
O aktuálnej zlej finančnej situácii
bratislavskej zoologickej záhrady, o
tom, ako sa nedostatok peňazí preja-
ví na jej chode a aké opatrenia kvôli
tomu pripravuje, sme sa pozhovára-
li s riaditeľkou bratislavskej ZOO
Miloslavou ŠAVELOVOU.
- Príspevok z rozpočtu mesta neposta-
čuje na pokrytie základnej prevádzky.
Na kapitálové investície sa neušli žiad-
ne peniaze. To sú fakty. Preto sme pri-
pravili množstvo opatrení, aby sme
zvýšili výnosy vlastnými silami a aby
znížený príspevok negatívne neov-
plyvnil našu činnosť. 
O ktoré opatrenia napríklad ide?
- Úsek rastlinnej a sadovej výsadby
dostal za úlohu zvýšiť dopestované
množstvo zeleného krmiva. Budeme
hľadať partnerov ako spoluorganizáto-
rov našich podujatí, aby finančne pri-

speli. Skúmame možnosť zavedenia
tzv. dms systému sponzorovania. Spo-
číva v tom, že na klietkach zvierat by
boli mobilné telefónne čísla. Zavolanie
na toto číslo by znamenalo príspevok
na kŕmenie leva, tigra či iného zviera-
ťa. Významnou pomocou počas leta
budú aj študenti strednej chovateľskej
školy z Prahy, ktorí prídu na prax.
Nebudeme preto namiesto dovolenku-
júcich pracovníkov platiť brigádnikov
na záskok. Pomôže nám aj bezplatná
dodávka potravín z obchodných reťaz-
cov tesne pred exspiráciou.
Môže nedostatok peňazí pocítiť bež-
ný návštevník ZOO?
- Pokiaľ ide o vstupné, tak to sme zvý-
šili len veľmi mierne. Dospelí zaplatia

viac o 20 centov, deti od troch rokov o
30 centov. Mnohí kritizujú, v akých
podmienkach sú umiestnené medvede.
Síce vieme, kde im chceme dať nový
domov v lese, no vzhľadom na nulu v
kapitálových investíciách rozpočtu v
tomto roku to jednoducho nemôžeme
urobiť. Potrebujeme zmodernizovať a
skvalitniť podmienky na chov v zaria-
deniach, v ktorých nám napríklad zate-
ká alebo ktoré už nevyhovujú, opraviť
komunikácie, aby mohli prejsť aj
mamičky s kočíkmi či vozičkári.
Ako je to so štátnou podporou? 
- Slovenský rozpočet na ZOO nemyslí,
od štátu nedostávame ani euro. Český
rozpočet pritom podporuje asi pätnásť
zoologických záhrad. Hľadám preto
možnosti čerpania peňazí z európskych
fondov, no ide o zložité a prácne pátra-
nie. Zhováral sa Robert Lattacher
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BRATISLAVA
Bratislava sa popri mestách v USA a
v Kanade, kde vrcholí Stanley Cup,
stáva ďalším centrom svetového
hokeja. V piatok 29. apríla 2011 sa tu
začínajú majstrovstvá sveta, ktoré
potrvajú do nedele 15. mája. Šam-
pionát bude iba niečo vyše dvoch
týždňov, no už pred prvým buly
výrazne zmenil tvár mesta. 
Namiesto starej podoby Zimného šta-
dióna Ondreja Nepelu vyrástol jeho
modernejší nástupca, hneď vedľa neho
v rekordne krátkom čase postavili nový
hotel.  Okolo oboch stavieb nechýbali
vášnivé diskusie. Prvá stavba mala stáť
74 miliónov eur, nakoniec sa predraži-
la o vyše 20 miliónov, hotelu zase chý-

bali povolenia, na začiatku bol čiernou
stavbou, na poslednú chvíľu sa mu
zakázalo vybudovanie a používanie
heliportu. Práve Double Tree by Hilton
bude domovom slovenskej reprezentá-
cie a Čechov. Rusi a Fíni sa ubytovali v
Gate One, Nemci a Slovinci v Holiday
Inn, Dáni a Lotyši v hoteli Tatra.  
Majstrovstvá sveta zmenia aj život v
meste, najciteľnejšie zrejme mestskú
hromadnú dopravu a bezprostredné
okolie zimného štadióna, kam budú
mať vozidlá vstup len na špeciálne
povolenie. Užívatelia MHD sa zase
musia pripraviť, že počas šampionátu
budú mať dve zastávky aj nové názvy -
zastávka Odbojárov - Orange Arena
Tram a zastávka Zimný štadión - Oran-

ge Arena Bus. Na nové priestory si
musia zvyknúť bezdomovci. Magistrát
pre nich vyčlenil nový priestor pod
mostom Lafranconi, kde im budú pra-
covníci sociálnych služieb rozdávať
stravu a poskytovať ďalšie služby. 
Nasledujúce dva týždne preveria nielen
bratislavských revízorov, mestských
policajtov, ale aj samotných Bratislav-
čanov. Etický kódex síce podpísali
zástupcovia desiatok inštitúcií, ale
žiadny papier nezabezpečí, aby sa tisíc-
ky turistov, chystajúce sa do Bratislavy,
cítili v meste príjemne, bezpečne a aby
tu nezažili len nudu a hokej. Ak sa to
podarí a po odchode si povedia, že sem
prídu aj inokedy, vtedy to Bratislava
vyhrala. (db)

Šampionát ovplyvní život v Bratislave
Sochy hokejistov s krátkymi upútavkami osviežili bratislavské námestia a ulice. FOTO - Orange

