovičáková spisova-
teľka, asi by sa najlepšie cítila v
žánroch ako tragikomédia, groteska
alebo satira. Jej výtvarná tvorba srší
humorom a iróniou aj v prípadoch, keď
sú jej témy v podstate vážne a jej cie-
ľom je kritická reflexia. Humor je
výborný komplic pri odhaľovaní často
nepríjemnej pravdy a autorka ho využí-
va ako silnú zbraň, ktorou mieri na
svoje okolie, svoju generáciu, svoje
pohlavie a v neposlednom rade na seba
samu. Tvaroslovie Dovičákovej ma-
lieb, prác na papieri a videí je možné
vnímať v kontexte smeru, ktorý kunst-
história nazýva bad painting alebo zlá
maľba. Výstava potrvá do 29. apríla
2011. (gk)

Incheba Expo

Aréna privíta

Ericka Morillu
HUDBA
V Incheba Expo Aréne na Viedenskej
ceste vystúpi 29. apríla 2011 o 20.00 h
Pán House music Erick Morillo.
Priamo z horúceho Miami, najlepších
klubov New Yorku a Ibizy prichádza
na Slovensko Pán House music Erick
Morillo. Jeden z najvyhľadávanejších
DJ-ov sveta, majiteľ presláveného vy-
davateľstva Subliminal Records, prine-
sie na Slovensko nielen staré hity ako I
like to move it, ale aj nové napr. Live
your life. 
Jeho jedinečný štýl hrania sľubuje
neuveriteľnú zábavu. Okrem headline-
ra Ericka Morilla vystúpia Robert
Burian, Bidlo aka Aqua, Michal Bre-
eth, Smoly, Matyo a Sai. (dš) 

Franz Liszt zaznie v Dóme sv. Martina
HUDBA
V Dóme sv. Martina sa uskutoční fes-
tival koncertov pri príležitosti 200.
výročia narodenia hudobného skla-
dateľa Franza Liszta. 
Všetky koncerty sa uskutočnia v Kate-
drále sv. Martina, v priestore, ktorý skla-
dateľ často a rád navštevoval. Vrchol-
ným podujatím festivalu bude závereč-
ný koncert, na ktorom v podaní renomo-
vaného budapeštianskeho mužského

zboru sv. Efréma zaznie aj tvorba slo-
venských skladateľov M. Schneidera-
Trnavského a J. L. Bellu. Prvý koncert
bol 10. apríla, ďalší zaznie 24. apríla
2011 o 18.30 h. Bude to organový reci-
tál, na organe hrá Martin Bako.
V rámci sv. omše 1. mája 2011 o 10.30
h zaznie Missa Choralis, predstaví sa
Spevácky zbor mesta Bratislavy, diri-
gent Ladislav Holásek a Peter Mikula,
organ. Ďalší koncert bude 8. mája 2011

o 18.30 h. Na organovom recitáli sa
predstaví Joseph Kelemen s hudbou F.
Liszta a J. S. Bacha. Záverečný koncert
Franz Liszt a jeho dedičstvo v európskej
zborovej kultúre bude 15. mája 2011 o
18.30 h. Vystúpi na ňom Mužský zbor
Sv. Efréma, zbormajster Tamás Bubnó a
Martin Bako (organ). Na programe
bude F. Liszt, M. Glinka, J. Boksay, M.
Schneider-Trnavský, J. L. Bella, J.
Brahms, B. Bartók, P. Česnokov. (dš)

PREDSTAVENIE, KTORÉ OČARILO MILIÓNY 

SHENYUNPERFORMINGARTS.ORG

S NOVÝM PROGRAMOM 
A ŽIVÝM ORCHESTROM

7. a 8. mája 2011
v novej budove SND v Bratislave

Partneri 
predstavenia

inz SY 252x118.indd 1 8.4.2011 9:50:48

OD 1. APRÍLA DO 31. MÁJA 2011

od 69 €
*

PAUŠÁL NA VÝMENU OLEJA TOTAL
VRÁTANE VÝMENY OLEJOVÉHO FILTRA**

* Paušál na výmenu oleja Total Quartz 5W-40 vrátane výmeny olejového fi ltra vo výške 69 € platí pre motory typu ET, TU s objemom
olejovej náplne do 3,25 l. Ponuka nie je kumulovate ná s inými z avami. Akciové ceny sú platné od 1. apríla do 31. mája 2011 v servisoch 
Peugeot Bratislava, Final CD Bratislava a Dunauto. Foto ilustra né. Informácie o motorovom oleji vhodnom pre svoje vozidlo nájdete v servisnej 
knižke, prípadne žiadajte rady u svojho technika Peugeot.
** Výmena oleja nenahrádza periodickú prehliadku.

