
O nedávnom anketovom priesku-
me, zaoberajúcom sa električkou
do Petržalky, prečo ho bolo treba
robiť, ale aj koľko stál, sme sa
pozhovárali s generálnym riadite-
ľom spoločnosti Metro Bratislava,
a.s., Vladimírom KOVALČÍKOM.
- Celkové náklady na anketový prie-
skum boli 2 319,78 eura a spoločnosť
ho robila sama. Zdôrazňujem, že otáz-
ka o električke nebola nosnou tému
ankety. Tou bolo zisťovanie, kam Petr-
žalčania najviac cestujú. V predchá-
dzajúcich anketách sme sa pýtali, za
akým cieľom a akými dopravnými pro-
striedkami Petržalčania najviac cestu-
jú. Tieto údaje sú potrebné pri plánova-
ní nosného systému dopravy a nevyh-
nutné, ak sa chceme pri výstavbe nos-
ného systému uchádzať o eurofondy.
Z prieskumu vyšlo, že 81 percent

Petržalčanov električku chce, pre-
kvapilo vás to?
- Petržalčanov sa zatiaľ nikto nepýtal, či
chcú električku. Mimoriadne nás pre-
kvapilo percento ľudí, ktorí sa vyslovili,
že by ju využívali. Také vysoké číslo
sme neočakávali. Šokovalo nás, že
ľudia, ktorí majú rozhodovať o riešení
dopravy, spochybňujú názor a vôľu
ľudí. Treba to zobrať na vedomie a
podľa toho plánovať, nie spochybňovať.
Akým spôsobom a na základe akých
kritérií sa prieskum robil?
- Bol to dobrovoľný, anonymný, celo-
plošný anketový prieskum. Dotazníky
sme doručili do štvrtiny domácností.
Prieskum sa robil na území celej Petr-
žalky, dotazníky sme roznášali v 77

uliciach. Návratnosť dotazníkov bola
viac ako 16 percent.
Nezdala sa vám otázka, či by ste
električku ako najrýchlejší spoj
využívali najčastejšie, navádzajúca?
- Električka je rýchlejšia ako autobus,
čo nemôže nikto spochybniť a nie je to
manipulácia. Zrýchlenie prepravy je
predsa hlavným argumentom výstavby
nosného systému založeného na koľa-
jovom princípe. V otázke sme konštato-
vali, prečo sa električka má vybudovať
a opýtali sme sa ľudí, či by ju využíva-
li. Nás nezaujímalo, či ľudia chcú elek-
tričku, metro, vlak alebo autobusy. Nás
zaujímalo, koľko ľudí by malo poten-
ciálne záujem cestovať električkou.
Každý človek má predsa svoj rozum a
vie sa sám rozhodnúť, či električku
chce alebo nie, či by ňou cestoval alebo
nie. Zhováral sa Robert Lattacher
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STARÉ MESTO
Mestské hradby pri Dóme sv. Martina
na Staromestskej ulici, ktoré sú kul-
túrnou pamiatkou, sa čoraz viac začí-
najú rozpadávať. Pre turistov sú
neprístupné už desať rokov.
Ich súčasný zlý stav potvrdil aj riaditeľ
mestskej organizácie Paming Jozef Hra-
bina. Investor pamiatkovej obnovy pre-
vzal hradby pod svoju správu v roku
2001 v dezolátnom stave a poveternost-
né podmienky teraz devastujú už naru-
šené konštrukcie. Silný vietor napríklad
vlani tak narušil drevenú vyhliadku pri
dóme, že ju museli demontovať. Podľa
Jozefa Hrabinu v murive hradieb a v
dlažbe sa vytvárajú trhliny, napríklad
blízko pôvodnej veže opevnenia, a

uvoľnený materiál padá na komuniká-
cie, kde ohrozuje bezpečnosť chodcov.
Mestské hradby sú verejnosti neprístup-
né od roku 2001. Paming po ich prevza-
tí zistil, že technický stav konštrukcií,
okrem zanedbanej bežnej údržby,  ohro-
zoval návštevníkov. Prípadná rekon-
štrukcia by vraj bola finančne, časovo i
odborne náročná. Nevyhnutná je na-
príklad výmena rozpadnutej tehlovej
koruny hradieb, oprava osvetlenia a dre-
vených konštrukcií ochodze, ktoré sú
prehnité, obnovu by potrebovala aj dlaž-
ba či poškodené kované mreže. „Odsú-
vanie sanačných prác však zvyšuje
budúce náklady na opravu,“ pripomína
J. Hrabina.
Mestská organizácia Paming sa v roku

2007 prostredníctvom ministerstva fi-
nancií pokúsila získať peniaze na prie-
skumy a projekty, no neuspela. „O grant
z grantového systému Ministerstva kul-
túry SR musí požiadať vlastník, čiže
mesto. Problémom je, že vždy musí byť
aj finančná spoluúčasť žiadateľa, čo je v
roku 2011 nereálne,“ dodal riaditeľ.
Statický posudok havarijného stavu dre-
venej konštrukcie ochodze sa robil
naposledy v roku 2010. Statický a sta-
vebno-technický prieskum je na pláne
tento rok, rovnako prieskum a projekto-
vá príprava na sanáciu jestvujúcich
objektov a vybudovanie prevádzkového
a sociálneho zázemia pre verejnosť. V
rozpočte na tento rok však na to nevy-
členili žiadne peniaze.  (rob)

Mestské hradby sú v havarijnom stave
Hradby sa čoraz viac rozpadávajú, začínajú ohrozovať aj chodcov. FOTO - Robert Lattacher

Petržalčania chcú využívať električku 

Problém PKO

má pomôcť

riešiť prieskum 

verejne mienky
BRATISLAVA
Verejnú diskusiu odborníkov, ale aj
širokej bratislavskej verejnosti o rie-
šení PKO a časti dunajského nábre-
žia, chce magistrát začať 2. mája
2011. Vyvrcholením diskusie má byť
reprezentatívny prieskum verejnej
mienky.
Magistrát pripravuje v rámci diskusie o
PKO sériu stretnutí s odbornou verej-
nosťou a občanov chce pozvať na
diskusiu aj prostredníctvom interneto-
vej stránky mesta či facebooku. Široká
diskusia by sa mala skončiť priesku-
mom verejnej mienky Bratislavčanov
o budúcom riešení priestoru PKO. 
Podľa primátora by však diskutujúci
mali mať na zreteli, že mesto síce vlast-
ní objekty, no pozemok pod nimi má
súkromný investor. O konečnej podobe
dunajského nábrežia s PKO musia
napokon rozhodnúť poslanci. Mesto
chce zavŕšiť diskusiu prieskumom pri-
bližne v polovici júna tohto roku.
Spoločnosť Henbury Development je
sklamaná materiálom, ktorý mesto pri-
pravilo do verejnej diskusie na tému
„Aké chceme nábrežie a PKO?“ Presa-
dzuje vraj alternatívy riešenia, ktoré
nie sú pre investora akceptovateľné a
obsahuje  informácie, ktoré údajne
nezodpovedajú skutočnosti a  zavádza-
jú. Spoločnosť informovala, že komu-
nikuje s laickou aj odbornou verejnos-
ťou, napríklad petíciu za „Nové PKO“,
ktorú vraj zatiaľ podpisom podporilo
vyše 8000 občanov a prostredníctvom
internetu ďalších vyše 6500. (rob)

Primátor chce

za architektku

I. Konrádovú 
BRATISLAVA
Primátor Milan Ftáčnik navrhne
mestskému zastupiteľstvu na post
hlavného architekta mesta Ingrid
Konrádovú. V poradí ako prvú ju
odporučila aj výberová komisia, na
druhej pozícii skončil Vladimír Hrdý.
Primátor sa podľa vlastných slov roz-
hodol pre Ingrid Konrádovú preto, lebo
má skúsenosti z rozvoja urbanizmu
nielen v Bratislave, ale aj vo Viedni.
Nechýbajú jej ani skúsenosti v oblasti
formovania verejných priestorov. Pri-
pomenul, že túto oblasť vyučovala aj
na viedenskej univerzite. „Rešpektoval
som aj to, že v komisii skončila na
prvom mieste,“ konštatoval. 
Ako primátor dodal, kvality druhého  v
poradí Vladimíra Hrdého by chcel aj
naďalej využiť v rámci tímu ľudí na
magistráte. (rob)

Metro urobilo

prieskum, 

združenie ho

však odmietlo
PETRŽALKA
Dopravný prieskum spoločnosti Me-
tro Bratislava ukázal, že ak by v Petr-
žalke bola električka, na cestovanie
by ju využilo 81 percent ľudí. Do
prieskumu sa zapojilo 3619 ľudí v
1692 petržalských domácnostiach. Z
rozdaných 10 452 anketových lístkov
sa vrátilo 1692. 
V prieskume sa Petržalčanov pýtali, či
by využili cestovanie električkou z Petr-
žalky, keby mali túto možnosť. Neroz-
hodných bolo jedenásť percent, záporne
odpovedalo osem percent. V prieskume
38 percent obyvateľov potvrdilo, že do
práce či do školy jazdí osobným auto-
mobilom. Prieskum navyše ukázal, že
76,8 percenta dopravy je prechodom
cez Dunaj.
Združenie domových samospráv v Petr-
žalke upozornilo na jednu z otázok
(Cesta električkou je približne o tretinu
rýchlejšia ako autobusom. Keď budete
mať možnosť cestovať z Petržalky elek-
tričkou, využili by ste túto možnosť
MHD?), ktorá podľa neho nezisťuje
dopravné potreby, ale manipuláciou sa
vraj snaží navodiť pocit nálad preferen-
cie práve tohto projektu. Prieskum sa
navyše podľa združenia nerobil na
reprezentatívnej vzorke Petržalčanov,
odrážajúcich ich štruktúru, a letáky aj
zberné urny boli voľne pohodené vo
vestibuloch domov. Podľa združenia to
spochybnilo prieskum. (rob)

ŠK Slovan si

zahrá finále,

čaká ho Žilina
BRATISLAVA
V utorok podvečer mal hrať ŠK Slo-
van odvetný zápas semifinále Slo-
venského, pohára vo futbale, no na-
koniec ho čakal iba príjemný prí-
pravný duel. 
Po domácej remíze 2:2 totiž vyhral v
Trnave ľahučko 3:2 a postúpil do finále,
v ktorom ho 8. mája 2011 v Banskej
Bystrici čaká Žilina. Trnavské stretnutie
bolo dramatické asi dve minúty, potom
už zostalo na ihrisku len jedno mužstvo.
Do prestávky viedli belasí 3:0 a pomer
striel na bránku bol 9:0 pre hostí!
Druhý polčas sa vlastne iba dohrával.
Slovanistom sa domácich predsa len
uľútostilo, ubrali z plynu a Trnavčania
k obrovskému šoku necelých troch tisí-
cok divákov dokázali streliť nielen
čestný gól, ale na konci zápasu dokon-
ca aj druhý... „Kým je nádej, stále verí-
me, že vyhráme ligu aj Slovenský
pohár,“ priznal po stretnutí tréner Slova-
na Karel Jarolím. (db)



PETRŽALKA
Časť vzácneho Pečnianskeho lesa pri
Dunaji je pravdepodobne ohrozená.
Krajský súd v Banskej Bystrici totiž
nedávno zrušil rozhodnutie Správy
katastra v Lučenci, ktorá nedávno
zamietla návrh na vklad zámennej
zmluvy medzi štátnym podnikom
Lesy SR a občianskym združením
(OZ) Človek a strom. 
Zápis do katastra by znamenal zámenu
štátnych pozemkov pod časťou Peč-
nianskeho lesa v Bratislave za pozemky
v Šiatorskej Bukovinke v okrese Luče-
nec. Pozemok s rozlohou asi 24 hektá-
rov má získať neznáme občianske zdru-
ženie Človek a strom. 
Rozhodnutie správneho orgánu vychá-
dzalo podľa krajského súdu z nespráv-
neho právneho posúdenia veci. Súd
považoval rozhodnutie za nepreskúma-
teľné pre jeho nedostatočné odôvodne-
nie. Proti rozhodnutiu súdu podala Sprá-
va katastra v Lučenci odvolanie, rovna-
ko aj štátny podnik Lesy SR. Hovorca
Lesov Vlastimil Rezek pripomenul, že
zámenu pozemkov podpísal bývalý ria-
diteľ podniku Lesy SR Alojz Riško v
novembri 2009 a o deň neskôr ju schvá-
lilo aj ministerstvo pôdohospodárstva. 