Zvieratám sa bude pomáhať cez mobil   

O hlavnom

architektovi sa

rozhodne až

budúci mesiac 
BRATISLAVA
O novom hlavnom architektovi mesta
sa pravdepodobne rozhodne až na
májovom zastupiteľstve. Primátor
Milan Ftáčnik odsunul voľbu z aprí-
la kvôli poslancom, ktorí chcú hlavnú
kandidátku viac spoznať. Z dvoch
kandidátov, ktorých odporučila výbe-
rová komisia, si primátor vybral Ing-
rid Konrádovú, Vladimíra Hrdého
chce vo svojom tíme na magistráte.
Pre predsedu výberovej komisie Štefana
Šlachtu je odsunutie voľby na neskorší
termín prekvapením. Ingrid Konrádová
figurovala na volebnej komunálnej kan-
didátke Jána Budaja (Zmena zdola
DÚS, DS) za mestskú poslankyňu v
karloveskom volebnom obvode. Sám J.
Budaj bol členom výberovej komisie.
Na otázku, či nešlo o konflikt záujmov,
Š. Šlachta povedal, že v prípade niekto-
rých kandidátov sám upozorňoval na
ich politické pozadie. Členovia komisie
ho však vraj upozornili, aby do práce
komisie nevnášal politiku.  
„Že je Budajov človek, to sa vie. No
musím povedať že Ján Budaj sa správal
korektne a nepovedal nič, čím by ju
preferoval,“ uviedol Š. Šlachta. Urči-
tým konfliktom pre I. Konrádovú je
podľa neho skutočnosť, že má architek-
tonickú kanceláriu, no nevyjadrila sa,
ako to bude riešiť. Š. Šlachta očakával,
že primátor predloží do zastupiteľstva
dvoch kandidátov. O tom, že združenie
občanov Líščie nivy obviňuje Vladimí-
ra Hrdého zo spoluzodpovednosti za
nefunkčné verejné parkovisko na
Záhradníckej ulici, nevedel. Ako pove-
dal, poslanci V. Hrdému vyčítali, že v
mnohých veciach ustupoval bývalému
primátorovi. „To je však ťažko po-
sudzovať, keďže bol zamestnancom
magistrátu,“ dodal Š. Šlachta. (rob)

Medzi dvomi 

stanicami už

nepôjdu vlaky 
BRATISLAVA
Medzi železničnou stanicou Nové
Mesto a stanicou Petržalka už nebu-
dú premávať osobné vlaky.
Opatrenie platí od 1. mája 2011 a roz-
hodla o tom Železničná spoločnosť Slo-
vensko, a.s. Vlaky podľa hovorcu želez-
ničnej spoločnosti Alexandra Buzin-
kaya iba nahrádzali mestskú hromadnú
dopravu, no nebol o ne záujem. Pre spo-
ločnosť sa stali nerentabilné. 
Cestujúci sa mohli denne zo stanice
Nové Mesto dostať do Petržalky štyrmi
vlakovými spojmi, v opačnom smere
premávali dva vlaky. (rob)

Majstrovstvá 

sveta  zmenia

verejnú dopravu

v celom meste
BRATISLAVA
Zmeny v organizácii dopravy sa v
okolí Zimného štadióna Ondreja
Nepelu začínajú deň pred slávnost-
ným otvorením svetového šampioná-
tu v ľadovom hokeji. Obmedzenia
teda začnú platiť 28. apríla a potrva-
jú až do ukončenia šampionátu 15.
mája 2011.
Mimoriadny dopravný režim sa dotkne
hlavného cestného ťahu v centre mesta,
Trnavskej cesty od križovatky Bajkal-
ská po Jégého, pozdĺž štadióna v smere
do centra. Tu bude úplne vylúčená
individuálna doprava v čase od 13.00 h
do 24.00 h. Prejazd úsekom bude
povolený výlučne pre vozidlá MHD a
záchranné vozidlá. Prejazdné však
budú ulice Viktora Tegelhoffa a Príko-
pová, čím bude umožnený príjazd k
Národnému tenisovému centru. Vjazd
do regulovanej zóny je povolený len
pre obyvateľov, ktorí tam majú trvalý
pobyt. Výnimka zo zákazu vjazdu platí
pre osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím, ktoré sa preukážu plat-
ným lístkom na hokejový zápas.
Počas MS bude napríklad k dispozícii
aj bezplatné záchytné parkovisko v
areáli železničnej stanice Filiálka. Má
mať kapacitu minimálne 160, optimál-
ne 300 miest pre osobné vozidlá, a pre-
vádzka bude 24 hodín denne. Vstup do
areálu je zo Šancovej ulice.
K samotnej Orange aréne sa budú môcť
cestujúci MHD dostať z Hlavnej stanice
električkovou linkou č. 2, z centra mesta
linkami 1 a 4. Trolejbusom z centra
mesta linkou 205 zo zastávky Rajská
neďaleko Tesca a linkou 212 z Hodžov-
ho a Kollárovho námestia. Z Trnávky a
Trnavského mýta zase linkou 204. Na
ceste k hokejovej hale je možné využiť
aj autobusové linky 61 a 74 idúce z
Hlavnej stanice. Z Lamača cez Patrónku
a Račianske mýto ide linka 63. Z Mlyn-
skej doliny a z Ružinova linka 39, z
oblasti Dolných honov a Ružinova
linky 75 a 78 a z Vajnor linka 53. 
Počas šampionátu bude po skončení
zápasov zabezpečená tzv. posilová
doprava. Má premávať v špeciálne
označených autobusoch H1 až H5 na
záchytné parkoviská. V rámci mesta
to bude zo zastávky Orange Arena
Bus na Trnavskej ulici v smere na
Trnavské mýto linky 21, 63, 93, 95 a
204. Záložné linky H3 budú jazdiť
podľa pokynov dispečingu. Zo
zastávky Orange Arena Bus na Trnav-
skej v smere na Bajkalskú budú jaz-
diť linky 78, 98 a 204, zo zastávky na
Jégého pôjdu v smere na Záhradnícku
linky 201, 207 a 205, zo zastávky na
Vajnorskej smerom do mesta linky 1,
2, 3 a 5. (brn, rob)
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Výber hlavného
architekta nebol
transparentný
Keď Bratislavské noviny začiatkom
marca upozornili, že magistrát mení
podmienky na výberové konanie na
pozíciu hlavného architekta Bratislavy
počas jeho trvania, nikto z kompetent-
ných nereagoval. Pritom zmiernenie
podmienok niekoľko dní po vyhlásení
výberového konania by malo byť dôvo-
dom na zrušenie celého procesu a
vyhlásenie nového. Nestalo sa tak. 
Ak by sa niečo podobné vyskytlo na celo-
štátnej úrovni, spustil by sa zrejme
poriadny krik. Ako ďalej upozornil jeden
zo záujemcov o pozíciu hlavného archi-
tekta, magistrát si transparentne a féro-
vo nepočínal ani v ďalšom priebehu
výberového konania. O prvom marco-
vom kole sa dozvedel len deň vopred,
keďže bol v zahraničí, náhradný termín
dostal na nasledujúci deň. O tom, že
náhradný termín bol aj v apríli, ho však
nikto z magistrátu neinformoval. 
Tieň pochybností o transparentnosti a
férovosti celého výberového konania
vrhajú aj dvaja členovia výberovej komi-
sie, ktorí boli priamo prepojení s kandi-
dátkou, ktorá postúpila do druhého kola
a ktorú komisia nakoniec odporučila
primátorovi. Architektka Ingrid Konrá-
dová totiž neúspešne kandidovala na
mestskú poslankyňu za koalíciu Zmena
zdola Demokratická únia Slovenska -
Demokratická strana. Priamo podporo-
vala kandidatúru Jána Budaja na pri-
mátora mesta a ten ju naopak predstavo-
val ako svoju kandidátku na hlavného
architekta Bratislavy. Účasť poslanca
Jána Budaja vo výberovej komisii vrhá
tieň pochybností na celé výberové kona-
nie. Navyše, ak členkou komisie bola
ďalšia neúspešná Budajova kandidátka
na mestskú poslankyňu - Elena Pätoprs-
tá. Tá mala v komisii len poradný hlas,
bola však v rovnakom konflikte záujmov
ako jej volebný líder. 
Je absolútne jedno, či Budaj alebo Päto-
prstá nejakým spôsobom zvýhodnili
Konrádovú alebo nie. Ak nechceli spo-
chybniť jej kandidatúru, mali sa okamži-
te vzdať členstva vo výberovej komisii.
Keďže tak neurobili, ostatní kandidáti sa
môžu oprávnene cítiť znevýhodnení, pre-
tože medzi členmi komisie nemali kama-
rátov. Radoslav Števčík