www.peugeot.sk

Dunajská Streda

Bratislava
Peugeot Bratislava, s. r. o.
Ivanská cesta 30
tel.: 02/48 20 07 00

Peugeot Bratislava, s. r. o.
Vajnorská 173
tel.: 02/49 10 70 21

Dunauto, s. r. o.
Hlavná 5408/7
tel.: 031/590 01 15

Final CD Bratislava, s. r. o.
Hodonínska cesta 11
tel.: 02/69 20 37 00

Peugeot Bratislava, s. r. o.
Jasovská 24
tel.: 02/68 20 68 00

PRI VÝMENE OLEJA
DÔVERUJTE
SERVISOM PEUGEOT

ba noviny 150x178.indd 1 8.4.2011 9:22
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   PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
                                  www.obnovstav.sk

 - plastové okná a dvere z profilu ALUPLAST, GL systém
- kovanie MACO
- izolačné sklá od U=0,7 - 1,0 W/m2K
- bezolovnatý profil triedy A
- vnútorné a vonkajšie parapety
- profesionálna montáž a demontáž
- predaj a montáž žalúzií EURODESIGN

            Neponúkame fiktívne zľavy, ale kvalitu za rozumnú cenu.
OBNOVSTAV, s.r.o. www.obnovstav.sk

R.Zaymusa 21
 ba@obnovstav.sk                          010 01 ilina
 mobil:0903 311 288 tel. /fax : 041/422 03 30
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SOBOTA 16. apríla
� 9.00 - Nože 2011, medzinárodná
výstava nožov a chladných zbraní, DK
Ružinov, Ružinovská 28
� 10.00 - Oľga Belešová číta deťom - z
cyklu Čítanie pre najmenších, Galéria
Artotéka, Úsek hudobnej a umenovednej
literatúry, Kapucínska 1
�10.00 - Bratislavská burza kníh, Kla-
riská 16, dvor
�13.30 - Samove hry, otvorenie turistic-
kej sezóny, Námestie Jána Kostru
� 14.30 - Palica, von z vreca!, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36

� 15.00 - Vy-počúvanie, hostia: Robert
Redhammer, Robert Roth, divadlo Malá
scéna STU, Dostojevského rad 7
� 19.00 - FS Devín, galaprogram k 25.
výročiu vzniku súboru, DK Zrkadlový
háj, Rovniankova 3
�19.00 - Sedem posledných slov nášho
Spasiteľa na kríži Josepha Haydna,
chrámový koncert, účinkuje Slovenský
komorný orchester Bohdana Warchala,
Kostol Sv. Rodiny, Petržalka 
� 19.00 - Dych Lukavických zápiskov,
divadlo faktu na motívy pamätí H. Ponic-
kej, Ticho&spol., CDLaV, Školská 14
� 19.30 - Díleri, divadlo GUnaGU,
Františkánske námestie 7

NEDEĽA 17. apríla
� 10.00 - Bratislava, mesto, ktoré číta,
Deň otvorených dverí v Mestskej knižnici 
�10.00 a 14.30 - Palica, von z vreca!, Bra-
tislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.30 - Kuk a Cuk, rozprávkové do-
poludnie, divadlo Brno, DK Ružinov,
Ružinovská 28
� 10.30 - Medovníkový domček, Stra-
žanovo bábkové divadlo, DK Dúbravka,
Saratovská 2/A
� 14.00 - Čierna a biela smrť v Pre-
šporku, vlastivedná vychádzka, pri stud-
ni na Priamaciálnom námestí
�15.00 - Sedem posledných slov nášho
Spasiteľa na kríži Josepha Haydna,
chrámový koncert, Slovenský komorný
orchester Bohdana Warchala, Dóm sv.
Martina
� 15.00 - Kohútik a sliepočka, rozpráv-

ka aj pre najmenších, divadlo Malá scéna
STU, Dostojevského rad 7
� 15.30 - Veľkí herci malým deťom,
predstavenie pre deti, Divadlo v podpalu-
bí, Tyršovo nábrežie
� 17.00 - História na dotyk, PeRiMa a
talkshow Juraja Mravca, hostia psychia-
ter I. Škodáček a historik J. Pelikán,
hudba folk-rockovej skupiny PeRiMa,
CDLaV, Školská 14
� 19.00 - Boh, Túlavé divadlo, Divadlo
v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.30 - John Lennon je mŕtvy a ja sa
tiež necítim najlepšie, Groupies, divad-
lo GUnaGU, Františkánske námestie 7
� 22.00 - Smokers Delight with DJ
Baselogik, downtempo, triphop, hiphop,
Nu Spirit Bar, Medená 16