„Súčasné vedenie podniku Lesy SR
považuje zámenu týchto lesných
pozemkov za nevýhodnú pre podnik,
tým pádom aj pre štát, a preto využilo
možnosť odvolať sa proti rozsudku
Krajského súdu v Banskej Bystrici,“
uviedol. Starosta Petržalky Vladimír
Bajan považuje za nepredstaviteľné,
aby niekto tvrdil, že 24 hektárov pozem-
kov pri Šiatorskej Bukovinke na juhu
stredného Slovenska má rovnakú hod-

notu ako rovnako veľké územie v hlav-
nom meste s výhľadom na hrad. Staros-
ta chce vyvolať diskusiu o riešení tejto,
ako uviedol „nehoráznej  situácie a reál-
nom ohrození budúcnosti časti Pečnian-
skeho lesa ako prirodzenej ochrany Bra-
tislavy pred povodňami“. Zástupcovia
OZ sa v minulosti vyjadrili, že na vyme-
nenom území chcú vytvoriť relaxačnú
zónu. Robert Lattacher

FOTO - autor

STARÉ MESTO
V centre hlavného mesta na Štúro-
vej ulici sú pred zrekonštruovaný-
mi domami čudné značky, ktoré
majú zabrániť parkovaniu. Zábra-
nami sú totiž obyčajné zhlobené
dosky. Takéto označenia však nie sú
povolené a majitelia za ne môžu
dostať pokutu.
„Pred  jedným z vynovených domov na
skrášlenej Štúrovej ulici sa každé ráno
objavujú svojské parkovacie „ozdoby“.
Chápem, že nie každý má na také vkus-
né zábrany ako hotel v strede ulice, ale
takéto niečo do hlavného mesta naozaj
nepatrí,“ upozorňuje čitateľ Pavel Sůra.
Ako dodal, situáciu tu navyše riešia
vodorovné dopravné značky.
„Takéto osadenie dopravných značiek
neodsúhlasilo oddelenie prevádzky
dopravy  magistrátu, pretože „značka“
nemá nič spoločné s dopravným znače-

ním ani s dopravnými zariadeniami. Ak
cestný správny orgán zistí majiteľa,
môže mu udeliť pokutu v zmysle prí-
slušných zákonov. Je však ťažké dopát-
rať sa „majiteľov značiek ľudovej tvo-

rivosti“, pretože sú náhodne umiestňo-
vané a zároveň odstraňované,“ infor-
moval hovorca magistrátu Michal Stuš-
ka. (mch)

FOTO - Pavel Sůra
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Keď niet odvahy,
prichádzajú na
rad prieskumy
Bratislavský magistrát, zdá sa, nemá
jasno, ako ďalej v otázke bývalého
Parku kultúry a oddychu. Inak sa ne-
dá vysvetliť, že pán primátor po tom,
ako primäl vlastníka pozemkov pod
PKO k vráteniu budov do správy  mes-
ta, chce s verejnosťou diskutovať o
riešení PKO a tejto časti nábrežia.
Ak niekto očakával, že nové vedenie
mesta prichádza s jasnou predstavou o
budúcnosti ľavého nábrežia Dunaja a
bývalého PKO, môže oprávnene pochy-
bovať, či opak nie je pravdou. Ľúbivé
výzvy na vrátenie budov PKO do správy
mesta sa síce stretli u vlastníka po-
zemkov s pochopením, vedenie mesta
však ukazuje, že nevie, ako ďalej. Ne-
prekvapuje preto, že chce diskutovať s
odborníkmi aj verejnosťou a robiť prie-
skum verejnej mienky.
Neprajník by iste povedal, že nové ve-
denie mesta nemá odvahu urobiť zá-
sadné rozhodnutie o budúcnosti PKO,
tak sa alibisticky obracia na verejnosť.
A možno by nebol ani ďaleko od pravdy,
veď voliči majú najradšej politikov,
ktorí síce nemajú víziu, ale populisticky
hovoria len to, čo chcú ľudia počuť.
Ani prieskumy verejnej mienky nie sú
zárukou, že tí politici, ktorí sa nimi ria-
dia, robia tie správne rozhodnutia. Prí-
kladom je najnovší prieskum spoločnos-
ti Metro Bratislava, a.s., o električke do
Petržalky. Kým prieskum podľa vedenia
spoločnosti potvrdzuje, že výstavba
električky má medzi Petržalčanmi
obrovskú podporu, Združenie domo-
vých samospráv prieskum spochybňuje
s tým, že nebol reprezentatívny a niekto-
ré otázky boli manipulatívne.
Bratislavčania zverili primátorovi a pos-
lancom mesto s tým, že majú štyri roky
na to, aby ho spravovali. Niekto by mo-
hol namietať, že tým sa nevylučuje ďal-
šia účasť voličov na správe vecí verej-
ných.  Iný by mohol oponovať, že načo je
nám taká samospráva, ktorá nevie roz-
hodovať a pri každej chúlostivejšej téme
sa alibisticky obracia na voličov.
Prípad PKO naznačuje, že na zásadné
rozhodnutia niet na magistráte odvahy,
preto prichádzajú na rad prieskumy ve-
rejnej mienky. A kto sa za ne skryje, ten
nič nepokazí. Radoslav Števčík

Boj o Pečniansky les stále pokračuje,

štát, ale ani Petržalka oň nechcú prísť

Na Štúrovej ulici bránia parkovaniu

áut doma vyrobené drevené zábrany

V Starej tržnici

bude WineFest

by WinePlanet
STARÉ MESTO
V Starej tržnici sa uskutoční Wine-
Fest by WinePlanet, najväčší festival
svojho druhu v histórii Slovenska.
Stretne sa tu 65 popredných vinár-
stiev z pätnástich krajín celého sveta. 
Festival sa koná od 27. do 29. mája
2011 a chýbať nebudú ani vína zo
zaujímavých krajín, ako je napríklad
Uruguaj, ale napríklad ani čílske a kali-
fornské vína, ktoré na legendárnej
parížskej a berlínskej degustácii obráti-
li vinársky svet hore nohami. 
Návštevníkov podujatia však čaká nie-
len vyše 400 druhov vína, ale aj špič-
ková čokoláda, najobľúbenejšia talian-
ska káva a exkluzívny čaj priamo zo
srdca Paríža. V ponuke budú napríklad
šampanské, ktoré ochutnáva James
Bond, alebo obľúbené víno španielskej
kráľovskej rodiny. Obdivovať sa budú
dať aj poklady nekorunovaného kráľa
Rieslingu. 
Organizátori WineFestu chcú Brati-
slavčanom priblížiť najvyššiu svetovú
kvalitu a ukázať im, že vynikajúce vína
nemusia byť nedostupné. Zároveň
chcú, aby špičkoví vinári zo zahraničia
ochutnali to najlepšie zo slovenských
vín. Návštevníci WineFestu by si ne-
mali dať ujsť ani prehliadku sloven-
ských návrhárov vo farbách vína,
výstavu, open air kaviareň Lavazza,
čokoládovňu Amedei či čajovňu Dam-
mann Férres. 
Vstupenky za zvýhodnenú predpreda-
jovú cenu sú už v predaji, v cene sú
zahrnuté degustácie a ako darček 20-
percentná zľava pri objednávke vína na
mieste a kupón v hodnote 10 € pre
nákup na www.wineplanet.sk. (brn)

Bratislavčania

vyzbierali

225 853,08  eur
BRATISLAVA
V rámci Dňa narcisov sa v piatok 15.
apríla 2011 podarilo len v Bratislave
vyzbierať rekordných 225 853,08
eur. Je to o 19 639,31 eur ako vlani a
najviac za pätnásť rokov trvania tej-
to finančnej zbierky na Slovensku.
Ako Bratislavské noviny informovala
Martina Myjavcová z Ligy proti rakovi-
ne, výsledok zbierky za celé Slovensko
známy v priebehu 4 - 5 týždňov. Do Dňa
narcisov sa v tomto roku zapojilo 667
spoluorganizátorov zastrešujúcich cel-
kovo 16 114 dobrovoľníkov na celom
Slovensku, z toho v Bratislave 2272 a v
ostatných mestách  a obciach Slovenska
13 842 dobrovoľníkov. 
Zbierku Deň narcisov organizuje Liga
proti rakovine na podporu projektov pre
onkologických pacientov. Do 25. apríla
2011 je možné prispieť dobrovoľným
finančným príspevkom na účet zbierky
č. 2629740400/1100. (brn)

OBRAZY NAJLEPŠIE

Galéria Art Invest
Dobrovičova 7, Bratislava

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

PREDÁTE V AUKCII

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

Kľúč k vášmu bývaniu

www.jantarjarovce.sk www.slnecnice.sk www.triveze.sk

3-izbové byty, výmera od 83 m2,
cena s DPH 143.584 Eur 
Pozemky s výmerou od 430 m2!
Obchodné priestory,
cena s DPH 1.560 Eur / m2

Ideálny projekt pre rodinné bývanie, len         
6 minút od centra. Výborné dopravné 
napojenie, občianska vybavenosť. Vyšší 
štandard, vzorový byt, obhliadky možné 
kedykoľvek!

Nepremeškajte!

Jantár Jarovce: Dokončené! Slnečnice: Vo výstavbe! III veže: Ihneď  k nasťahovaniu!

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

1-izbové byty, výmera od 31 m2,
cena s DPH od 51.000 Eur
2-izbové byty, výmera od 69 m2,
cena s DPH od 89.000 Eur
3-izbové byty, výmera od 107 m2,
cena s DPH od 138.948 Eur

Jedinečná poloha v prírode lužných lesov          
s vynikajúcimi možnosťami relaxu a zároveň 
blízkosť centra. 
Slnečnice – Južné mesto. Pre spokojné 
bývanie.

1-izbové byty, výmera od 40 m2,
cena s DPH od 79.600 Eur
2-izbové byty, výmera od 64 m2,
cena s DPH od 122.000 Eur
3-izbové byty, výmera od 91 m2,
cena s DPH od 154.400 Eur

Pre klientov je k dispozícii fitness, 
spoločenská miestnosť, 24 hodinová 
bezpečnostná služba, recepcia, plná 
občianska vybavenosť + TOWERS club card   
s výhodnými zľavami!

Byty, pozemky, obchodné priestory na predaj!

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
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Cez Tobruckú

vozičkári ani

kočík neprejdú
STARÉ MESTO
V centre mesta na Tobruckej ulici
majú vozičkári a matky s kočiarmi
problém. Autá zaparkované na
chodníkoch im bránia v pohybe. 
Obe strany ulice vo dne aj v noci lemu-
jú husto odparkované autá, pričom z
veľkej časti zasahujú aj na chodníky.
Ďalším problémom sú pivničné reštau-
račné zariadenia, ku ktorým je prístup
schodmi priamo z chodníka. Bezbarié-
rový a bezpečný prechod po chodní-
koch touto ulicou je nemožný. 
„Predieranie sa pomedzi autá je nemož-
né, kočíky či vozíky sa tam jednoducho
nezmestia. Na jednej strane sú navyše
schodmi z chodníkov vybudované vstu-
py do podnikov, čo vytvára akoby diery,
ktoré sa dajú obísť len po ceste, no na tú
sa nedá s vozíkom dostať, pretože ju
lemujú odparkované autá,“ posťažoval
sa čitateľ Anton Samek. 
Napriek všetkým výhradám mesto
zmeny nechystá. Hovorca mestskej
časti Staré Mesto Tomáš Halán: „Na
základe informácií z oddelenia dopra-
vy občania písomne nepožiadali Staré
Mesto o zabezpečenie bezbariérovosti
ulíc, respektíve chodníkov. Preto sa tu
zatiaľ žiadne zmeny nechystajú.”
Občanom bývajúcim v okolí, ale aj štu-
dentom či návštevníkom tejto lokality
tak nezostáva nič iné, len vymeniť
chodník za cestu, kde im však hrozia
prechádzajúce vozidlá, alebo celú ulicu
obísť. (mch

Župný pohár 

chce pomôcť

chorým deťom
BRATISLAVA
Bratislavský samosprávny kraj or-
ganizuje 1. ročník charitatívneho
športového podujatia - Župný pohár
Na bicykli deťom. 
„Výťažok z podujatia je venovaný na
pomoc onkologicky chorým deťom, čo
robí zo štyroch pretekov cenné poduja-
tie,“ povedal bratislavský župan Pavol
Frešo. Na jednotlivých pretekoch Žup-
ného pohára sa čaká od 500 do 1000
účastníkov. Z každého štartovného
pôjdu dve eurá na pomoc onkologicky
chorým deťom, zároveň bude na kaž-
dom podujatí i finančná zbierka. 
Účastníka, ktorý sa zúčastní na mini-
málne troch podujatiach pohára, zaradia
do žrebovania o osobný automobil, kto-
rý výherca získa na 6 mesiacov. Žrebo-
vanie sa uskutoční na konci seriálu, na
podujatí Kellys Green bike Tour 2011.
Termíny ďalších jednotlivých pretekov
Župného pohára (prvým bol už počas
posledného víkendu Kaktus Svätojur-
ský MTB maratón): 1. mája - Račianska
časovka, 25. júna - BIKE JAM Kuchy-
ňa, 20. augusta - Kellys Green bike Tour
2011, finále Župného pohára.
Ďalšie podujatie, ktoré podporuje
pomoc detským pacientom, je medzi-
národná charitatívna Cyklotour Na
bicykli deťom, ktorého cieľom je zo-
zbieranie finančných prostriedkov na
zorganizovanie regeneračno-rekondič-
ného pobytu detských onkologických
pacientov po náročnej liečbe. Trasa
Cyklotour povedie zo západočeského
Ašu do najvýchodnejšej slovenskej
obce - Novej Sedlice. (brn)

KARLOVA VES
Obyvatelia Karlovej Vsi nedávno
vyjadrili obavy z výstavby v okolí
Karloveského ramena petíciou, ktorú
podpísalo 5000 občanov. Petičníci sa
obávajú obmedzenia pohybu a špor-
tu pri dunajskom ramene.
Okrem výrazného obmedzenia rozvoja
športu a prístupu k cyklotrase a prome-
náde sa podľa obyvateľov skomplikuje
doprava pri Riviére a výstavba si vyžia-
da výrub stromov. Samosprávu žiadajú,
aby prekazila plány na výstavbu osem-
poschodového domu v zátoke. Objekt
chce vybudovať J&T Real Estate s tým,
že pôjde o ubytovanie pre športovcov.

Spoločnosť Office110 architekti, s.r.o.,
má mestskej časti Karlova Ves predložiť
minimalistický variant finančných pro-
striedkov rekonštrukcie lodenice v Kar-
loveskej zátoke. Schválili to miestni
poslanci mestskej časti na aprílovom
zastupiteľstve. Suma za novú lodenicu
by nemala presiahnuť 536 000 eur.
Toľko získala miestna samospráva za
predaj pozemkov v Karloveskej zátoke
v minulom volebnom období. 
Developer projektu, spoločnosť J&T
Real Estate, považuje informácie v petí-
cii proti ďalšej výstavbe v Karloveskej
zátoke za mylné a neúplné. Nemá ísť o
výrub 157 stromov, ale z pôvodne plá-

novaných 89 sa ráta už iba s výrubom
55 stromov, väčšinou vraj topoľov a
slivky višňoplodej, teda zelene, ktorá
tam vyrástla náhodu a nie je udržiavaná.
Spoločnosť ráta aj so sadovníckymi
úpravami a výsadbou stromov. Cyklo-
trasa má byť podľa investora zachova-
ná. Pri výstavbe sa vraj ráta aj s prístu-
povou komunikáciou pre verejnosť. 
Investor odčlenil z vlastného pozemku
pás široký 3,5 metra a daroval ho mest-
skej časti, čím sa zabezpečí prístup
vodákov k Dunaju. Náhradné parkova-
cie miesta plánuje investor vybudovať
na vlastných pozemkoch a na pozem-
koch v správe mestskej časti. (rob)

Výstavba v okolí Karloveského ramena

nemá obmedziť prístup, ale ani šport

Pri štadióne

bude verejné

parkovisko
RUŽINOV
Návštevníci Zimného štadióna
Ondreja Nepelu budú môcť počas
hokejových majstrovstiev sveta
využívať nové verejné parkovisko.
To je pripravené v areáli starej Cverno-
vej továrne okolo ružovej budovy
bývalej pradiarne na Trnavskej ulice 6.
Parkovisko bude 300 metrov od Zim-
ného štadióna a zmestí sa naň viac ako
700 automobilov. 
Vjazd a výjazd bude na Trnavskú ulicu,
ktorá tvorí hranicu zóny s obmedzeným
dopravným režimom v okolí Zimného
štadióna Ondreja Nepelu. (brn)

Aký význam zo-
hrávajú klimatické 
a prírodné pod-
mienky pri výstav-
be nízkoenergetic-
kých budov a ma-
ximalizácii úspor 
energie?
Niektoré determi-
nanty, ktoré ovplyv-
ňujú výšku spotreby 
energie v dome ale-
bo v byte, nevieme 
ovplyvniť, ale mno-
hé vieme využiť 
v náš prospech. Je 
zrejmé, že klimatic-
ké podmienky sú 
na území Slovenska 
rôzne. Vo Vysokých 
Tatrách znamenajú 

väčšie náklady na vykurovanie a obyvatelia 
chladnejších lokalít musia významnejšie 
zatepliť. Rovnako sa zohľadňujú aj pove-
ternostné pásma. Omnoho zaujímavejšie 
sú zákonitosti prírody, ktoré dokážeme vy-
užiť v náš prospech. Stačí dom len správne 
nasmerovať. Okná otočené na juh alebo 
na juhozápad predstavujú tepelné solárne 
zisky, ktoré vstupujú do domu z vonkajšie-
ho prostredia. V preklade to znamená, že 
dobre navrhnutý dom, ktorý je správne za-
sadený do prostredia, maximalizuje úspory 
energie potrebnej na jeho prevádzku.