KARLOVA VES
V rámci projektu Karloveského
ramena pripravuje investor novinky
týkajúce sa častí oddychovej zóny
bezprostredne pri dunajskom rame-
ne a na ňom. Samostná výstavba tre-
tej novej budovy by sa mala začať
na jeseň 2011, práce majú trvať asi
dvadsať mesiacov.
Novinkou zámeru je zriadenie tzv. pon-
tónového kúpaliska, podobného tomu,
aké je vo Viedni alebo v Hamburgu.
Ďalšou  novinkou je aj  park aktivít. Ide
napríklad o inštaláciu outdoorových
fitnes prvkov, zriadenie detského
ihriska, petangu, pribudnúť má miesto
na piknik, stolný tenis a detská lezec-
ká stena. 
Celý park s týmito aktivitami bude
podľa investora verejne prístupný  Kar-
lovešťanom. Na úpravy a vysadenia
novej zelene sa plánuje použiť približ-
ne 100 000 eur, náklady na tzv. Activi-
ty park a unikátne pontónové kúpalisko
sa odhadujú na 130 000 a celková ve-

rejnoprospešná investícia bude asi 250-
tisíc eur. Súčasťou dokončeného kom-
plexu Karloveské rameno bude pre-
dĺžená promenáda, ubytovacie zariade-
nie pre športovcov, obchody, informač-
ná kancelária voľného času. Ďalej tu
pribudnú apartmány, požičovňa lodiek
pre verejnosť či fitnes centrum.

Proti výstavbe osemposchodového
objektu v rámci výstavby Karloveské-
ho ramena, ale aj proti zneprístupneniu
územia zátoky verejnosti a utlmeniu
rozvoja športu protestujú obyvatelia v
petícii, ktprú podpísalo asi 5000 oby-
vateľov. (rob)

VIZUALIZÁCIA - J&T Real Estate 

V rámci projektu Karloveské rameno

má vzniknúť pontónové kúpalisko
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Chorvátske rameno má opravenú lávku
PETRŽALKA
Zničený a nebezpečný pontónový
most cez Chorvátske rameno na Te-
matínskej ulici je minulosťou. Obno-
vená lávka už niekoľko dní slúži tým,
ktorí potrebujú v tejto lokalite pre-
chádzať cez dunajské rameno.
Starú lávku ohlodal nielen zub času v
podobe hrdzavenia, ale aj vandalizmus.
Plaváky mostíka boli v minulosti ter-

čom strelcov a ničili ho aj motorkári.
Obnovená lávka má 36 plavákov zo
spevneného plechu, ktorý je oproti
pôvodnému hrubší a odolnejší proti
poškodeniu. 
V prípade poškodenia obalu plavákov
budú telesá vďaka výplni samonosné.
Lak je odolný proti vode. Na vozovku
pontónového mostíka bolo použitých
asi 1,2 kubického metra tvrdého agáto-

vého dreva. Vynovená lávka je technic-
ky modernejšia - má štyri časti spojené
kĺbmi, čo zabezpečí jej väčšiu pruž-
nosť a lepšiu odolnosť proti vplyvom
počasia. Vďaka dilatačným škáram na
oboch koncoch mostného telesa  bude
lávka priaznivo reagovať na pokles
alebo stúpanie vodnej hladiny. Obno-
vená lávka slúži Petržalčanom od veľ-
konočných sviatkov. (rob)

Študenti Strednej odbornej školy
záhradníckej v Malinove, ktorá je
v pôsobnosti Bratislavskej župy,
pred Veľkou nocou skrášľovali
centrum Bratislavy. Na verejných
priestranstvách tak pribudlo
2500 letničiek.
Záhon kvetín v tvare a farbách štát-
neho znaku SR zdobí teraz križovat-
ku na Hodžovom námestí pred Prezi-
dentským palácom. Spolu s ďalšou
kvetinovou výzdobou v centre mesta
ho vytvorili v priebehu troch dní štu-
denti z SOŠ záhradníckej Gustava

Čejku v Malinove, ktorá je v pôsob-
nosti Bratislavskej župy.
„Som veľmi hrdý na to, že práve
naša škola a naši študenti upravili
tento verejný priestor na frekven-
tovanom mieste križovatky a
vytvorili z kvetín slovenský znak.
Námestie to oživí a zároveň si
týmto spôsobom uctíme to, čo nás
v najbližších dňoch čaká a zaují-
ma, a to sú majstrovstvá sveta v
ľadovom hokeji,“ povedal brati-
slavský župan Pavol Frešo, ktorý pri-
šiel študentov osobne podporiť a
poďakovať sa im, že sa zapojili do

tejto iniciatívy Bratislavského okrá-
šľovacieho spolku. Zároveň doplnil,
že Bratislavský samosprávny kraj
chce aj takýmto spôsobom prispieť k
tomu, aby sa nielen hokejoví fanúši-
kovia a návštevníci, ale najmä Brati-
slavčania cítili v meste príjemne.
Študenti skrášlili centrum mesta
výsadbou 2500 letničiek. 
Projekt skrášľovania verejného prie-
stranstva na Hodžovom námestí
vznikol v spolupráci Hlavného mesta
SR Bratislavy, Bratislavského samo-
správneho kraja a Bratislavského
okrášľovacieho spolku.