PONDELOK 18. apríla
� 10.00 - Cvičme v rytme, cvičenie
matiek s deťmi, Klub 22, Jiráskova 3
� 11.00 - Dych Lukavických zápiskov,
divadlo faktu na motívy pamätí H. Ponic-
kej, Ticho&spol., CDLaV, Školská 14
� 19.00 - Fragile, koncert a capella,
Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie 
� 19.00 - Ja, malkáč, divadlo Astorka,
Námestie SNP 33
� 19.00 - Grapefruit(death), Boky
citom, bluesový dvojkoncert, Ticho-
&spol. CDLaV, Školská 14
� 19.00 - Noc lesbičiek, freudovská
komédia, divadlo Malá scéna STU,
Dostojevského rad 7
� 19.00 - Hľadá sa nový manžel, Teát-
ro Wüstenrot, Trnavské mýto 1
� 19.09 - Peter Janků a hostia, dvoj-
koncert folkovej hudby, Art CluScherz,
Partizánska 2, Palisády
�19.30 - Som hot-dog, True story of my
facebook, divadlo GUnaGU, Franti-
škánske námestie 7
� 19.30 - Meditácia (integrálna joga),
Dom techniky, Škultétyho 1
� 20.00 - Soliloquy, tanec, A4 Nultý
priestor, Námestie SNP 12
� 20.00 - Silné Reči Jána Gorduliča
vol.15, free after DJ Kinet, stand up come-
dy, Nu Spirit Club, Šafárikovo námestie 7
�22.00 - SweetCup by DJ Shifter, deep
house, Nu Spirit Bar, Medená 16

UTOROK 19. apríla
�14.00 - Kocúr v čižmách, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská 36
� 16.00 - Vítanie jari, vystúpenie zimné-
ho kurzu Folklór v srdci, rodinné centrum
Prešporkovo, Grösslingova 48
� 17.00 - Hindemith, premietanie hra-
ného filmu, Bulharský kultúrny inštitút,
Jesenského 7 

� 18.00 - Gala mladých umelcov u
Zichyho, P. Boroš - husle, M. Heriban -
husle, Centrum hudby, Zichyho palác,
Ventúrska 9 
� 19.00 - Náuka o spoločnosti, premié-
ra, divadlo LAB, Svoradova 4
� 19.00 - Ľudorezy alebo Moja pečeň
stratila zmysel, kontroverzná komédia,
Malá scéna STU, Dostojevského rad 7
�19.00 - Mesiac na dedine, divadlo As-
torka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Fragile, koncert -a capella,
Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.30 - Baletky, hackeri, homlesáci
& manažéri, divadlo GUnaGU, Franti-
škánske námestie 7
� 21.00 - Nu Faces: TBA výtvarno-
hudobný projekt, Nu Spirit Club, Šafá-
rikovo námestie 7
� 22.00 - Na Gauči s Vecom, downtempo,
triphop, hiphop, Nu Spirit Bar, Medená 16

STREDA 20. apríla
� 9.00 - Čarbaničky, kuriatka v košíku,
CC centrum, Jiráskova 3
� 9.00 a 11.00 - Kocúr v čižmách, Bra-
tislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
�18.00 - Dunajci, stretnutie hádankárov a
krížovkárov, DK Ružinov, Ružinovská 28
� 18.00 - Vokálny koncert z cyklu
Momento musicale, národné školy v
piesňovej tvorbe, Vodné kasárne, Rázu-
sovo nábrežie
� 18.30 - AnandaDance/Tanec ako
liek, vedomý pohyb a tanec pre každého,
Caroin, Kosatcova 24/A
� 19.00 - Rekviem, Slovenská filharmó-
nia a filharmonický zbor, Historická
budova SND, Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - Náuka o spoločnosti, divadlo
LAB, Svoradova 4
� 19.00 - Stand up show NaOstro, Me-
dzinárodné divadlo Meteorit, Čulenova 3
� 19.00 - Posledné mesiace, divadlo
Malá scéna STU, Dostojevského rad 7