Prejdeme k aspektom, ktoré vieme pri stav-
be či rekonštrukcii domu ovplyvniť. Dôle-
žitý je výber správnych materiálov. Ktoré 
izolačné materiály by ste v rámci skladby 
obvodového plášťa v nízkoenergetickom 
dome odporučili?
Slovenský trh ponúka dva výkonom príbuz-
né izolačné materiály. Polystyrén a mine-
rálnu vlnu. Všetky ostatné majú nižší te-
pelný odpor ako spomínané dva materiály. 
Na porovnanie, centimeter minerálnej vlny, 
alebo polystyrénu vytvorí tepelný odpor 
ako jedna celá tehla. Minerálna vlna izoluje 
trochu lepšie ako polystyrén. Rozdiel však 
nie je významný. Pri výstavbe budov vyšších 

ako 22 metrov sa zohľadňuje aj protipožiar-
ne hľadisko. Minerálna vlna má, na rozdiel 
od polystyrénu aj zvukovoizolačné vlastnos-
ti. Naopak, ak vlna zvlhne, spľasne a prestá-
va mať dobré izolačné účinky. Oba izolačné 
materiály sú aj napriek malým nedostat-
kom pri stavbe nízkoenergetických budov 
najbežnejšie využívané. Ideálna hrúbka 
materiálu by nemala presiahnuť 20 cm. 
Nad 20 cm musíme uvažovať nad podpor-
ným systémom, ktorým by sme polystyrén 
prichytili. Často sa tiež stretávam s tým, 
že si domácnosti dávajú zatepliť len jednu 
stenu. Neuvedomujú si, že teplo ide po celej 
stene, preto je výsledný efekt taký, ako keď 
si v zime oblečiete kabát, ale nezapnete ho. 
Tento spôsob zatepľovania neodporúčam.

„Korunou“ úsporného domu je strecha. Sta-
vitelia sa zhodujú, že všetky typy striech 
majú svoje výhody aj nedostatky a je ich 
zložité posúdiť. Aké parametre musíme pri 
výbere strechy zohľadniť?
Vo všeobecnosti môžeme povedať, 
že najlepšia strecha je tá, ktorá 
účinne obmedzí tepelné straty. Jej 
základnú skladbu by mala tvoriť pa-
rozábrana, minerálna vlna ako tepel-
noizolačná vrstva, paropriepustná 
fólia, odvetraná medzera a strešná 
krytina.
Na tepelnú izoláciu strechy je vhod-
ná objemovaná minerálna vlna. Nie 
tvrdená, s ktorou pracujeme na ob-
vodových stenách. Hrúb ka materiá-
lu by nemala byť menšia ako 22 cm. 
Ak majiteľ zvažuje vsadiť do strechy 
strešné okná, mal by počítať so zní-
ženou kvalitou nízkoenergetického 
a pasívneho domu.

Na čo by sme mali myslieť po zateplení 
budovy?  
Dôležitým prvkom pri výstavbe energe-
ticky úsporného domu sú otvorové kon-
štrukcie. Oknami a dverami uniká často 
množstvo tepla, a preto by sa ani tu výber 
nemal podceniť. Ich plocha je síce relatív-
ne malá, ale tepelné straty sú významné. 
Našim zákazníkom radím obrátiť sa na re-

nomovaných výrobcov. Okná by mali mať 
početný komorový systém s prirodzeným 
prevetrávaním. Vzduch má tú vlastnosť, že 
čím je teplejší, tým viac vodných pár ob-
siahne. V miestnostiach, v ktorých prišlo 
k výmene okien, ktoré viac bránia výmene 
vzduchu ako staré a neboli zateplené steny, 
môže dochádzať k vzniku plesní. Postup 
pri rekonštrukcii by mal byť nasledovný: 
zateplenie, výmena okien, výmena vyku-
rovacieho zdroja. Zateplenie objektu vy-
tvára podmienky na zabudovanie nového 
vykurovacieho zdroja s nižšou vykurovacou 
záťažou. Na rozdiel od veľkých priemysel-
ných kotlov kotly určené pre domácnosti 
nedokážu meniť a prispôsobovať geomet-
riu plameňa podľa vonkajšej teploty. Preto 
ak je pôvodný kotol predimenzovaný, rýchlo 
sa dosiahne prevádz ková teplota, a teda 
sa často vypína. Pri vypnutí sa kotol ochla-
dzuje, čím účinnosť takéhoto zariadenia 
klesá a zároveň sa skracuje aj životnosť 
jeho komponentov.

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.

Spojenie „nízkoenergetická budova“ sa v myslení slovenskej spoločnosti donedávna objavovalo skôr ako zelená 
vízia budúcnosti či výsada bohatých. Informácie, ktoré k nám prúdia z okolitých krajín a rôznych slovenských aj 
európskych inštitúcií, však dokazujú opak. Úspory, ktoré budovy prinášajú, sa významne zúročujú v peňaženkách, 
v našom okolí, prírode a v neposlednom rade aj v komfortnejších podmienkach na život v samotných domácnostiach. 
Aby sa vám aktivity, ktoré vedú k dosiahnutiu úspor v budove, oplatili, je nevyhnutná rada odborníka. 
S energetickým poradcom Západoslovenskej energetiky Miroslavom Danišom sme sa rozprávali o konkrétnych 
podmienkach a možnostiach ponúkaných slovenským trhom.

Nízkoenergetické budovy: 
Veľké úspory po malých krokoch
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Na Bezručovej

sú pamiatky, ale

aj neporiadok
LIST ČITATEĽA
Chcela by som upozorniť na nepo-
riadok v predzáhradkách domov
na Bezručovej ulici číslo 3 a 5 v
bratislavskom Starom Meste. Tieto
dva domy sú bývalá nemocnica a
poliklinika.
Možno sú aj kultúrnymi pamiatkami,
keďže sú postavené v tridsiatych rokoch
dvadsiateho storočia, ale nie je to na
nich napísane. Predzáhradky sú plné
odpadkov: papiera, novín, plastových
fliaš, cigaretových ohorkov, starého
oblečenia, výkalov po svadobčanoch z
Modrého kostola svätej Alžbety. 
Čiže by stačilo, keby si vlastník (maji-
teľ) týchto dvoch domov zobral igelit-
ku a vyzbieral tú svoju špinu, čo by
trvalo maximálne jednu hodinu. Cez
Bezručovu ulicu prechádzajú denne
tisíce turistov, najmä odkedy otvorili
Euroveu na Pribinovej ulici. 
Bezručova ulica bola kedysi, ešte keď
sa volala Preygasse, jednou z najkraj-
ších ulíc mesta so secesnými pamiatka-
mi z Rakúsko-Uhorska (kostol, fara,
škola), funkcionalistickými domami
medzivojnovej architektúry 30. rokov
(domy číslo 1, 3, 5, 8, 10 - Palác Co-
burg) a architektúry prvej polovice 40.
rokov 20. storočia (Bezručova ulica čís-
lo 9). Eva Norbertová, Staré Mesto

Chvíľka už dlho

otravuje život

Bratislavčanom 
LIST ČITATEĽA
Každý to pozná a používa - výhovor-
ku: Je to len na chvíľku, päť minút,
hneď prídem. Najčastejšie sa tak
ospravedlňujú vodiči, ktorí nemajú
kde parkovať, a preto používajú všet-
ky dostupnejšie a voľnejšie miesta.
Zažívame to aj v Slávičom údolí. Pred
základnou školou zastaví teréniak,
zaberie celý chodník a vodička iba
mykne plecom: Hneď som tu, idem len
na chvíľku zobrať dieťa. Vôbec jej
neprekáža, že iné deti kvôli tomu
musia chodiť po ceste.
To isté o sto metrov nižšie, pri obcho-
de. Autá zastavia na chodníku, hneď
vedľa kontajnera a vodič hybaj na
chvíľku do potravín. Čo na tom, že deti
zase musia prechádzať po ceste, kde
autá naberajú slušnú rýchlosť, keďže
majú pred sebou rovný úsek. 
Slovíčko chvíľku máme už jednodu-
cho dlho v našom slovníku, možno by
preto stálo za to pomaly ho vymeniť za
nikdy! Petra Kornová, Staré Mesto

Tentoraz sme sa vybrali na opačný
koniec Bratislavy - do Záhorskej
Bystrice, kde nedávno otvorili restau-
rant & Cafe U MUCHU. Nachádza sa
v rodinnom dome, v starej časti obce
medzi Ulicou čs. tankistov a Pútnic-
kou ulicou, má vlastné parkovisko aj
záhradu s detským ihriskom.
Majiteľ je zrejme veľkým obdivovate-
ľom Alfonza Muchu, je však otázne,
prečo po ňom nazval reštauráciu na
mieste, kam umelec podľa dostupných
informácií nevkročil. Reprodukcie Mu-
chových obrazov na stenách sú zrejme
málo na to, aby to mohlo byť u Muchu.
Interiér je členený na dve časti - z terasy
sa vchádza priamo do barovej časti,
ktorá je fajčiarska, za ňou je tzv. krbová
časť pre nefajčiarov s detským kútikom.
Na stenách sú spomenuté reprodukcie,
ale aj stránky z novín Zlatá Praha zo
začiatku 20. storočia - škoda, že nie sú o
niečo nižšie, pretože čítať noviny na
stene nie je veľmi pohodlné. Príjemné
posedenie je aj na terase, či dole v záhra-
de, kde je ďalší detský kútik so šmyk-
ľavkou a minipieskoviskom.
Aj tu sme boli pochopiteľne zvedaví,
akú kuchyňu majú U Muchu. Vzhľadom
na dedinské prostredie by nebola pre-

kvapením tradičná slovenská kuchyňa,
názov zase evokuje niečo z českej ku-
chyne. Na prekvapenie to je z každého
rožka troška, a k tomu talianska kuchyňa
zastúpená cestovinami a rizotami. Jedál
síce nemajú v ponuke zbytočne veľa,
vybrať si však môže každý.
Predjedlá studené aj teplé sme vynecha-
li - zaujal nás však široký kuchárov zá-
ber - v jedálnom lístku majú aj mexické
nachos. Z troch polievok sme ochutnali
dve - hubovú s kuriatkami v bosniaku
(3,80 €) a záhorácku fazuľovú se slíža-
ma tiež v bosniaku (3,20 €). Bez prehá-
ňania boli obe vynikajúce. Bosniak bol
skutočný (žiadna žemľa), navyše bol
dobre vydlabaný, takže aj polievky bolo
dosť. Vo fazuľovej nechýbali obrovské
fazule, údené mäso, klobása, mrkva a
široké „slíže“. Veľmi dobré.
Z hlavných jedál sme ochutnali krkovič-
ku v korenenom kabátiku s kuriatkovou
omáčkou s bielym vínom, jarnou cibuľ-
kou a červenou kapiou (7,50 €), s vare-
nými zemiakmi s petržlenovou vňaťou
(1,30 €), kuracie prsia so smotanovou
omáčkou s kuriatkami a kôprom, podá-

vané s brusnicami (6,50 €) s opekanými
zemiakmi (1,40 €) a hovädzí steak na
hubách, červenej cibuli a tymiáne (12,50
€). Ani tentoraz sme neboli sklamaní -
všetky jedlá boli vynikajúce. Akurát k
steaku sme nedostali steakový nôž, takže
boj s mierne prepečenou sviečkovou bol
trochu náročný.
Pri druhej návšteve sme chceli ešte
ochutnať bravčovú panenku plnenú ma-
rinovanými sušenými slivkami so smo-
tanovou omáčkou  (7,50 €) s varenými
zemiakmi, dostali sme však panenku so
syrovou omáčkou  a opekanými zemiak-
mi. Čašníčka v tom mala dosť chaos.
Nielenže nám doniesla namiesto perlivej
neperlivú minerálku inej značky, ale z
ponuky obedného menu vedela len to, že
ešte majú áčko, déčko a éčko.
U Muchu nás milo prekvapili veľmi
dobrou kuchyňou, celkový dojem však
pokazila obsluha, ktorá bola síce milá a
snaživá, no neprofesionálna. Nikto uče-
ný však z neba nespadol. Možno sa sem
ešte vrátime.
Naše hodnotenie:���
Maximálny počet: 5 hviezdičiek 
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

U Muchu dokážu popliesť objednávku

Kvalita má zodpovedať určenej kategórii
Poskytovanie služieb v predpísanej
kvalite, zabezpečenie hygienických
podmienok pri predaji výrobkov a
zabezpečovaní služieb, kontrola do-
držania deklarovanej hmotnosti boli
témy kontroly SOI v jednom hoteli.
Inšpektori navštívili 22. júna 2010 pre-
vádzku zariadenia Design Hotel**** na
Trnavskej ceste. Kontrolu zamerali na
dodržiavanie ustanovení vyhlášky
ministerstva hospodárstva, ktorou sa
ustanovujú klasifikačné znaky na ubyto-
vacie zariadenia pri ich zaraďovaní do
kategórií a tried. Kontrolou zistili, že
spotrebiteľovi nebolo umožnené pre-
kontrolovať si dodržanie deklarovanej
hmotnosti zakúpených výrobkov. Dô-
vodom bolo používanie váhy bez plat-
ného overenia orgánom metrológie.
Pri kontrole ďalej zistili, že v niektorých
izbách chýbalo zrkadlo, v jednej izbe aj
vešiaková stena, v rámci spoločenských

priestorov chýbali salóny. Inšpektorom
SOI nepredložili rozhodnutie regionál-
neho úradu verejného zdravotníctva na
ubytovaciu ani na stravovaciu časť kon-
trolovanej prevádzky. Nepredložili im
ani zdravotný preukaz čašníka. 
K oznámeniu o začatí správneho
konania o uložení pokuty sa prevádz-
kovateľ hotela v lehote stanovenej
správnym orgánom nevyjadril a ziste-
ný stav nespochybnil. Pokuta bola
700 eur. Tým, že hotel neposkytuje
služby na požadovanej úrovni, spo-
trebiteľ nedostáva za vynaložené
finančné prostriedky adekvátnu proti-
hodnotu - v kvalitne poskytnutých
ubytovacích službách, zodpovedajú-
cich príslušnej kategórii a triede zvo-
leného ubytovacieho zariadenia. 