Študenti zo župnej záhradníckej školy 
skrášľovali centrum Bratislavy

Mesto a investor

tvrdia, že chcú

prieskum o PKO
BRATISLAVA
Prieskum verejnej mienky Bratislav-
čanov o budúcom riešení PKO a časti
nábrežia by mala robiť renomovaná
agentúra. Mesto chce kvôli tomu
vypísať verejnú súťaž v máji. Prie-
skum by mohol byť v júni.
Mesto chce 2. mája 2011 vyjsť s disku-
siou, ktorá by mala mať pravidlá a
štruktúru, aby sa dali výstupy spraco-
vať. Od obyvateľov chce samospráva
počuť argumenty a zdôvodnenie názo-
rov na preferované riešenie. Využitie
facebooku pri diskusii považuje primá-
tor za ďalší informačný kanál na prezen-
táciu. Mesto sa chce pýtať celej Bratis-
lavy hlavne prostredníctvom priesku-
mu, v ktorom sa podľa neho môže
„napokon vyjadriť každý sám za seba“.
Prieskum verejnej mienky o budúcej
podobe navrhuje aj investor projektu
Nové PKO, Henbury Development.
Nechce však, aby sa možnosti riešenia
zužovali len na samotné  PKO. Mala by
sa vraj brať do úvahy celá budúca podo-
ba nábrežia, minimálne po Nový most.
Spoločnosť okrem iného pripomína, že
vedenie mesta žiadalo zvýšiť kapacitu
kultúrno-spoločenskej haly, a to na 700
návštevníkov pri plesových poduja-
tiach, čiže  na približne  1800 návštevní-
kov pre koncertné podujatie. 
„Ako jediné možné riešenie z hľadiska
koncepcie celého územia, a to či už
urbanistického alebo dopravného, je
vybudovať halu na konci nábrežia pri
Výskumnom ústave vodného hospodár-
stva,“ konštatuje investor. Podľa neho
totiž do tohto územia kultúrno-spolo-
čenské centrum s takou veľkou  kapaci-
tou nepatrí a odporúča mestu premiest-
niť takýto objekt na iné miesto. Navyše
investícia na vybudovanie tejto alterna-
tívy bude podľa Henbury pre mesto
finančne náročná - odhadom 30 milió-
nov eur aj vzhľadom na umiestnenie a
kapacitu lokality. (rob)

Viedenská cesta

bude možno

obojsmerná
PETRŽALKA
Mesto necháva nové riešenie organi-
zácie dopravy na Viedenskej ceste na
odborníkov. Parkovanie na ulici chce
zmeniť. 
O jej novej podobe sa začína diskuto-
vať. Zmena organizácie dopravy na Vie-
denskej ceste by mohla nastať v blízkej
budúcnosti. Nedôstojné parkovanie pri
Sade Janka Kráľa a na dunajskom
nábreží majú zmeniť odborníci na
dopravu.  Primátor Milan Ftáčnik tvrdí,
že parkovacie miesta v tejto lokalite by
mala poskytnúť Incheba. 
Ako bývalý starosta Petržalky navrho-
val jej zjednosmernenie, no ako dnes
tvrdí, nečakal, že cestu kompletne obsa-
dia autá z jednej aj z druhej strany. Ako
primátor hovorí, že Viedenskú cestu
treba riešiť tak, „aby cyklisti, ale možno
aj autá jazdili obojsmerne“. Rozhodnu-
tie ponecháva na expertov v doprave.
Obojsmernú premávku na Viedenskej
ceste by privítal aj dopravný podnik,
ktorý je pod tlakom, ako riešiť obsluho-
vanie divadla Aréna a rekreačno-športo-
vej lokality na dunajskom nábreží po
uzatvorení Starého mosta. (rob)
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Na Centráli vraj

môžu pracovať

aj cez víkendy
RUŽINOV
Stavebník polyfunkčného komplexu
Centrál spoločnosť Immocap Group
tvrdí, že neporušil všeobecne záväzné
nariadenie (VZN) mestskej časti
Ružinov, ktoré určuje protihlukové
pravidlá pri stavebných, rekon-
štrukčných a udržiavacích prácach
alebo činnostiach.
O porušení VZN informovala hovorky-
ňa ružinovskej mestskej časti Mirosla-
va Štrosová. Obyvatelia okolitých
domov sa podľa nej sťažovali na sta-
vebné práce počas nedele, ktoré
potvrdil aj štátny stavebný dohľad.
Immocap Group tvšak vrdí, že mestská
časť Ružinov podpísala so spoločnos-
ťou právne záväzný dokument - memo-
randum, na základe ktorého sa spoloč-
nosť zaväzuje bezplatne zrekonštruo-
vať Metodovu ulicu. Mestská časť sa v
ňom podľa spoločnosti zaväzuje umož-
niť pracovať na výstavbe projektu aj
počas víkendu, vrátane nedieľ.
Podľa spoločnosti memorandum mest-
ská časť nespochybnila až do predminu-
lého týždňa a týmto dokumentom sa na
stavbe riadili. Spochybnenie memoran-
da dali na preskúmanie právnikom.
„Postup, keď mestská časť vydá memo-
randum a následne ho spochybní, sme
chceli prekonzultovať s ňou, no najbliž-
ší termín nám ponúkli až v druhej polo-
vici mája, čo nám príde vzhľadom na
nejasnosť situácie ako príliš neskorý,“
uviedla spoločnosť a doplnila, že majú
informácie aj o napadnutí VZN proku-
rátorom pre jeho protizákonnosť a pro-
tiústavnosť. 
Podľa stavebníka VZN umožňuje vyko-
návať nepretržité betonárske práce aj
počas víkendov a nocí, pokiaľ si staveb-
ník splní ohlasovaciu povinnosť:
„Vzhľadom na náročnosť týchto prác
pri projekte sú nepretržité betonárske
práce nevyhnutné. Ohlasovaciu povin-
nosť sme si splnili a vykonávanie prác
sme riadne ohlásili.“Ako sa ďalej vyja-
drila spoločnosť, počas víkendov naria-
dili generálnemu dodávateľovi vykoná-
vať práce s minimálnou hlučnosťou,
aby ochránili obyvateľov pred hlukom
pri stavebných prácach. 
Hovorkyňa Ružinova Štrosová v stano-
visku uviedla, že v sobotu sa podľa
VZN môžu stavebné práce vonku vyko-
návať od ôsmej do sedemnástej hodiny,
v nedeľu a cez sviatky sú zakázané. Na
stavbe napriek tomu v nedeľu pracovali
desiatky robotníkov. Tento prípad poru-
šovania protihlukových pravidiel nebol
podľa nej u stavebníka komplexu Cen-
trál prvý. Stavebník vraj dostane za opä-
tovné porušovanie všeobecne záväzné-
ho nariadenia pokutu. (brn, sita)