� 19.00 - Caveman, komédia z Prahy,
Teátro Wüstenrot, Trnavské mýto 1
� 19.30 - Baletky, hackeri, homlesáci
& manažéri, divadlo GUnaGU, Franti-
škánske námestie 7
� 21.00 - Love 4 Money, support DJ
Yellow box, koncert, pop, rock, 70s, 80s,
90s, Nu Spirit Club, Šafárikovo námestie 7

ŠTVRTOK 21. apríla
� 10.00 - Stretnutie s bájkou, Kôň a
osol, Klub detí Slniečko, Furdekova 6/a
�10.00 - Prázdninová dielnička, Veľká
noc, M klub, Rovniankova 3
� 10.00 - Blíži sa Veľká noc, prázdnino-
vé dielničky pre deti, CC centrum, Jirá-
skova 3
� 19.00 - Rekviem, Slovenská filharmó-
nia a Slovenský filharmonický zbor, His-
torická budova SND, Hviezdoslavovo
námestie
� 19.00 - Mizantrop, divadlo Ívery,
CDLaV, Školská 14
� 19.30 - Bar Argentína, čierna komé-
dia o bielom prášku, divadlo GUnaGU,
Františkánske námestie 7
� 20.00 - René Lacko, Downtown
Band, krst live DVD, Klub Za Zrkad-
lom, Rovniankova 3
� 20.00 - Nemusím veľa, stačí dobre,
divadlo SkRAT, A4 Nultý priestor,
Námestie SNP 12
� 21.00 - Forever Young - DJs Toky
(Standa, Numb, Antidandruff) & Benco
(Clublab, Standa) & JTBIG aka Tlama
(Freshpro, Biomin H), house, techno,
techhouse, Nu Spirit Club, Šafárikovo
námestie 7
� 22.00 - Stereodisco with DJs Mishek
& Jenal (stereodisco), rare grooves,
funk, soul, Nu Spirit Bar, Medená 16

PIATOK 22. apríla
� 21.00 - Breakliner with DJs Ricky
Fitz & Bobsan (JokeBox/Suburb) &
Gabanna, breakbeat, breaks, Nu Spirit
Club, Šafárikovo námestie 7
� 22.00 - DeDictated - BBK & BigFish
(Covertinterests), house, disco, Nu Spirit
Bar, Medená 16

VÝSTAVY
� Štipendium Radislava Matuštíka:
Back to Nature, GMB, Pálffyho palác,
Panská 19, do 22. mája
� Hokejovo v Bibiane, Hockeyville in
Bibiana, interaktívna výstava pre deti k
majstrovstvám sveta v ľadovom hokeji,
Bibiana, Panská 41, do 25. septembra
�Odzbrojujúci, pokus o pomenovanie
novej tendencie v slovenskom výtvar-
nom umení, Galéria Cypriána Majerníka,
Zichyho palác, Ventúrska 9, do 26. júna
� Neznáme kresby Ivana Štěpána
1964 - 1965, Project Room 14, Galéria
Cypriána Majerníka, Zichyho palác,
Ventúrska 9, do 26. júna

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

vyjdú opäť o týždeň

21. 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 Oslávte s nami výročie plné výhod
Lízing1 s úrokovou sadzbou 1,25 % p.a. pre triedy C, E, GLK, S a CL.

Pred 125 rokmi sa Carl Benz zapísal do histórie vynálezom automobilu. Mercedes-Benz slávi toto výročie 

exkluzívnou ponukou:  od 1. apríla 20112 máte možnosť získať Mercedes-Benz triedy C, E, GLK, S, a CL 
prostredníctvom spoločnosti Mercedes-Benz Financial Services a zvýhodneného lízingu1 s úrokovou 

sadzbou len 1,25 % p.a. Viac informácií získate u svojho predajcu alebo na www.mercedes-benz.sk/125

1  Lízing pri 30% akontácii a dobe splácania 3 roky. Schválenie a výška akontácie podlieha individuálnemu 

posúdeniu bonity klienta zo strany MBFS. 2 Ponuka platí na prijaté objednávky od 1. 4. 2011 do 31. 8. 

2011 a týka sa modelov  triedy C sedan, C kombi, C kupé, E sedan, E kombi, E kupé, GLK, S a CL. 

 

1,25 %1

Úroková sadzba p.a.