Nezabezpečením váhy s úradným ove-
rením spotrebiteľ prišiel o právo skon-
trolovať si správnosť podaného množ-
stva zakúpených výrobkov vo vzťahu k
cene. Nepredložením povolenia orgánu
hygieny na stravovaciu a ubytovaciu
časť kontrolovanej prevádzky a zdra-
votného preukazu čašníka prevádzkova-
teľ hotela objektívne nepreukázal, že
prevádzka zodpovedá požadovaným
hygienickým štandardom a že pra-
covník je oprávnený pracovať a mani-
pulovať s predávaným sortimentom. 
Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať
všetky zákonom stanovené podmienky
pri predaji výrobkov a poskytovaní slu-
žieb, za dodržiavanie ktorých zodpove-
dá objektívne, tzn. bez ohľadu na aké-
koľvek okolnosti, ktoré zistené poruše-
nie povinnosti spôsobili.Marián Taller
(Spracované z právoplatných rozhodnu-
tí Slovenskej obchodnej inšpekcie) 

Verejný záchod

pripomína skôr

pavilón šeliem
LIST ČITATEĽA
História záchodov je dávna. Niekto-
ré pramene uvádzajú, že existovali
pred Kristom na území dnešného
Pakistanu. Záchody poznali aj v sta-
rovekom Egypte a tiež v Číne. Rím-
ska civilizácia ich poznala aj ako
súčasť verejných kúpeľov.
Splachovací záchod bol vraj vynájdený
v roku 1596 a inovovaný vo viktorián-
skej dobe. Ich použitie sa rýchlo rozší-
rilo. Aj do dnešnej Bratislavy.
Niektoré verejné záchody sú bezplatné,
niektoré za poplatok a v našej dnešnej
Bratislave máme hlavne tretiu skupinu,
a to nielen uzamknuté, ale aj zamrežo-
vané... Jeden taký sa nachádza v samot-
nom centre Bratislavy na Kamennom
námestí. Podľa vzhľadu zamrežovania
by sa skôr hodil do zoologickej záhrady
tak pre pavilón šeliem.
Predstavme si, koľko ľudí prechádza
centrom mesta a nielen centrom. A
nemajú šancu použiť verejný záchod.
Ten stres musí byť ničivý. Najbližšie je
na Šafárikovom námestí. To však môže
vedieť iba človek znalý miestnych
pomerov. Turistická mapka, či infor-
mačná tabuľka takúto užitočnú informá-
ciu neposkytuje. Nefunkčný verejný
záchod na Kamennom námestí by však
mohol byť ako malé múzeum pripomí-
najúce dávnejšiu dobu našej kultúrnosti.
Blížia sa však hokejové majstrovstvá
sveta. Príde veľa cudzincov. Vizitku si
netreba dať ani tlačiť. Ona bude vizit-
kou v podobe výkalov po uliciach,
múroch, trávnikoch či kríčkoch. 
Čo teda s banálnym, ale ľudským pro-
blémom? Budú musieť primátori či
starostovia vytvoriť špeciálne komisie
na riešenie a odstránenie takýchto sta-
rostí? Igor Schmidt, Bratislava

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Otvárame brány modernému vzdelávaniu
Na Gymnáziu L. Novomeského na Tomášikovej ulici v Bratislave 30. 4. 2011 končíme
v rámci Operačného programu Vzdelávanie projekt pod názvom Otvárame brány moder-
nému vzdelávaniu. Projekt je spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom v rámci
prioritnej osi 4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj.
Cieľom projektu je vytvoriť a implementovať vzdelávací program, založený na inovatív-
nych formách výučby a e-learningu.
V rámci projektu sme vytvorili školský vzdelávací program s dôrazom na zavedenie
využívania IKT a inovatívnych metód výučby do vyučovacieho procesu, personálne a
materiálno-technické podmienky pre inováciu metód vyučovania, pripravili sme e-lear-
ningové vzdelávanie - tematické plány a učebné materiály a testujeme využitie e-learnin-
gu vo vyučovaní.
Projekt na našej škole naštartoval využitie e-learningu v bežnom vyučovaní.

2011
ORGANIZÁTOR:

32. MEDZINÁRODNÁ 
       VÝSTAVA KVETOV

5.  8.  MÁJ  2011
ŠTVRTOK  NEDEĽA  9:00  19:00 HOD
VÝSTAVNÝ AREÁL INCHEBA EXPO

02/6020 1711
0905 319 509

www.stahovaniesvasnou.sk

S AHOVANIE 
S VÁŠ OU

vv  yy  hh  ll  aa  ss  uu  jj  ee
vvýýbbeerroovvéé  kkoonnaanniiee

na obsadenie miesta riaditeľa
Kultúrnych zariadení Petržalka

Písomné prihlášky doručte v uzatvo-
renej obálke do podateľne Miestne-
ho úradu mestskej časti Bratislava
- Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12
Bratislava, najneskôr do 29. apríla
2011 do 12:00 h s označením „VK
KZP“. Na obálku uveďte adresu
odosielateľa.
Ďalšie potrebné informácie pre uchádza-
čov nájdete na stránke www.petrzalka.sk,
alebo u p. Havlíkovej na telefónnom čísle
02/6828 6812.
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RADOS  Z KAŽDÉHO D A
www.IKEA.sk | Otvorené 7 dní v týždni: 10.00 – 22.00
IKEA Bratislava, s.r.o. – AVION Shopping Park, Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava

NÁJDITE SI 
SVOJE MIESTO 
NA SLNKU
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Vyberte si miesto, kde sa môžete pohodlne usadi , nezabudnite 
na ob úbenú pochú ku i pohár osviežujúceho nápoja a oddajte 
sa sladkému ni nerobeniu! Všetko potrebné na zariadenie svojej 
súkromnej oázy nájdete teraz v obchodnom dome IKEA. 

KURACIE STEHNO 
so zeleninovou zmesou ratatouille.
Ponuka platí 7. 4. – 12. 6. 2011.

JARNÉ MENU: JARNÁ PONUKA:
OVANLIG, váza. Plast. V20 cm. Rôzne farby.
Ponuka platí 18. –  24. 4. 2011 alebo do vypredania 
z avneného množstva. Max. 5 kusov na 1 nákup.

€0,19/ks
Bežná cena €0,99

SODA, slamka 
€0,79/200 ks

Jednotková cena €0,004 

SOLBRÄND,
kôš na chlieb €3,99 
22×22, V11 cm. 

BÄRBAR, podnos 
€6,99 33×42 cm. 

SOLBRÄND, pohár 
na sekt. Plast.

Jednotková cena €0,748

GRENÖ, 
vankúš €12,99/ks 
50×50, V10 cm. 

SOLBRÄND, 
papierové obrúsky.

38×38 cm. 

SOLBRÄND, tanier
€1,99/4 ks Plast.
Jednotková cena €0,498

KARLSÖ, slne ník. 
Ø300, V250 cm.
Podstavec sa predáva zvláš .

ÄPPLARÖ,
stolík/stoli ka
€19,99 
50×50, V27 cm. 

SOLVINDEN, 
solárne svietidlo. 

Plast. Ø50 cm. 

HÅLLÖ,
vankúš 

na kreslo
€19,99 

ÖSTLIG, kvetiná
€19,99/ks Plast. 
37×37, V40 cm. 

ÖSTLIG, 
kvetiná
€19,99/ks 
Plast. 
37×37, 
V40 cm. 

SOLBRÄND, 
pohár €0,99/ks 
Sklo. 30 cl. 

ÄPPLARÖ, nastavite né kreslo.
Masívna akácia. 63×80, V101 cm. 
Dizajn: K. Hagberg/M. Hagberg.

€39,99

12,99/ks

€32,99/ks

ááá

€2,99/4 ks

€1,99/30 ks

NJUTA, telové 
mlieko na 
opa ovanie.
Ochranný faktor 20. 
200 ml.

Bežná cena €5,99

CENA
IKEA
FAMILY 

€3,99

Jednotková cena €0,066

NU:
€3,20
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Na Centráli sa 

v nedeľu muselo

prestať pracovať
RUŽINOV
Bratislavčania, bývajúci v blízkosti
rozostavaného komplexu Centrál, sa
sťažujú na ruch zo stavby. Ten vraj
neprestáva ani v nočných hodinách
či počas víkendov a sviatkov.
Aj preto sa v nedeľu 17. apríla uskutoč-
nil štátny stavebný dohľad za prítom-
nosti starostu Ružinova, pracovníčok
stavebného úradu a hliadky mestskej
polície. „Dohľad potvrdil, že stavebník
opäť porušil všeobecne záväzné naria-
denie mestskej časti, ktoré určuje proti-
hlukové pravidlá pri stavebných,
rekonštrukčných a udržiavacích prácach
alebo činnostiach. V sobotu sa môžu
vonku vykonávať od 8. do 17. hodiny, v
nedeľu a cez sviatky sú zakázané. Na
stavbe však pracovali desiatky robotní-
kov,“ informovala hovorkyňa ružinov-
skej samosprávy Miroslava Štrosová.
„Stavebníka sme už predtým vyzvali,
aby dodržiaval pravidlá. Ako sme vide-
li, nariadenia mu vôbec nič nehovoria,“
vyjadril sa starosta Ružinova Dušan
Pekár. Po štátnom stavebnom dohľade
stavebník práce prerušil a robotníci zo
stavby odišli. Stavebník dostane po-
kutu za opätovné porušovanie všeo-
becne záväzného nariadenia. (brn)

Galéria Lamač

ponúkne hokej, 

ale aj kreslenie
LAMAČ
V Galérii Lamač pripravili dve zaují-
mavé akcie, hokejovú Fandíme s OC
a akciu Obhajoba pastelky.
Obhajoba pastelky je projekt českej
výtvarníčky Marie Brožovej. Ide o jej
prvé verejné kreslenie v Bratislave a
potrvá od 20. do 28. apríla 2011. Marie
Brožova bude kresliť Májovú vílu a
verejné kreslenie doplní výstava veľko-
formátových pastelkových obrazov.
Od 29. apríla do 15. mája 2011 sa v
rámci projektu Fandíme s OC uskutoční
výstava figurín oblečených v historic-
kých dresoch s historickou výbavou
mapujúcou vývoj tohto športu. Celkovo
vystavia 12 figurín, okrem toho tam
bude 16 infopanelov obsahujúcich
informácie o krajinách, ktorých hokejo-
vé reprezentácie sa zúčastnia na hokejo-
vých majstrovstvách sveta. (brn)

Zo Železnej na

Kolibu sa už 

dá ísť lanovkou
NOVÉ MESTO
Sezóna prevádzky sedačkovej lanov-
ky na trase od bývalej reštaurácie
Snežienka na Kolibu sa už začala. Od
15. apríla 2011 do konca sezóny sa
ňou môže vyviesť niekoľko desaťtisíc
ľudí.
Trasa má prevýšenie 186 metrov a za
hodinu môže odviesť až 342 osôb. Je na
nej 47 sedačiek a laná má ukotvené na
18 stĺpoch. Vzdialenosť sedačiek je 36
metrov a doprava medzi stanicami trvá
približne jedenásť  minút. 
Sedačková lanovka Železná studienka -
Koliba premávala nepretržite od 11. júla
1972 do roku 1989, potom niekoľko
rokov pustla. Mesto v roku 2005 odkú-
pilo pozemky pod ňou. Rekonštrukciu
lanovej dráhy financovala mestská časť
Nové Mesto a 30. septembra 2005 bola
premávka na lanovke opäť obnovená. 
V súčasnosti premáva od štvrtka do
nedele od 10.00 h do 18.00 h a v rovna-
kom čase aj počas sviatkov.
Obyčajný jednosmerný lístok stojí tri
eurá a spiatočný štyri. Seniori majú jed-
nosmerný za dve eurá, žiacke skupiny
stojí jednosmerný jedno a spiatočný dve
eurá. (rob)

Vodomerná

stanica pri 

Dunaji funguje
STARÉ MESTO
Nová vodomerná stanica, tzv. limni-
graf, na promenáde pri Propeleri
znovu funguje. Limnigraf osadil Slo-
venský hydrometeorologický ústav.
V stanici pribudol moderný automatic-
ký prístroj s tlakovým senzorom na sní-
manie vodných stavov, doplnený LCD
displejom zobrazujúcom aktuálne údaje
a informácie pre verejnosť. Okrem vod-
ných stavov približuje aktuálnu výšku
hladiny vody a jej teplotu.
V minulosti bol v stanici popri automa-
tickom prístroji s digitálnym záznamom
vodomerných stavov a teploty aj starší
limnigrafický prístroj s grafickým záz-
namom Na Dunaji sa pozorujú vodné
stavy, prietoky a teplota vody viac ako
150 rokov, vodomernú stanicu zriadili v
roku 1876. Vyhodnocovanie prietokov
sa robí od roku 1900, meranie teploty
vody v roku 1925. (rob)