Rok 2008 bol turisticky najúspešnejší, do

mesta vtedy prišlo 762 690 návštevníkov

Majáles prinesie

nielen koncerty,

ale aj cyklojazdu
BRATISLAVA
Tohtoročný Bratislavský majáles
ponúkne od piatku 29. apríla do
nedele 1. mája 2011 dávku koncer-
tov, divadelných predstavení, pro-
gramov pre deti a ukážok adrenalí-
nových športov priamo na ulici.
Všetky vystúpenia a atrakcie sú pre
návštevníkov zadarmo. 
V piatok 29. apríla 2011 vystúpi na
Hlavnom námestí Bratislava Hot Sere-
naders, ktorá získala česť oficiálne otvo-
riť festival. V rovnakom čase na Tyršo-
vom nábreží budú koncertovať brati-
slavské kapely AMO a Banana Band,
Billy Barman, Mariša a Vetroplach. 
Hlavným dňom festivalu bude sobota
30. apríla. Jeho ťahákom bude šesťho-
dinový koncertný maratón na Tyršo-
vom nábreží, kde postupne vystúpia
Slobodná Európa, All Stars Open
Band, Pavol Hammel a Prúdy, Hex a
na záver Richard Müller so skupinou.
Na Hviezdoslavovom námestí sa pred-
stavia Pressburger Klezmer band, Pan-
nonia Allstars Ska Orchestra, The Cell-
mates a Tam Tam Batucada. Bratislav-
čanov i hostí zo zahraničia budú zabá-
vať aj pouliční divadelní umelci, ako aj
adrenalínoví športovci.
Skutočnou hviezdou festivalu môže
byť africký Francúz Iya Traoré, ktorý
po celom svete vystupuje so svojimi
bizarnými žonglérskymi kúskami s fut-
balovou loptou. Svoje umenie predve-
die v sobotu krátko popoludní v prie-
store Rybného námestia. 
Program majálesu obohatia aj tvorivé
dielne pre deti, manifestačná cyklojaz-
da, prehliadka historických áut Veterán
Tatra rallye, ako aj tematická výstava
fotografií na Novom moste, približujú-
ca najslávnejšie okamihy histórie ľado-
vého hokeja v Bratislave. Skutočným
vyvrcholením festivalu by mal byť
desaťminútový ohňostroj z hladiny
Dunaja, ktorý je naplánovaný na sobo-
tu 30. apríla okolo 21.45 h. (miv)

Stromy a kríky 

vysadia na

Jungmannovej
PETRŽALKA
Petržalka ako víťaz súťaže Zeleň pre
Mesto získala od  spoločnosti Orange
3300 eur. Jej obyvatelia preto mali
desať dní na rozhodnutie, do ktorej z
troch vytypovaných lokalít pribudnú
nové stromy a kríky.  
Do elektronického hlasovania prišlo
290 mailových hlasov. Až 225 hlasujú-
cich, takmer 80 percent, sa zhodlo na
výsadbe vo vnútrobloku na Jungmanno-
vej ulici. Obnovenie detského ihriska na
Šintavskej ulici podporilo 40 obyvate-
ľov, 23 ľudí hlasovalo za zeleň na Peč-
nianskej ulici pri detskom ihrisku.  
Na Jungmannovej teda pribudnú dve
stromoradia japonskej čerešne, borovice
čierne, solitér platan a dva záhony krí-
kov. (brn)

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

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

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

BRATISLAVA
Hlavné mesto zverejnilo informácie
o vývoji cestovného ruchu v meste za
obdobie rokov 2007 - 2010. Najús-
pešnejších dvanásť mesiacov zažilo
mesto v roku 2008, keď Bratislavu
navštívilo 762 690 zahraničných
návštevníkov. V komerčných ubyto-
vacích zariadeniach sa vtedy ubyto-
valo 1 580 488 návštevníkov.
Celkový pokles návštevnosti na prelo-
me rokov 2008/2009 najvýraznejšie
ovplyvnila prehlbujúca sa ekonomická
a hospodárska situácia a tiež krach
bývalej nízkonákladovej leteckej spo-
ločnosti Sky Europe Airlines. 

Krajiny, z ktorých prichádza najpočet-
nejšia skupina návštevníkov a tradične
patria medzi TOP 10, sú Česká republi-
ka, Nemecko, Veľká Británia a Talian-
sko. Tieto štáty sa najvýraznejšou mie-
rou podieľajú na cestovnom ruchu v
hlavnom meste a predstavujú až päťde-
siatpercentný podiel na celkovej náv-
števnosti. 
V období rokov 2007 až 2010 však
výrazne klesla návštevnosť najmä
turistov z Veľkej Británie a z Francúzs-
ka. Naopak, vyššia bola zaznamenaná
u návštevníkov z okolitých krajín -
Českej republiky, Poľska a Rakúska.
Hlavná turistická sezóna je koncentro-

vaná do mesiacov máj až október a
priemerný počet prenocovaní predsta-
vuje 1,9 dňa. Najviac návštevníkov pri-
chádza počas letných prázdninových
mesiacov júl a august.
Turistická sezóna v celom minulom
kalendárnom roku zaznamenala pos-
tupný návrat k pozitívnym trendom
vývoja návštevnosti v meste. Spolu sa
v komerčných ubytovacích zariade-
niach v roku 2010  ubytovalo 672 068
návštevníkov, ktorí si tu pripísali
1 375 080  prenocovaní.  V porovnaní
s rokom  2009 vzrástol  celkový počet
prenocovaní  o 2,5 percenta a počet prí-
chodov klesol o 4,3 percenta. (brn)
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Stavitelia, 

budovatelia, 

developeri
LIST ČITATEĽA
Kedysi stavali Bratislavu stavitelia.
Žiaľ, z tohto obdobia sa zachovali
len dve-tri ulice dláždené mačacími
hlavami, ktorých domy bez údržby
dožívajú. Obdivoval ich aj veľvysla-
nec Johnson, ktorý si ako Američan
uvedomoval, že boli postavené skôr,
ako objavili Ameriku.
Sem vodíme výpravy turistov, cudzin-
cov, hoci historická časť mesta bola
kedysi oveľa väčšia. V iných metro-
polách strednej Európy sa historic-
kých častí miest zachovalo oveľa
viac. Potom prišli budovatelia. Zlikvi-
dovali historickú časť bratislavského
Podhradia-Zuckermandlu a Vydrice,
vybudovali sídliská, vďaka ktorým
mnohí Bratislavčania majú dodnes
kde bývať.
Mesto si aj napriek týmto zásahom
zachovalo genius loci. Kto nebol
večer na Korze, nebol Bratislavča-
nom. Umelci, podľa záujmu tvorivos-
ti, mali svoje kaviarne, kde sa stretá-
vali. Kto tam nebol, neexistoval. V
nedeľu sa konali „čaje o piatej“, kam
napriek socializmu nepúšťali návštev-
níkov bez viazanky a obleku. Montér-
ky a baretka boli neprípustné.
No a teraz máme v Bratislave develo-
perov. V anglicko-slovenskom slovní-
ku z roku 1946, teda z čias, keď socia-
lizmus existoval len v Sovietskom
zväze, no nie u nás, nájdeme preklad
slovíčka developer ako vývojka.
Vtedy zrejme ešte neexistoval dnešný
druh developerov. Zato dnes tu sú,
developujú Bratislavu vežiakmi, ktoré
sú zväčša prázdne, ale mesto zahusťu-
jú často na bývalej zeleni. Vedia, že
nie sú vhodné pre život človeka, a
preto tak ako kedysi stavitelia, svoje
vlastné domy na bývanie si stavajú
ďaleko od centra mesta.

Zdeno Chvalovský, Bratislava

Reštaurácia s talianskou kuchyňou
MARANELLO Ristorante nechce
byť len pre zamestnancov Slovnaftu,
preto sme boli zvedaví, čím si  chce
získať bratislavského zákazníka.
Reštaurácia sa nachádza na prízemí
Hotela Adonis vo Vlčom hrdle, prí-
stup je možný autom alebo MHD.
V okolí je síce viacero parkovacích
miest, tie sú však určené pre zamestnan-
cov Slovnaftu alebo sú obsadené. Reš-
taurácia nemá vyhradené žiadne, aspoň
sme ich nenašli, tak sme boli nútení
zaparkovať o niekoľko sto metrov v
obytnej zóne Vlčieho hrdla.
Interiér reštaurácie je trochu ponurý. Na
všetkých oknách sú totiž biele závesy,
ktoré návštevníkovi umožnia určiť ma-
ximálne či je deň alebo noc. Po pravej
strane je bar a kuchyňa, paravan rozde-
ľuje reštauráciu na dve časti. V prvej sú
na stoloch len štóly, v zadnej časti sú na
stoloch obrusy a kompletné prestieranie.
Podarilo nám nájsť jeden voľný stôl
vzadu, ostatné boli totiž obsadené alebo
ešte neboli debarasované.
V jedálnom lístku sú jedlá talianskej
kuchyne - cestoviny, rizoto, pizza, ale aj

jedlá z kuracieho, hovädzieho a bravčo-
vého mäsa a rýb, nechýbajú šaláty. 
Z polievok sme si dali zeleninovú s
kuracím mäsom Minestrone di pollo
(1,85 €). Boli sme však veľmi sklamaní,
pretože išlo o akýsi vývar s dvoma druh-
mi zeleniny - mrkvou a pórom, kúskami
kuracích pŕs a to všetko bolo zahustené
cestovinami penne. O nič lepšia nebola
ani ponuka z denného menu (4,30 €) -
Brokolicový krém s krutónmi nebol
krém, ani brokolicový. Polievku varili
zo zvädnutej brokolice alebo len z hlú-
bov, pretože farba nebola podľa očaká-
vania zelená, ale nevábne béžová.
Navyše polievka bola presolená.
O nič lepšie neboli ani mäsové ragú na
bolonský spôsob zapečené s cestovinou
a syrom Lasagne bolognese (6,27 €).
Jedlo bolo pripravované zrejme už
oveľa skôr a predtým, ako sa nám dosta-
lo na stôl, bolo až spečené.
Ako hlavné sme si z piatich jedál denné-
ho menu dali Penne pollo funghi s kura-
cími kúskami, šampiňónmi a para-

dajkovou salsou. Dostali sme ho vlažné
až studené, šampiňóny v ňom neboli,
mäso s omáčkou nepôsobilo harmonic-
ky, akoby bolo zmiešané len dodatočne.
Z kuracieho mäsa sme si dali Pollo alla
Maranello, čo mali byť kuracie kúsky,
paradajky, zemiaky, červená cibuľka,
slaninka, a to všetko zapekané v panvič-
ke (8,95 €). Ak toto má byť vlajková loď
jedálneho lístka, tak zbohom. Jedlo plá-
valo v oleji, navyše tam bola opečená
klobása, celkovo to bolo bez nápadu -
len nahádzané na panvicu a „zapečené“.
Nevyznamenala sa ani obsluha - jedlo
a nápoje nám postupne doniesli traja
rôzni čašníci, aj preto sa stalo, že nám
alkoholický nápoj pri druhej „runde“
doniesli v polovičnom objeme.
Maranello Ristorante nás sklamalo.
Denné menu tu majú drahšie ako v
centre mesta, ani kvalitou nie je tunaj-
šia kuchyňa lepšia ako ktorákoľvek
priemerná reštaurácia v meste.
Naše hodnotenie:��

Maximálny počet: 5 hviezdičiek 
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Maranello Ristorante nás dosť sklamalo