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

Potrebujete trezor? 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

O tom, že maloobchod vie ís  s úrov ou svojich služieb 
neustále dopredu sved í aj najnovší príklad Extra  obcho-
dov, ktoré uviedla spolo nos  Tesco  pred rokom. Po prvý 
raz sa  s Extra  službami stretli zákazníci v hypermarkete  
Petržalka. Bol to pilot nielen v rámci Slovenska, ale aj stred-
nej Európy, kde Tesco pôsobí - nový koncept usporiadania 
obchodnej plochy, koncept, ktorý kladie dôraz na intuitív-
ny pohyb zákazníkov, na širší sortiment tovaru, obzvláš
kvalitnú ponuku služieb, ako je lekáre , optika, fotoshop, 
telefóny priamo na predajnej ploche. Ešte vlani boli na 
túto vyššiu úrove  služieb zrekonštruované hypermarkety 
v Petržalke a v Lama i a teraz prišli na rad  Zlaté piesky – 
odteraz už ako Tesco Extra. 
V tomto obchode sa môžete stretnú  s alšími úpl-
ne novými prístupmi v rámci Extra formátu. Všimnite 
si napríklad zvonku  obvodový pláš  – je iný, zmenený. 
Sivobielou farbou pôsobí elegantne, viac sa prispôsobu-
je prostrediu, drevený obklad vníma naše oko ako nie-

o lahodné, príjemné. Vojdime dnu – všetko  nás tu víta 
novotou: nové pokladne, nové regály, nové usporiadanie 
oddelení, nové centrum služieb zákazníkov, nová nájom-
ná zóna... Zákazník sa s vynoveným prostredím okamžite 
stotož uje, cíti sa tu pohodlne.

o je tu novšie ako inde v Extra? Zo služieb je to kavia-
re  priamo na predajnej ploche. Je tu samoobslužný 
automat na výrobu fotiek. V oddelení elektro sa môže-
te pohodlne posadi  do kresiel, da  si špeciálne okuliare 
a vychutna  si 3D rozmer. V tomto oddelení je aj poklad-

a. V oddelení kozmetiky nájdete po prvý raz až 1 860 
druhov novej zna kovej kozmetiky vo ve mi dobrých 
cenách. Oddelenie Baby predstavuje ucelenú ponu-
ku všetkého, o si pre najmenších vieme vôbec pred-
stavi . Nájdete tu 200 druhov nových výrobkov. A je tu 
aj poklad a, aby ste s malým bábätkom nemuseli  stá
v rade v bežnej pokladni.  V oddelení cukríkov nájde-
te 80 druhov noviniek, vrátane vážených sladkostí. 
Oddelenie pekárne je úplne nové, vrátane  strojového 
zariadenia na krájanie chleba.  Kompletne nové je 

oddelenie mrazeného tovaru. „V našom obchode sa vždy 
ve mi dobre predával textil. Na zmenu v tomto oddelení 
som obzvláš  hrdý, už teraz máme ve mi dobrú spätnú 
väzbu od zákazníkov, že vynovenie sa im pá i“, hovorí ria-
dite  hypermarketu Tesco Extra Zlaté piesky Štefan Florek. 
Desiatka samoobslužných pokladní, ktoré sú v neustálej 
zákazníckej permanencii, sú až  samozrejmos ou v Tesco 
re azci, napokon nielen v Extra obchodoch.
No a takúto zmenu treba poriadne so zákazníkmi 
oslávi ! Na to sa tu tiež pamätalo. Bude tu dostatok 
rozptýlenia a bude sa aj sú aži  o ceny, ktoré sú naozaj ex-
tra. Tí, ktorí medzi 20. aprílom a 30. aprílom nakúpia tovar 
nad 20 euro a pošlú SMS, môžu vyhra  jedno z desiatich áut 
Kia Piccanto, jeden z desiatich LED televízorov Samsung 
alebo niektorý z desiatich z jazdov v celkovej hodnote 
viac ako 24 500 euro. To platí  napokon aj pre zákazníkov 
obchodov Extra v Petržalke a Lama i.
Pozoruhodný bude aj zábavný program. Každý de
nie o. 22. apríla po celý de  ukážka ve kono ných 
remesiel, na druhý de  ve kono ná diel a pre deti  
taktiež po celý de , presnejšie od 10-tej do 17-tej, 
29. apríla príde na rad od 15-tej do 17-tej Extra 
bublinková show, 30. apríla tu bude po celý de
balónikový šašo, no a na 1. mája od 14-tej ho-
diny tu uvidíte ve kolepé fi nále ktoré moderu-
je Andrej Bi an so žrebovaním o spomínané ceny. 
Ke  Extra, tak extra! Všetci ste srde ne vítaní...
-oh-

Tešme sa spolo ne 
z alšieho Extra!

PR_150x178_SR.indd 1 19.4.11 12:26

oozznnaammuujjee  vvyyppííssaanniiee
vveerreejjnneejj  oobbcchhooddnneejj  ssúúťťaažťee

nnaa  pprreeddaajj  nneehhnnuutteeľľnnoossttíí,,  aa  ttoo::
pozemok parc. č. 136, zastavaná plocha a
nádvorie vo výmere  676 m2, evidovaný v katas-
tri nehnuteľností v registri „E“ na liste vlast-
níctva č. 1780 (ktorý prekrýva pozemky registra
„C“ parc. č. 166 a parc. č. 165/2), k.ú. Rusovce
a stavba nachádzajúca sa na pozemku registra
„E“ parc.č.136 (v registri „C“ parc. č. 166), k.ú.
Rusovce, nezapísaná na liste vlastníctva, ktorá
je v súčasnosti v zlom technickom stave, sta-
ticky narušená - neobývateľná.
Podmienky verejnej obchodnej súťaže si možno vyzdvih-
núť na Miestnom úrade, Vývojová 8, 851 10 Bratislava, tel.
02/68 20 70 16 v lehote do 13. mája 2011. Ponuky možno
odovzdať v rovnakom termíne, t.j. do 13. mája 2011.

Za účasti predsedníčky vlády SR Ivety
Radičovej, predsedu výboru NR SR
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Dušana Čaploviča, ministra školstva,
vedy, výskumu a športu Eugena Jur-
zycu aj predsedu Bratislavského
samosprávneho kraja Pavla Freša sa
uskutočnila slávnostná inaugurácia
18. rektora Slovenskej technickej uni-
verzity v Bratislave Róberta Redham-
mera počas jej 73 ročnej existencie.
„Slovenská technická univerzita
patrí dlhodobo medzi tie univerzity
na Slovensku, ktorým sa darí
budovať si kredit prestížnosti, či už
v povedomí verejnosti, alebo zo
strany štátnych a samosprávnych
orgánov, i zamestnávateľov,“ zdô-

raznil župan Pavol Frešo vo svojom
príhovore. O kvalitnej výchove
absolventov a vhodne stanovených
študijných programoch svedčí podľa
neho aj fakt, že absolventi univerzity
patria medzi najvyhľadávanejších na
trhu práce a nezamestnanosť je prak-
ticky nulová. „Exaktnosť odborov,
ktoré univerzita ponúka, a ktorým
sa venuje aj univerzitný výskum
potláča do úzadia aj politickú rovi-
nu a otázky financovania vysokého
školstva, a práve preto je škola
taká úspešná,“ poznamenal župan.
Pavol Frešo v tejto súvislosti spome-
nul aj skutočnosť, že pre dosiahnutie
kvality vysokoškolského vzdelávania
aj v medzinárodnom meradle je

nevyhnutné, aby príprava budúcich
inžinierov a manažérov začala ešte
pred nástupom na vysoké školy. To je
úloha predovšetkým pre samosprávy,
či už na regionálnej, alebo na miest-
nej úrovni. Bratislavský župan, ktorý
je rovnako absolventom univerzity, a
ktorému osud jeho Alma mater leží
osobitne na srdci, ponúka novému
rektorovi STU v Bratislave, ako aj
novozvoleným dekanom fakúlt spo-
luprácu tak, aby aj stredné školy,
ktoré zastrešuje Bratislavský samo-
správny kraj, prispeli k tomu, že
budúci absolventi budú čo najlepšie
pripravení čeliť výzvam, ale aj mno-
hým prekážkam, ktoré ich čakajú po
ukončení štúdia.

Frešo: Vysokým školám musíme dávať
dobre pripravených stredoškolákov
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STARÉ MESTO
V AREÁLI SLAVÍNA mal 23-ročný
muž z Nových Zámkov spolu s tromi
ďalšími mužmi z Bratislavy vo veku
22 a 26 rokov pri sebe drevenú fajku,
ktorá bola ešte teplá a jedno igelitové
vrecko s obsahom neznámej zelenej
látky rastlinného pôvodu. Keďže bolo
podozrenie, že ide o zakázanú látku,
zaistený materiál zaslali na kriminalis-
tickú expertízu. 
NA TICHEJ ULICI sa 34-ročný muž
vyhrážal zabitím 28-ročnej žene z Bra-
tislavy. Najskôr rozbil telefónny aparát,
následne od poškodenej požadoval
kľúče od bytu, ktoré mu odmietala dať
a skúšal jej ich vytrhnúť z ruky násilím.
V obave o svoj život privolala žena z
mobilu políciu. Muž po nej začal kri-
čať, či si uvedomuje, že on má pod-
mienku a že môže dostať aj 20 rokov a
povedal jej, že skončila. Z ruky jej
vytrhol mobil, hodil ho o zem a rozbil.
Chytil do rúk predlžovací kábel, opa-
kovane jej povedal, že ju zabije a začal
ju škrtiť. Žene sa podarilo utiecť z bytu
von, no muž za ňou vybehol a vonku
opakovane kopal do vchodových dverí,
pričom poškodil poštovú schránku.
Muž sa však opakovane vyhrážal žene,
že ju zabije a že skončila. Toto konanie
vzbudilo obavu o život a zdravie ženy,
muža preto zadržali a vzali do väzby.
NA KYSUCKEJ ULICI sa neznámy
páchateľ vlámal do garáže a ukradol z
nej dva horské bicykle, jeden dámsky
horský bicykel, pár lyží a pár lyžiarok.
Vlámal sa aj do vozidla Cadillac, ktoré
bolo zaparkované v garáži. Rozbil
sklenenú výplň pravých zadných dverí
a z vozidla ukradol pár dámskych tre-
kingových topánok a navigačný sys-
tém. Krádežou spôsobil majiteľovi cel-
kovú škodu 4000 eur.
NA DROTÁRSKEJ ULICI kontrolo-
vali policajti 27-ročného muža z Pieš-
ťan. Muž policajtom dobrovoľne vydal
igelitové vrecko s obsahom neznámej
sušenej rastliny, o ktorej uviedol, že ide
o marihuanu a má ju pre vlastnú potre-
bu. Keďže vzniklo podozrenie z drogo-
vej trestnej činnosti, muža zadržali a
vypočuli. 

PODUNAJSKÉ BISKUPICE
NA ESTÓNSKEJ ULICI policajná
hliadka zadržala 26-ročného muža z
Bratislavy, ktorý na Koreničovej ulici 2
z miesta pred garážou ukradol vozidlo
BMW X5 za 22 000 eur. Páchateľa
prenasledovala policajná hliadka a
následne ho aj zadržala. (mm)

Desať rokov 

čakania a predsa 

prišiel aj titul
Od roku 2000 do roku 2009 to boli
smutné roky pre Slovan. V celom fut-
bale bolo veľa neporiadku a chaosu,
čo nezvládol ani najúspešnejší a najpo-
pulárnejší slovenský klub. 
Spomeňme jeho umiestenia. Po titule 3.,
2., 6., 3., 10. miesto a na dva roky vypad-
nutie do  SNL (2005-2006) a  v nej 3. i 2.
miesto. Postup prišiel iba preto, lebo hore
šla trojica mužstiev a z 12-člennej súťaže
zostupovalo šesť účastníkov! Trénerom
bol Š. Zaťko, na jar ho však vymenil J.
Jankech. Mužstvo potom pokračovalo
tretím a piatym miestom, trénerom bol B.
Kitka. Reorganizácií bolo v lige toľko, že
sa v tom už nevyznali fanúšikovia ani
hráči. Slovan nebol výnimkou. Priemer-
né návštevy klesli na 3000 divákov, keď
hráči svojimi výkonmi vyháňali divákov
z tribún. Slovan mal roku 2002 priemer-
nú návštevu iba 1912 ľudí, najmä preto,
lebo hra mužstva bola slabá, menili sa
tréneri a hráči, ktorí mohli, zutekali.
Funkcionári si nevedeli so situáciou rady.
História si takúto situáciu nepamätá. A
súcich sponzorov stále nebolo. Finančné
starosti strašili stále a funkcionári boli
takmer neviditeľný. Situáciu nezvládol
ani tréner D. Radolský a po ňom sa priči-
nili o vypadnutie J. Valovič, O. Taran, L.
Fašiang, J. Adamec... Sklamal aj kupec
Jammer z Nemecka, neprešli ani návrhy
na zlúčenie Slovana s Interom. MUDr. V.
Fischer so svojím predsedovaním tiež
nepochodil. Kritickú situáciu zachraňo-
val predseda Ľ. Černák, ale k najvyššie-
mu cieľu to rovnako neviedlo. 
Až po desiatich rokoch, keď Slovan osla-
voval deväťdesiatku i víťazstvo v PVP
1969, získali belasí opäť titul. Podarilo sa
to mladému trénerovi Ladislavovi Pec-
kovi za pomoci majiteľa klubu Ivana
Kmotríka. Už štyri kolá pred koncom
boli belasí v cieli, no všetky zvyšné zápa-
sy prehrali! Divákom, sponzorom typu
Grafobal, J plus T a Sitno Holding sa to
nemohlo páčiť, lebo predtým sa na hru
dalo pozerať. Či už viedol mužstvo J.
Jankech, B. Kitka alebo L. Pecko. V
klube pracovali najmä ľudia so slovanis-
tickým srdcom, a to rozhodlo o titule - L.
Pecko, J. Švehlík, D. Tittel, M. Zeman, V.
Kinder, A. Vencel st., M. König a ďalší. 
Káder ostatného majstra podľa toho, koľ-
kokrát hráči nastúpili: D. Bičík 18, D.
Rodinger 15 - P. Černák 32, P. Masaryk,
Ľ. Meszároš 31, M. Dobrotka, J. Vala-
chovič 29, M. Breznaník 28, J. Serrano
27, S. Slovák 25, B. Obžera, J. Halenár
23, M. Hanek 22, D. Pires 21, S. Angelo-
vič 18, J. Kozák 14, R. Gaucho, Silvestr
13, P. Petráš 11, R. Dosoudil 9, P. Štepa-
novský 8, M. Ižvolt 7, J. Králik, A. Ibra-
gimov 3, J. Rada 2, O. Szabó, P. Struhár,
I. Janek, I. Lachtman, K. Kolčák 2. Naj-
lepší strelci boli Masaryk 15, Halenár 10,
Slovák, Obžera a Pires 3... 
Tomuto kádru patril aj Superpohár. V
Dolnom Kubíne vyhral s MFK Košice
2:0, gólmi Masaryka. Trénerom bol už
D. Uhrin st., ktorý však pri mužstve pre
zlé výsledky dlho nevydržal a dal výpo-
veď. Pritom ho vedenie zobralo, aby ako
skúsený vytiahol Slovan do vyšších
európskych vôd. To sme však už takmer
v súčasnosti... Jozef Kšiňan, Igor Mráz