Tabule hanby sú čistým nezmyslom
Tento článok výjde až po Veľkej noci.
A hoci ho píšem na Zelený štvrtok,
nemá význam upozorňovať na nás-
trahy, ktoré pre neznalých spotrebite-
ľov nachystal. Za zmienku stojí, čo na
obchodníkov chystá ministerstvo
pôdohospodárstva. Tabule hanby.
Dvadsať rokov som bola pracovníčkou
Slovenskej poľnohospodárskej a potra-
vinárskej inšpekcie, ktorá mala na sta-
rosti kontrolu a hodnotenie všetkých
výrobkov obsiahnutých v názve organi-
zácie. Po Nežnej revolúcii som potom
riadila dnešnú Slovenskú obchodnú inš-
pekciu. Opovážim sa preto tvrdiť, že
môžem posúdiť súčasnú problematiku,
ktorá sa v médiách premieľa v súvislostí
s kvalitou potravinárskych výrobkov. 
Medzi potravinármi a obchodníkmi bola
odjakživa rivalita. Vždy existovala
snaha kontrolovať radšej druhú stranu.
Lepšie sa dokazovali chyby tých dru-
hých! Ministerstvo pôdohospodárstva
nerado počúvalo o nedostatkoch vo

vlastných potravinárskych podnikoch.
Minister zodpovedný za obchod zase
nejasal nad neporiadkom zisteným vo
svojom revíre. A pravidlo: Čo pán prosí,
to byť musí, sa z „verchušky“  kontrol-
ných organizácii prirodzene prenášalo aj
na časť inšpektorov. A vlastne sa nič
nezmenilo. Ministerstvo, ktoré šéfuje
výrobcom potravín, viní zo všetkých
nedostatkov obchodníkov. 
Súhlasím, ani tí nie sú anjeli. Z pultov by
mali včas odstavovať výrobky po lehote
spotreby. Mali by mať čisto a poriadok v
skladoch. Proti hlodavcom existujú prí-
pravky na ich ničenie alebo aspoň
poriadna mačka! Chcieť však od obcho-
du zodpovednosť za kvalitu dodaných
výrobkov je nezmysel. Určite, je možné
vyžadovať laboratórnu kontrolu všet-
kých vstupov, ale tá je drahá a predpo-
kladám, že náklady na ňu by obchod

preniesol do ceny výrobkov.  Máte
dojem, že nám ceny nerastú dosť výraz-
ne aj bez toho?
Tabule hanby, o ktorých tak zanietene
hovorí minister poľnohospodárstva,
považujem preto za nezmysel a nesysté-
mové riešenie. Navyše by určite narástli
žaloby za poškodenie dobrého mena
obchodov. A aj súdne trovy sú náklado-
vou položkou, ak sa nemýlim! Domnie-
vam sa, že oveľa viac by pomohli častej-
šie kontroly zamerané na nedostatky,
ktoré môže obchod ovplyvniť, a súčasne
častejšie apelovať na spotrebiteľov, aby
vo vlastnom záujem venovali väčšiu
pozornosť nakupovaniu. Možno by
nebolo od veci vymyslieť akciu naprík-
lad v podobe nájdeš tovar po dátume
spotreby, odovzdáš ho pri pokladni a
zadarmo dostaneš obdobný výrobok. 
Neznášam hurá systém, ktorý nikomu
výrazne nepomôže, ale zato stojí penia-
ze. Atabule hanby by určite niečo stáli...!

Marta Černá, Fórum spotrebiteľa

Robiť poriadok

nás nenaučí 

žiadny zákon
LIST ČITATEĽA
Stotožňujem sa s názorom, že žiad-
ny zákon nás nenaučí poriadku.
Vyrastáme s tým už od detstva.
Moji rodičia nám napríklad vždy
pripomínali, že ani chudobní
nemusia chodiť špinaví a otrhaní.
Radšej nech chodia čistí s pozaplá-
taným šatstvom.
Vyrastala som v malej dedine v roľ-
níckej rodine. Bolo nás sedem detí.
Nebolo od jari do neskorej jesene ani
jednej soboty, aby sme dvor a ulicu
pred domom nepozametali. Ako
samozrejmosť. 
V Bratislave bývam už päťdesiat
rokov. Ako študentka vo voľnom čase
som v päťdesiatych rokoch chodila na
brigády. Za odpracované hodiny som
získala preukaz Budovateľ socialis-
tickej Bratislavy. Celá škola sme
vtedy jeden vyučovací deň upratovali
Gottwaldovo námestie a jednotlivo aj
vnútrobloky postaveného sídliska
500 bytov. Teraz je to niektorým na
smiech.
Som už dôchodkyňa so zdravotnými
problémami kĺbov, ale aj keď mám
tieto problémy, len čo sa cítim lepšie,
nedá mi, aby som nevyšla na dvor,
ktorý máme vo vlastníctve a nepoza-
metala ho, neodpratala neporiadok,
neupratala rôzne porozhadzované
veci.
Mrzí ma však správanie zamestnan-
cov Cestovnej kancelárie Bubo sídlia-
cej na Dunajskej 31, hneď oproti
nášmu domu. Pracovníci tejto kance-
lárie sem totiž chodia fajčiť. Okolo
lavičiek je vždy plno špakov. Jedna
postaršia pracovníčka si chodí na
lavičky posedieť, zafajčiť, vypiť si
kávu. So sebou si vždy donesie neja-
ký časopis, na ktorý si sadne. Po
odchode ho však necháva na lavičke,
takže niekedy sa tam povaľujú hneď
aj tri časopisy.
Niekoľkokrát som ju už upozornila,
aby to tam nenechávala, že vietor to
rozfukuje po dvore a že to po nej
treba upratovať. Stále však bez
výsledku. Ako sa potom správajú pra-
covníci tejto kancelárie v cudzine?
Ako nás reprezentujú? Okrem toho si
sem zvykli chodiť aj bezdomovci,
ktorí takisto nechávajú neporiadok.
Rovnako nepríjemný pohľad sa však
ponúka aj na neďalekej parcele, kde
je pozostatok z pavlačového domu.
Otrasné prostredie je tu už niekoľko
rokov, a to sme v strede mesta, kam
chodia turisti zvedaví na naše mesto a
kde je aj veľa Bratislavčanov! 

Anna Hrančová, Staré Mesto

2011
ORGANIZÁTOR:

32. MEDZINÁRODNÁ 
       VÝSTAVA KVETOV

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

www.VaVslovakia.skwww.VaVslovakia.sk

v Rakúsku, Nemecku, Anglicku,...
pre opatrovate¾ky

KURZY NEMÈINY
pre opatrovate¾ky,

OPATROVATE¼SKY
KURZ VaV

akreditovaný MPSVaR-230h platný v SR a EU

PRÁCA

najlepšia cena od 179 €
denný / veèerný

Kniha NJ + CD + certifikát SJ, NJ, AJ ZADARMO

KVALITNE,

RÝCHLO(do 24 dní)

0907 035 335 0911 996 6390907 035 335 0911 996 639

Využite VE¼KONOÈNÚ Z¼AVU 15€ do 30.4.!