Z pripravovanej publikácie
Belasá deväťdesiatka

(Koniec)

Z Bellevue sa  nakoniec stala Sokolovňa
Pred koncom 18. storočia dostali oby-
vatelia mesta prvý verejnosti prístup-
ný park a veľkú tanečnú sálu - redu-
tu - pripojenú za javisko prvého mu-
rovaného divadla v meste. Obe zaria-
denia boli určené predovšetkým pre
vyššie spoločenské triedy.  
Park Sternalle sa nachádzal na južnom
brehu Dunaja. Nebolo vždy ľahko prí-
stupný, ani jeho existencia nebola
navždy zaručená. Už prvá väčšia povo-
deň časť parku odplavila, museli ho
stále obnovovať a dosádzať. 
Na začiatku 19. storočia sa viacerí pod-
nikatelia rozhodli založiť zábavné pod-
niky v blízkosti mesta, kam mohli výlet-
níci prichádzať pešo a tešiť sa z prírody,
prípadne aj z kúpeľa či posedenia pri
prikrytom stole. 
Nad Hlbokou cestou vznikli kúpele
Marienbad, s vodou takou studenou, že
dnes by sa tam asi nikto nekúpal. Pri
začiatku Hlbokej bola záhrada plná gaš-
tanov, celé 19. storočia známa ako Kas-
taniengarten, kde sa dalo posedieť pri
víne aj pri muzike. Nad terajšou Šuleko-
vou bola verejnosti prístupná Haber-
mayerova záhrada, od nej kúsok na
východ záhradný hostinec Friedliche
Hütte. 
Pred koncom 19. storočia kúpil istý pán
E. Dubsky od mešťana Freunda poze-
mok na svahu pod Kalváriou, nad vinár-
skym podnikom Palugyayovcov. Na
pozemku býval vinohrad, ale po epidé-
mii perenospóry sa neoplatilo ďalej
vinicu obrábať. Dubsky tam postupne
vybudoval komplex reprezentačných

stavieb, ktoré lákali návštevníkov.
Navonok pripomínali bohaté šľachtické
sídlo. Boli tam reštauračné miestnosti
viacerých „tried“, pre veľmi náročných
(rozumej bohatých), aj pre menej nároč-
ných návštevníkov. Pod objektom boli
pivnice plné sudového vína, v bočnom
trakte výborná kuchyňa. Veľká jedáleň
sa dala veľmi rýchlo premeniť na taneč-
nú sálu, v menších sieňach sa dal hrať
biliard či karty. Bola tam aj kolkáreň a
zimná záhrada. Zariadenie nieslo najprv
meno majiteľa Establissement Dubsky,
čoskoro ho však premenovali na Belle-
vue. Bellevue znamená „krásna vy-
hliadka“. Pred terasami a vysokými ok-
nami objektu ešte nestáli nijaké vyššie
stavby, pohľad sa teda otváral na celé
ešte nemodernizované mesto, v diaľke
bolo vidno aj Dunaj, na ktorom sa už
plavili parníky.  Úžasný bol aj pohľad na
vláčiky na hlavnej stanici, ktoré ešte
nepremávali príliš často. 
Siene Bellevue boli ozdobené štukový-
mi ornamentmi a dekoratívnymi maľba-
mi, na stenách viseli veľké zrkadlá v
pozlátených rámoch, kamenné schodiš-
te malo „barokové“ balustrové zábrad-
lie, v dekoratívnych vázach z umelého
kameňa stáli vyrastené palmy. Koberce
žiarili čistotou, večer bolo všetko osvet-
lené mnohoramennými plynovými lus-
trami. V nich však číhalo aj nebezpečen-
stvo. Establissement niekoľko ráz
zachvátil požiar.

Po prvej vojne stratil podnik veľkú časť
svojej pôvodnej klientely. Majiteľom
bola už pivovarnícka spoločnosť z Brna.
Nemalo význam zdevastovaný a požia-
rom poškodený objekt reštaurovať.
Mesto malo už náhradu vo forme novo-
postavenej Reduty (1912-1919). Tam sa
dali usporiadať plesy, tanečné zábavy,
koncerty aj filmové predstavenia. 
Po prvej vojne prišla vlna nových oby-
vateľov. Tým viac vyhovovali zábavné
podniky v centre mesta. Chýbala im
však veľká telocvičňa. Najmä tým z
bývalého Českého kráľovstva, ktorí so
sebou prinášali aj myšlienku sokolstva. 
Z Bellevue sa stala Sokolovňa. Štukatú-
ry a maľby odstránili, priniesli bradlá,
kozy, žinenky a iné telocvičné náradie.
Veľkú sálu dali prestavať podľa svojich
potrieb a svojho vkusu. Veľká sieň,
zachovaná vo svojom pôvodnom rozsa-
hu, dostala novú strohú fasádu ozdobe-
nú len figúrkami sokolov na vysokých
štíhlych pilastroch.
V päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch
vyrástla pred Sokolovňou skupina obyt-
ných domov, ktorá ju celkom zakryla.
Ani výhľad z jej terasy už nie je ako
býval. Ulicu, ktorá pôvodne niesla
meno uhorského ministerského radcu J.
N. Kovácsa, premenovali na Sokolskú.
Tak prežila aj obdobie socializmu, tak sa
volá dodnes. Na pána Kovácsa, ktorý
daroval vo svojom testamente prešpor-
skému okrášľovaciemu spolku na tie
časy enormnú sumu 10 000 zlatých, sa
úplne zabudlo. Štefan Holčík  

FOTO - archív
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Slovanistky možno zostanú v Extralige, 

ale ani nižšiu súťaž neberú ako tragédiu

Belasí vyhrali nad Banskou Bystricou,

zaskvel sa najmä dvojgólový Filip Šebo

Vyrovnané

finále Slávie UK

a Doprastavu
VOLEJBAL
Finálová séria ženskej volejbalovej
extraligy medzi dvoma bratislavský-
mi klubmi má zatiaľ vyrovnaný
priebeh. 
Po prvom stretnutí, ktoré vyhral Do-
prastav, zvíťazili v druhom hráčky Slá-
vie UK EU a vyrovnali stav série na
1:1. Tretie stretnutie záverečnej série
bolo na programe v stredu 20. apríla
2011 o 17.30 h v PKO, finále sa hrá na
tri víťazstvá. (mm)

Vo Vajnoroch

majú novú 

bikrosovú dráhu
VAJNORY
V stredu 27. apríla 2011 otvoria vo
Vajnoroch v športovom areáli Alvia-
no bikrosovú dráhu. Súčasťou sláv-
nostného otvorenia bude aj výsadba
stromčekov v areáli.
Dráhu začala mestská časť budovať v
roku 2010. Podnetom na jej vznik boli
sťažnosti mladých ľudí, ktorí jazdili na
bicykloch po detských ihriskách argu-
mentujúc, že nemajú vo Vajnoroch
priestor, kde by sa mohli venovať
rýchlej jazde na bicykli. Na pozemku
dnešnej dráhy, ktorý si mestská časť
prenajala, sa nachádzala nelegálna
skládka. Priestor upravili aj s pomocou
brigádnikov - dobrovoľníkov.
Dráha má približne 270 metrov, obsa-
huje šesť skokov, jej povrch je v pre-
važnej miere tvorený z hliny. 
„Bikrosových dráh na Slovensku nie je
veľa. Takých, na ktorých sa konajú pre-
teky, sú iba štyri. Dráha vo Vajnoroch
bola robená pre mládež, aby sa tu
mohli vyblázniť  na svojich bicykloch.
Poslúži aj ako vynikajúce miesto na
tréning pre jazdcov bikrosu, keďže
obsahuje aj menšie aj väčšie skoky. Na
dráhe sa nachádzajú veľmi dobre tva-
rované klopenky, ktoré považujem za
najlepšie na Slovensku,“ povedal
Milan Krebs, viacnásobný majster Slo-
venska v bikrose. (kd)

Rudy Pierre 

vyhral Cenu 

našich novín 
DOSTIHY
Víťazom Ceny Bratislavských no-
vín, (klusáky, 1700 m, pre 3-ročné a
staršie kone, dotácia 1500 eur),
úvodných dostihov druhého brati-
slavského mítingu slovenskej sezóny
2011 sa stal Rudy Pierre.
Jeho majiteľom je S-Club Foxies, tré-
ner Ivan Trhan, jazdcom bol Pavlo
Morozov. Druhá skončila Kavalerie.
Petržalské Závodisko sa zaplní aj
počas najbližšieho víkendu a veľko-
nočných sviatkov, keď sa chystá tradič-
né nedeľňajšie popoludnie. 
V nedeľu 24. apríla 2011 od 14.00 h je
na programe niekoľko zaujímavých
dostihov, napríklad Cena trojročných
žrebcov a Cena trojročných kobýl, čo
sú najdôležitejšie predskúšky jarných
klasických testov. (brn)

VKP oslavuje,

má jedenásty

slovenský titul
VOLEJBAL
Volejbalisti VKP Bratislava získali
majstrovský titul, keď svojho finálo-
vého súpera VK Chemes Humenné
prevalcovali 4:0 na zápasy. Policajti
si tak pripísali už jedenásty triumf v
najvyššej súťaži. 
Bratislavčania síce nevstupovali do
záverečného finále play-off ako favori-
ti (počas ročníka prehrali totiž všetky
tri vzájomné zápasy), ale samotné
finále zvládli excelentne. Triumfovali v
úvodných dvoch dueloch na palubovke
Humenného a vyhrali aj obidve domá-
ce stretnutia.
VKP si tak skompletizovalo majstrov-
ský hetrik, ktorý získalo proti východ-
niarom, keď bolo úspešnejšie aj v
rokoch 2006 a 2009. (mm)

BASKETBAL
Basketbalistky bratislavského Slova-
na nesplnili svoj cieľ - záchranu v
najvyššej súťaži. V Extralige skončili
posledné a pozitíva na výkonoch
ťažko hľadal aj tréner a generálny
manažér Michal MARTIŠEK.

~     ~     ~
- Je skutočne veľmi ťažké hľadať neja-
ké pozitíva v uplynulej sezóne,. Ak áno,
tak iba fakt, že napriek všetkým okol-
nostiam sme boli až do posledného kola
v hre o play-off. Negatív bolo naopak
viac než dosť, od začiatku sezóny až po
samotný koniec. Za najväčšie mínus
však považujem prístup niektorých hrá-
čok k tréningovému procesu a k iným
povinnostiam. 
Čo rozhodlo o konečnom umiestnení?
- Slovan vyhral tri zápasy, Banská
Bystrica päť, Šamorín dokonca šesť.
Ten rozdiel je jasný, hoci do posledného
kola sme mali nádej, nakoniec zaslúže-
ne vypadávame. Myslím, že v koneč-
nom dôsledku rozhodli dva zápasy so
Šamorínom ešte v základnej časti, keď
sme najskôr doma po katastrofálnom

výkone v  úvode sezóny prehrali 58:64
a v odvete sme prehrali zápas, v ktorom
sme viedli štyri minúty pred koncom o
trinásť bodov.
Objavili sa nejaké náznaky možnosti,
že by Slovan zostal aj v budúcej sezó-
ne v Extralige?
- Sú možnosti, že by mala byť minimál-
ne snaha, aby bolo v Extralige 10 druž-
stiev. Ak by sa táto možnosť naskytla a
oslovia nás, určite by sme o tom uvažo-
vali. Naše konečné rozhodnutie by však
bolo podmienené najmä kvalitou kádra,
ktorý by sme mali k dispozícii. 
Aký je letný program dievčat?
- Približne do polovice mája by sme
mali trénovať. Začiatok oficiálnej letnej
prípravy bude 1. augusta. 
Zmenilo by sa niečo, ak by ste rok
hrali v druhej najvyššej súťaži? Malo
by to dosah na chod celého klubu?
- Na chod samotného klubu to nebude
mať žiadny dosah. Naša existencia
nikdy nebola postavená na Extralige.
Od vzniku sme v nej odohrali päť sezón,
raz sa  nám podarilo hrať play-off, tri-
krát sme sa zachránili, tento rok sme

vypadli. Za celé toto obdobie sme nado-
budli isté skúsenosti a osobne si
myslím, že aj štart v druhej najvyššej
súťaži nám môže priniesť ďalšie, iné
skúsenosti. Napríklad aj v tom, že bude-
me môcť dať viac priestoru väčšiemu
počtu hráčok z nášho juniorského druž-
stva, ktorý by v Extralige nedostali. 
Ako ste spokojný s mladšími vekový-
mi kategóriami?
- Stále platí, že dobudovanie kompletnej
mládežníckej pyramídy je najväčšou
prioritou klubu. Od septembra nám pri-
budne ďalšie  súťažné družstvo (ročníky
2000/2001). Budeme tak mať okrem
športových prípraviek aj súťažné druž-
stvá starších MINI, mladších žiačok,
žiačok aj starších žiačok. Chýbať nám
už budú  iba kategórie kadetky aj junior-
ky, pretože súčasné družstvo junioriek
po sezóne pre vekovú hranicu končí. Už
o tri roky budeme mať zaplnené kom-
pletne všetky kategórie. Tento proces sa
však urýchliť nedá, a keďže všetko ide
podľa plánu, v oblasti práce s mládežou
prevláda v klube spokojnosť.  

Zhováral sa Dušan Blaško

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na

www.banoviny.sk

FUTBAL
Útočník Filip Šebo sa stáva ústred-
nou postavou futbalového ŠK Slo-
van. Bývalý hráč Glasgow Rangers,
Valenciennes či viedenskej Austrie
potvrdil, že momentálne je pre bela-
sých nenahraditeľný a najmä jeho
zásluhou vyhral Slovan nad Ban-
skou Bystricou 3:1.
Od 30. minúty síce prehrával 0:1, no
práve Filip Šebo ešte do prestávky
vyrovnal a v závere pridal tretí poisťo-
vací gól. „Keďže máme Šeba, vyhráva-
me,“ priznal aj tréner Karel Jarolím.
Dukla v Bratislave nesklamala, ale bez
Jakubka, Pečovského či Heseka mohla
proti rozbehnutým Bratislavčanom
ťažko pomýšľať na nejaký zisk.
„Nezačali sme dobre, pretože sme
nevyužili naše šance a, naopak, z prvé-

ho vážneho útoku hostí sme dostali gól.
Našťastie sme stihli pred prestávkou
vyrovnať. V druhom polčase sme mali
ďalšie šance, zodpovednosť zobral na
seba Guédé, dal druhý gól a tretí sme
pridali v samotnom závere,“ zhodnotil
duel Karel Jarolím.
Sobotňajší duel sa hral až vo večerných
hodinách a pod umelým osvetlením.
Dôvodom bolo želanie fanúšikov, aby
sa začiatok posnul o dve hodiny a
zápas sa tak odohral pod reflektormi,
čo malo priniesť futbalovejšiu atmos-
féru. Funkcionári im vyšli v ústrety
(rovnako ako v nasledujúcom zápase
proti Ružomberku), ale oproti predchá-
dzajúcemu stretnutiu so Zlatými
Moravcami, ktoré sa hralo za denného
svetla, sa tribúny nezaplnili oveľa viac.
Na Duklu prišlo len o dvesto divákov

viac, pričom Banská Bystrica je atrak-
tívnejší súper a navyše sa hralo za
oveľa lepšieho počasia
Keďže Senica a Žilina svoje stretnutia
povyhrávali, situácia na čele tabuľky sa
nezmenila. Slovan najbližšie cestuje do
Nitry, kde sa predstaví v sobotu 23.
apríla 2011 o 17.30 h.
Prvoligová Petržalka pripravila šok na
ihrisku posledného Púchova, kde pre-
hrala 0:1. Do tohto duelu druhý tím
tabuľky si riadne pošramotil povesť,
pôsobil odovzdaným dojmom, ako
však po 90 minútach trápenia na ihris-
ku vysvetlil tréner Vladimír Goffa,
dôvody slabučkého výkonu poznajú
len samotní hráči... 
Petržalka je momentálne tretia, v pia-
tok 22. apríla 2011 o 16.00 h privíta
Lučenec. (mm)
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až

10x
Kia Piccanto

v celkovej hodnote viac ako

60 950 €

až

10x
LED TV Samsung

v celkovej hodnote

10 590 €

až

10x
zájazdy v celkovej 
hodnote viac ako

24 540 €

Ilustra né fotografi e

20. apríla

TESCO STORES SR, a. s., Kamenné nám. 1/A, Bratislava
Otváracie hodiny: NONSTOP Viac info na www.itesco.sk/extra

Partneri sú aže:

Vyhrajte
auto alebo luxusné zájazdy
Nakúpte nad 20 €, pošlite SMS
a vyhrajte extra ceny!

Nepremeškajte zábavný 
program v Tesco Extra Zlaté piesky
Každý de sú aže o Extra ceny, Vyto  si nie o Extra.
22. 4. 2011  – Ukážka ve kono ných remesiel  
23. 4. 2011 – Ve kono ná Extra diel a pre deti 
29. 4. 2011 – Extra Bubble show 
30. 4. 2011 – Balónikový šašo 
1. 5. 2011 – Ve ké Extra finále s Andrejom Bi anom 

Bratislav noviny_252x178.indd 1 15.4.11 11:09

www.bratislavskymajales.sk

PEŠIA LÁVKA NOVÉHO MOSTA - výstava fotografií

“ŽUPNÁ DVADSIATKA”

TYRŠOVO NÁBREŽIE

tradi ná prvomájová Veterán Tatra Rallye 

IE Š Á É

“Ž  . Strempek Band - BLUES & COUNTRY

ií

TYRŠOVO NÁBREŽIE od 14:00 ŽUPNÁ DVADSIATKA”
t

“Ž
HVIEZDOSLAVOVO NÁMESTIE

Produktový
partner:

Mediálni partneri:Reklamní partneri:

ttr ddadiii ááná prvomájová Veterán Tatra RRallllllyettHVHVIEIEZDZDOSOSLALAVOVOVOVO NNÁÁMÁMESESTITIEE

. Dúhové bubliny . Štúdio zážitku Outward Bound - tvorivé workshopy 

. Divadlo Žihadlo . Doktor Jajbolí 

TYRŠOVO NÁBREŽIE od 16:00

. Slobodná Európa . All Stars Open Band

HVIEZDOSLAVOVO NÁMESTIE od  11:00

. Pressburger Klezmer Band . Tam Tam Batucada /CZ . Panonia Allstars Ska Orchestra /HU
. The Cellmates

. ExtremeGang .
. 3T . HiltON HiltOFF /E . Staré divadlo Karola Spišáka . Ludwig Bagin

HLAVNÉ NÁMESTIE od 10:00

“HOKEJISTI VŠETKÝCH KRAJÍN SPOJTE SA!”

.. S

00

P

0 .

.

.
0

Pressburge

.
3T

.. P

HLAVNÉ NÁMESTIE od 18:00

TYRŠOVO NÁBREŽIE od 18:00 . A.M.O. & Banana Band
0 .TYRŠOVO NÁBREŽIE od 18:000

Vetroplach . Mariša .

-  „otvárací ceremoniál“

 -  „warm up stage“

Tam Tam Batucada /CZ

/E Staré divadlo Ka
/FR - freestyle soccer

0

00 „warm up sttage“-

Generálny partner:

E

MESTIE od 18 000
-  „„otvárací ceremoniál“-

Organizátor:

ájájáj ááá VVV ttt ááá TTT ttt
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Viac o bratislavskej
kultúre sa dozviete na

www.banoviny.sk

V novej budove

SND vystúpi

čínsky súbor 
BALET
Klasický čínsky balet a hudbu v
predstavení plnom farieb, môžete
vidieť na vystúpení súboru Shen
Yun 7. mája 2011 o 19.00 h a 8. mája
2011 o 14.00 h v novej budove SND
na Pribinovej ulici.
Predstavenie Shen Yun je krehkou štú-
diou pôvabu, múdrosti a všetkých cnos-
tí, ktoré sa v čínskej civilizácii pestovali
po tisícky rokov. Shen Yun prináša na
javisko ohromujúci repertoár tanca a
hudby, ktorý čerpá svoju inšpiráciu z
histórie viac než dvadsiatich dynastií a
päťdesiatich etnických skupín. Zobra-
zuje tradičnú čínsku kultúru v jej pôvod-
nom stave. Etnické a ľudové tance plné
farieb a radosti prenesú diváka do sever-
ných stepí Mongolska i do bujných,
zelených lesov Jün-nanu. 
V tancoch založených na dramatických
príbehoch ožívajú starodávne legendy o
slávnych postavách, akými boli hrdin-
ská Mulan a generál Jüe Fej a tiež príbe-
hy zo súčasnosti, ako je prenasledovanie
praktizujúcich Falun Dafa v Číne.
Oslnivé kostýmy sú súčasťou každého
tanca rovnako ako samotné tanečné
pohyby. Sú paletou, na ktorej sa tanec
odohráva. Odev, účesy, farby -  aj to vás
na predstavení Shen Yun prenáša do sta-
rodávnej Číny. (dš)

V podpalubí

zaznie koncert

Bossanova
HUDBA
V Divadle v podpalubí na Tyršovom
nábreží odznie 27. apríla o 19.00 h
koncert Bossanova - Lazaro & Boris
Čellár, v ktorom bude dominovať
latino samba a džez. 
Ide o ďalší z projektov gitaristu Borisa
Čellára. Inšpirovaný hravými brazíl-
skymi rytmami a krásnymi melódiami
zostavil skupinu, ktorá do dnešných
uponáhľaných dní prináša svieži závan
slnečnej samby a bossanovy.
Na spoluprácu si prizval kubánskeho
speváka a inštrumentalistu Lazara de
Jesus Hodelina, ktorý má k tejto hudbe
veľmi blízko. Či už textami spievaný-
mi v portugalčine alebo svojím typic-
kým kubánskym rytmom, ktorý je taký
podobný brazílskemu. 
Hrajú  Lazaro de Jesus Hodelin (spev),
Boris Čellár (gitara a spev, Boris hráva
aj s džezovou speváčkou Luciou
Lužinskou), Ajdži Szabó (perkusie,
známy bubeník a perkusionista hrajúci
s J.Kirchner, Bobošom Procházkom a
ďalšími). (dš)

DIVADLO
John Lennon je mŕtvy a ja sa tiež
necítim najlepšie (Groupies) je pred-
posledná hra Viliama Klimáčka,
ktorú uviedlo divadlo GUnaGU na
Františkánskom námestí 7. V. Klimá-
ček ju napísal pri príležitosti 30. výro-
čia Lennonovej smrti. 
Hru premiérovo uviedli 8. decembra
2010. Jej hlavný hrdina to nemá ľahké.
Narodil sa práve v deň Lennonovej
smrti a jeho matka je presvedčená, že
duch veľkého hudobného mága a génia
sa prevtelil práve do jej syna. Hru neob-
chádzajú ani fanúšičky či celý fan klub
priaznivcov Beatles, ktorí okázalo dáva-
jú majstrom najavo svoje sympatie,

napríklad tým, že im vykrádajú byty.
Tieto krádeže sú veľmi ľahko dešifrova-
teľné, lebo z bytu zmizne smradľavá
ponožka alebo prepotené tielko, nikdy
nie peniaze či iné hodnotné veci. 
Viliam Klimáček ponúkol divákom
pohľad na zlatú éru Beatles z tej odvrá-
tenej strany, sláva bola totiž samozrej-
mou súčasťou života Chrobákov.  Dej sa
začína v búrlivom roku 1968 v Londý-
ne, pokračuje v indickej Kalkate, v deň
Lennonovej smrti - 8. decembra 1981 a
končí sa v súčasnosti, v malej dedine na
dnešnom Slovensku. 
Štyria herci postupne hrajú dvanásť
postáv, ktorých život vedome či nevedo-
me ovplyvnil Lennon a jeho hudba.

Realita na javisku sa mieša s fikciou,
mnohé scény a obrazy  sa skutočne odo-
hrali, autor čerpal námet aj z reálnych
udalostí. GUnaGu súčasným jazykom
rozpráva súčasné príbehy, keď to nie je
Beatles, môže to byť ktorákoľvek iná
kapela doma či vo svete. 
V Klimáčkovom (autor je aj režisér)
svete je to však Beatles a autor chce
touto hrou vzdať poctu hudobníkovi,
ktorý ovplyvnil milióny ľudí na celom
svete nielen hudbou, ale aj spoločenský-
mi postojmi. Účinkujú D. Abrahámová,
Z. Porubjaková, T. Palonder a R. Ryní-
ková. Originálnu scénu uštrikovala
výtvarníčka R. Ormandíková, ktorá je aj
autorkou kostýmov. Dáša Šebanová

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

John Lennon je mŕtvy, Viliam Klimáček

sa cíti dobre, tvrdia v divadle GUnaGU

Underground v Klube Za zrkadlom

vv  yy  hh  ll  aa  ss  uu  jj  ee
vvýýbbeerroovvéé  kkoonnaanniiee

na obsadenie miesta riaditeľa
Strediska sociálnych

služieb Petržalka
Písomné prihlášky doručte v uzatvo-
renej obálke do podateľne Miestne-
ho úradu mestskej časti Bratislava
- Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12
Bratislava, najneskôr do 29. apríla
2011 do 12:00 h s označením „VK
SSSP“. Na obálku uveďte adresu
odosielateľa.
Ďalšie potrebné informácie pre uchádza-
čov nájdete na stránke www.petrzalka.sk,
alebo u p. Havlíkovej na telefónnom čísle
02/6828 6812.

vv  yy  hh  ll  aa  ss  uu  jj  ee
vvýýbbeerroovvéé  kkoonnaanniiee

na obsadenie miesta riaditeľa
Miestnej knižnice Petržalka

Písomné prihlášky doručte v uzatvo-
renej obálke do podateľne Miestne-
ho úradu mestskej časti Bratislava
- Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12
Bratislava, najneskôr do 29. apríla
2011 do 12:00 h s označením „VK
MKP“. Na obálku uveďte adresu
odosielateľa.
Ďalšie potrebné informácie pre uchádza-
čov nájdete na stránke www.petrzalka.sk,
alebo u p. Havlíkovej na telefónnom čísle
02/6828 6812.

vv  yy  hh  ll  aa  ss  uu  jj  ee
vvýýbbeerroovvéé  kkoonnaanniiee

na obsadenie miesta riaditeľa
Strediska služieb školám a

školským zariadeniam Petržalka
Písomné prihlášky doručte v uzatvo-
renej obálke do podateľne Miestne-
ho úradu mestskej časti Bratislava
- Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12
Bratislava, najneskôr do 26. apríla
2011 do 12:00 h s označením „VK
SSŠaŠZP“. Na obálku uveďte
adresu odosielateľa.
Ďalšie potrebné informácie pre uchádza-
čov nájdete na stránke www.petrzalka.sk,
alebo u p. Havlíkovej na telefónnom čísle
02/6828 6812.

VYHLÁSENIE OBCHODNEJ
VEREJNEJ SÚŤAŽE

Hlavné mesto  SR Bratislava v zmysle zákona č.
258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a podľa § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov, týmto

v y h l a s u j e
obchodnú verejnú súťaž na

nájom nebytových priestorov
na Laurinskej ulici č. 7

v Bratislave, k.ú. Staré Mesto
Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverej-
nené na internetovej stránke hlavného mesta
www.bratislava.sk a na úradnej elektronickej
tabuli na prízemí Magistrátu hl. m. SR Bratislavy,
Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava.

VYHLÁSENIE OBCHODNEJ
VEREJNEJ SÚŤAŽE

Hlavné mesto  SR Bratislava v zmysle zákona č.
258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a podľa § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov, týmto

v y h l a s u j e
obchodnú verejnú súťaž na

nájom nebytových priestorov
na Uršulínskej ulici č. 6

v Bratislave, k.ú. Staré Mesto
Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverej-
nené na internetovej stránke hlavného mesta
www.bratislava.sk a na úradnej elektronickej
tabuli na prízemí Magistrátu hl. m. SR Bratislavy,
Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava.

HUDBA
V Klube Za zrkadlom na Rovnianko-
vej 3 sa 28. apríla 2011 o 20.00 h usku-
toční dvojkoncert legendárnych
kapiel česko-slovenského under-
groundu Plastic People of the Univer-
se a Kosa z nosa.
The Plastic People of the Universe
(PPU) je legendárna pražská under-
groundová skupina, ktorá patrila medzi
hlavných predstaviteľov česko-sloven-
ského undergroundového hnutia v
období totality. Táto avantgardná skupi-

na sa ocitala spočiatku nedobrovoľne v
opozícii proti komunistickému režimu v
Česko-Slovensku a vzhľadom na svoje
nekonformné vystupovanie často zaží-
vala perzekúcie a väznenie.
Český underground si tento rok pripo-
mína dve výročia - v januári uplynulo
desať rokov od úmrtia Mejlu Hlavsu a v
marci by tento výnimočný človek oslá-
vil svoje nedožité šesťdesiatiny, takže
koncert v Bratislave bude aj spomien-
kou na jedného zo zakladajúcich členov
skupiny.

O podporu sa postará slovenská skupina
Kosa z nosa, ktorá je podľa kritikov na
slovenskej scéne raritou - stala sa legen-
dárnou len vďaka koncertovaniu. Jej
skladby ako Rozdiel, Hryzni, či Rieka si
nôtia priaznivci alternatívneho rocku už
od začiatku deväťdesiatych rokov, for-
mácia však stále nemá na konte ani
jeden album - čo sa má onedlho zmeniť.
Vo svojich začiatkoch sa skupina orien-
tovala na punk rock, i keď v súčasnosti
nazýva hudbu, ktorú hrá, obyčajnými
pesničkami. (dš)
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Trnavská 34 Pribišova 2, Dlhé Diely Ševcenkova 23, Petrzalka

3x v Bratislave

Trnavská 34 Pribišova 2, Dlhé Diely Ševcenkova 23, Petrzalka

HRAJ A VYHRAJ!
OPEL ASTRA

www. merkur-herna.sk
viac info u obsluhy

27x balík penazí

inz astra spielo 99x178 bratislavske noviny.indd 1 4/4/11 3:51 PM

Okrášľovací 

spolok chce

vysádzať zeleň
BRATISLAVA
Výsadbu novej zelene a čistenie zele-
ných plôch organizuje v týchto
dňoch Bratislavský okrášľovací spo-
lok. Bude v spolupráci s hlavným
mestom, Bratislavským samospráv-
nym krajom a sponzormi.
Projekt je zameraný najmä na skrášle-
nie Bratislavy, výsadbu novej zelene a
poukázanie na nedostatočnú údržbu
zelených plôch v centre mesta. Prvú
časť zamerajú na čistenie parkov aj
pomocou dobrovoľníkov a priaznivcov
Bratislavského okrášľovacieho spolku. 
Druhá časť projektu sa týka vysádzania
stromov a kvetov. Počas apríla a začiat-
kom mája chce spolok zasadiť kvety a
zeleň napríklad na Kapucínskej ulici do
pásu kvetináčov, na Hodžovom námestí
pri hoteli Crowne Plaza, ale aj do väč-
ších či menších kvetináčov na tomto
námestí či pred Prezidentským palá-
com. Ďalšími miestami na vysadenie
kvetín budú napríklad Nový most a
Šafárikovo námestie (tu sa zeleň plánu-
je sadiť do mobilných kvetináčov), plo-
cha pod Hlavnou stanicou alebo aj
Rázusovo nábrežie či Rudnayovo
námestie. (brn, rob)

práve v predaji v novom obchode
FF_SS1_ZlPiesky_252x178_BratNoviny_v1.indd 1 13.4.2011 12:13:22
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SOBOTA 23. apríla
� 14.30 - Rozprávka a rybárovi a ryb-
ke, Bratislavské bábkové divadlo, Du-
najská 36
� 18.45 - Capriccio, priamy prenos z
Metropolitnej opery New York, divadlo
Aréna, Viedenská cesta 10
�19.30 - Odtiaľ-potiaľ, komediálna talk-
show Viktora Horjána, Viktor, jeho hostia a
skupina Big Bastard Beat Band, divadlo
GUnaGU, Františkánske námestie 7
� 20.30 - NuSpirit Kinema - Život a
smrť Petra Sellersa, 22.00 - Communi-
ty Bene & Stratasoul live, DJs: Abby Lee
Tee (AT, Linz), Effiks aka Eff.D, Strata-
soul, nusound, bassline, subbas, Nu Spi-
rit Club, Šafárikovo námestie 7
� 22.00 - Funking with DJ Carlos,
disco, nudisco, Nu Spirit Bar, Medená 16

NEDEĽA 24. apríla
� 10.00 a 14.30 - Rozprávka a rybáro-
vi a rybke, Bratislavské bábkové divad-
lo, Dunajská 36
�10.30 - Hry jari, divadlo Dunajka, DK
Dúbravka, Saratovská 2/A
� 18.30 - Organový recitál, Martin
Bako, organ, program: F. Liszt , J. S. Bach
Dóm sv. Martina
�21.00 - Fresh Breeze - EmoNoizBoyz
DJs (Emo.noiz.sk), electro, house, nu
disco, Nu Spirit Club, Šafárikovo námes-
tie 7
� 22.00 - Schmalz Music by DJ Magá-
lová (Nuspirit.sk) & Special Guest lis-
tening, Nu Spirit Bar, Medená 16

PONDELOK 25. apríla
� 19.30 - In da house (žúrka v Londý-
ne), divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie 7
� 22.00 - Soul Food by DJs Metys &
Miko (Gramo rokkaz), soul, hip-hop,
Nu Spirit Bar, Medená 16

UTOROK 26. apríla
� 10.00 - Stretnutie s bájkou, Líška a
hrozno, Klub detí Slniečko, Furdekova
6/a
� 10.00 - Dvere dokorán k hrám, zá-
bavné dopoludnie, M klub, Rovniankova 3
� 10.00 - Modelujeme si zvieratká, pre
deti, DK Lúky, Vigľašská 1
� 17.00 - Koho to zaujíma?, diskusia,
A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12
� 18.00 - Diskusia časopisu Týždeň,
divadlo GUnaGU, Františkánske námes-
tie 7, vstup voľný
� 19.00 - 3T herecké improvizácie,
hrajú: S. Staško, J. „Šoko“ Tabaček a L.

„Pucho“ Puchovský, Divadlo v podpalu-
bí, Tyršovo nábrežie
� 19.09 - Soňa Horňáková, koncert,
folkrocková speváčka, gitaristka, sklada-
teľka a textárka, Art Club Scherz, Parti-
zánska 2, Palisády

� 20.00 - Pohoda_FM Live, koncert
Rádia_FM , účinkuje Požoň Sentimental,
Komorné štúdio Slovenského rozhlasu,
Mýtna 1, vstup voľný
�21.00 - Čoko Voko (live/CZ), koncert,
support DJs Effiks & Reverend, hiphop,
electronica, Nu Spirit Club, Šafárikovo
námestie 7
� 22.00 - Soulmatez - DJ Bbk (Cover-
tinterests), house, brokenbeat, Nu Spirit
Bar, Medená 16

STREDA 27. apríla
� 9.00 - Čarbaničky, hraví zajkovia,
Klub 22, Jiráskova 3
� 10.00 - O psíčkovi a mačičke, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
�13.00 - Australian EduSummit 2011,
veľtrh pracovných a študijných pobytov,
prezentácia austrálskych škôl, Prednáš-
ková sála Univerzitnej knižnice, Ventúr-
ska 11
� 14.00 - Hľadá sa princ a princezná,
divadlo, Divadlo Dunajka, CDLaV, Gaš-
tanová 19
� 15.00 - S nami to zvládneš, plstenie
za mokra, M klub, Rovniankova 3
� 16.30 - Kino pre nevidiacich a slabo-
zrakých, premietanie filmu Štěstí, odde-
lenie pre nevidiacich a slabozrakých,
Klariská 16
� 17.00 - Danubius bonsai klub, stret-
nutie členov klubu, CC centrum, Jirásko-
va 3
� 18.00 - Agrokruh, stretnutie priateľov
prírodnej zeleniny a záujemcov o člen-
stvo v spoločenstve Agrokruh spojené s
dodávkou prírodnej zeleniny, Horáreň
Horský park, Lesná 1 
� 18.30 - AnandaDance/Tanec ako
liek, vedomý pohyb a tanec pre každého,
Caroin, Kosatcova 24/A
� 19.00 - Bossanova - Lazaro & Boris
Čellár, koncert, latino samba džez, Di-
vadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
�19.00 - Gazdova krv, divadlo Astorka,
Námestie SNP 33

� 19.00 - Každý rok ve stejnou dobu,
Divadlo bez zábradlí, Praha, DK Ruži-
nov, Ružinovská 28
� 19.30 - Telenovela, divadlo GUnaGU,
Františkánske námestie 7
� 20.00 - Napszyklat, WWW, Ink
Midget & Pjoni, koncert + krst, A4 Nul-
tý priestor, Námestie SNP 12
� 20.00 - Filmotheque - Téma: Menši-
ny, réžia - Tomáš Rafa, Múr (2010),
162214 (2010), koncert: Obří Broskev
(CZ), nezávislé filmy, diskusia, koncert,
Nu Spirit Club, Šafárikovo námestie 7
� 22.00 - Edit! DJs Hans & Tasun,
nudisco, rare grooves, Nu Spirit Bar,
Medená 16 

ŠTVRTOK 28. apríla
� 10.00 - Dotýkať sa je zakázané!,
Klub detí Slniečko, Furdekova 6/A
� 10.00, 14.00 - O psíčkovi a mačičke,
Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 17.00 - Ružinovská tančiareň, DK
Ružinov, Ružinovská 28
� 17.00 - Ružinovská ekologická foto-
grafia, 6. ročník fotografickej súťaže s
environmentálnou tematikou, vernisáž
spojená s vyhlásením výsledkov súťaže,
DK Ružinov, Ružinovská 28
� 19.00 - Cestovateľský klub, Po sto-
pách Mórica Beňovského, film a slide
show filmára a cestovateľa Vlada Dudlá-
ka z cesty po Madagaskare, prednáška
spojená s premietaním fotografií, DK
Lúky, Vigľašská 1
� 19.00 - Catherine Gallager´s, Irish
dance experience, DK Ružinov, Ružinov-
ská 28
� 19.00 - Na koho to slovo padne,
divadlo Astorka, Námestie SNP 33
�19.00 - Poradňa krásy Šereď, Divad-
lo Lucie Kollárovej a Oľgy Belešovej,
Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
�19.00 - Nožmi do sliepok, divadlo Íve-
ry, CDLaV, Školská 14
� 19.00 - Salón u Liszta, V Skalici na
rínku..., k 100. výročiu narodenia a 30.
výročiu úmrtia speváka a hudobného
pedagóga Janka Blaha, Prednášková sála
Univerzitnej knižnice, Ventúrska 11
� 19.00 - Opereta na cestách, Teátro
Wüstenrot, Trnavské mýto 1
� 19.30 - Čakanie na Gotta, divadlo
GUnaGU, Františkánske námestie 7
� 20.00 - Plastic People of the Univer-
se, hosť Kosa z nosa, Klub Za zrkadlom,
Rovniankova 3
� 20.00 - Narodeniny, divadlo SkRAT,
A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12
�21.00 - Vinyl Kills MP3 - DJs Steam-
funk aka Robert Schon (Delta), Barbie
Idijot & Skank (Live or Dive), deep-

house, detroit & chicago grooves, Nu
Spirit Club, Šafárikovo námestie 7
� 22.00 - Smokers Delight with DJ
Baselogik, downtempo, trip-hop, hip-
hop, Nu Spirit Bar, Medená 16

PIATOK 29. apríla
�9.00, 11.00 - O psíčkovi a mačičke,Bra-
tislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.00, 19.00 - Komplic, verejná gene-
rálka a predpremiéra, Malá scéna STU,
Dostojevského rad 7
� 11.00 - Minimáje, kreatívne podujatie
pre mentálne postihnutú mládež, M klub,
Rovniankova 3
� 17.00 - Staviame máj s dychovou
hudbou Račianka, folklórny súbor
Gymnik a detský folklórny súbor Klnka,
pred DK Dúbravka, Saratovská 2/A
� 18.00 - Všetko najlepšie, divadelný pia-
tok pre dospelých, divadelný súbor Forbí-
na, Veľká sála Istra Centra, Hradištná 43
� 18.00 - Momentum musicum, Rap-
sódia pre klarinet a klavír, účinkujú J.
Žufka - klarinet. M. Dírer - klavír, CC
centrum, Jiráskova 3
�19.00 - Jednofázové kvasenie, folk, kon-
cert, krst CD Bezfázový stav a vernisáž
výstavy karikatúr Boba Perneckého Ideokli-
py, Ticho&spol. CDLaV, Školská 14
� 19.00 - Casanova, premiéra, divadlo
LAB, Svoradova 4
� 19.00 - Na koho to slovo padne,
divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Staviame máj!, vystúpenie
folklórneho súboru Gymnik, DK
Dúbravka, Saratovská 2/A
�19.30 - John Lennon je mŕtvy a ja sa
tiež necítim najlepšie, (Groupies),
GUnaGU, Františkánske námestie 7

�20.00 -Vialka, Gottlieb, Angakkut, kon-
cert, A4 Nultý priestor, Námestie SNP12
� 21.00 - DJs Glaubic & Haberland,
Bar Lounge: DJs Mishek & C.O.D.E.,
deephouse, house, funk, breaks, Nu Spi-
rit Club, Šafárikovo námestie 7
� 22.00 - Nuspirit of Jazz with DJs
Kinet & guest dancefloor jazz, nujazz,
latin, Nu Spirit Bar, Medená 16

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

vyjdú opäť o týždeň

28. 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.