NOVÉ KURZY KAŽDÝ MESIAC!

´

1,5 mesiaca, 79 €

�GARÁŽOVÉ BRÁNY
�AUTOMATICKÉ 

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

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

Vám vyrobí 
a namontuje 

�ŽALÚZIE �MARKÍZY
�ROLETY
�LAMELOVÉ DVERE
�SIETE PROTI HMYZU
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Prestavba nebezpečnej križovatky na

Hodonínskej ceste začína byť otázna

Aké povinnosti v súčasnosti smerom 
k úsporám energií vyplývajú pre verejný 
sektor?
Smernice smerujú k tomu, aby sa predo-
všetkým zlepšovali vlastnosti objektov 
a znížili tepelné straty, a to prostredníc-
tvom modernejšej prestavby starších ob-
jektov a tepelným zaizolovaním. Pokiaľ ide 
o ohrev teplej vody, tam sa apeluje na vy-
užívanie obnoviteľných zdrojov energie, 
a teda používanie slnečných kolektorov 
– bez ich použitia sa nedá ohrev zaradiť 
do triedy „B“. V ďalšom kroku sa ako zdro-
je energie okrem fosílnych palív odporú-
čajú využívať biomasa, štiepka, peletky 
a podobne. Mestá by mali po rozumnom 
prieskume objektov tie najhoršie vyradiť. 
V prípade, že budova má vlastnosti, ktoré 
chceme zachovať, dá sa dom zbúrať a vy-
stavať v tom istom štýle ako replika, ale už 
s podstatne lepšími vlastnosťami. Medzi 
ľuďmi prevláda názor, že úsporné domy 
sú veľmi drahé. Naopak naše skúsenosti 
hovoria, že sú drahšie len o cca 8 % a nie 
sú drahšie z hľadiska materiálov. Finančne 
náročnejšie sú preto, lebo výstavba musí 
byť kvalitná. Je tam veľa stupňov kontroly 
a to objekt vlastne predražuje. 

Spolupracovali ste na konkrétnych projek-
toch v mestách. Viete odhadnúť, aké úspory 
sa pri jednotlivých komplexných riešeniach 
môžu dosiahnuť?
V meste Nitra som pracoval na rieše niach 
pre znižovanie úspor v jeho majetku. Ener-
getická štúdia analyzovala súčasný stav 95 

zo 190 budov. Pre všetky sa analýza neda-
la uskutočniť napríklad preto, že chýbali 
základné údaje o spotrebe. Objekty za rok 
2008 spotrebovali spolu 27 093 287 kWh 
energie (zemný plyn, tepelnú energiu, 
elektrickú energiu) v hodnote približne 
2,4 milióna eur. Potenciál úspor vyšiel 
od 1,04 mil. po 1,8 mil. eur, čo pri jednotli-
vých budovách znamenalo 20 – 60 %.

Ako ste pri nastavovaní opatrení postu-
poval?
Budovy boli rozdelené do niekoľkých sku-
pín: administratívne budovy, športové haly, 
budovy určené na veľkoobchodné a ma-
loobchodné služby, bytové domy, budovy 
škôl, budovy nemocníc a ďalšie. Na takom-
to spektre sme robili 4 konkrétne projekty 
s presným porovnaním a ostatné objekty 
sa porovnávali kvalifikovaným odhadom. 
Zistilo sa, že najzaujímavejšie vychádzajú 
stavby, ktoré sú celoročne využívané, ako 
napríklad ubytovacie zariadenia. Keďže ich 
prevádzka prebieha 365 dní v roku, vieme 
pri nich najviac ušetriť a rýchlejšia je aj 
návratnosť investície. Najhoršia návrat-
nosť bola pri školách, kde vyťaženie je len 
10 mesiacov a navyše sa budovy obvykle 
využívajú okolo osem hodín denne.

Kde vidíte najväčší priestor na úsporu? 
Aké opatrenia sú nevyhnutné pre zníženie 
energetickej náročnosti mestských budov?
Kroky vedúce k úsporám rozdelím do ka-
tegórií. Prvé sú beznákladové opatrenia. 
Pozostávajú z informovania užívateľov 
mestských budov o základných pravid-
lách energeticky efektívneho správania. 
Ďalšia skupina opatrení sú nízkonáklado-
vé. Hydraulické vyregulovanie systémov 
ústredného kúrenia môže zaistiť úsporu 
do 30 % nákladov za rok, výmenou star-
ších kotlov na zemný plyn za kondenzačné 
kotly vieme docieliť úsporu od 8,5 do 18 % 
nákladov za rok, inštaláciou slnečných ko-
lektorov na ohrev teplej vody 50 až 70 % 
nákladov a napojením plynovej kotolne 
na centrálny dispečing má obsluha trvalý 
prehľad o stave technológie kotolne a vie 
si naplánovať pravidelné kontroly, ako aj 
okamžite zasiahnuť pri výpadku technoló-
gie, ktorý ešte obyvatelia bytového domu 

ani nezbadali, ale už je odstraňovaný. Po-
slednou kategóriou sú vysokonákladové 
opatrenia. Tie môžu obsahovať aktivity ako 
tepelné zaizolovanie obvodového plášťa, 
strechy a stropu prízemia, výmena okien 
a dverí, doplnenie súčasnej vzduchotechni-
ky o novú rekuperáciu alebo vybudovanie 
fotovoltických elektrární na streche bu-
dov. Pričom elektrická energia sa dá po-
užiť na vlastnú spotrebu alebo na predaj. 
Mesto Nitra aj vďaka energetickej štúdii 
spravilo prvé kroky k znižovaniu nákladov 
na energie a znižovaniu emisií. Verím, že 
podobnou cestou sa vyberú ďalšie mes-
tá, ako aj domácnosti, aby sme pre ďal-
šie generácie zanechali nielen úsporné 
mestá, ale aj peknú a nezničenú prírodu.

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.

V uplynulých dňoch zaslalo Ministerstvo hospodárstva SR do medzirezortného pripomienkového konania 
Návrh akčného plánu energetickej efektívnosti na roky 2011 – 2013. Materiál má prispieť k dosiahnutiu cieľov 
stratégie Európa 2020 v oblasti energetickej efektívnosti a životného prostredia. Navrhnuté opatrenia na toto 
obdobie sú zamerané najmä na priemysel, budovy a verejný sektor. Energetického poradcu Západoslovenskej 
energetiky Karola Skočika sme sa preto pýtali, ako dosiahnuť energetickú efektívnosť vo verejných budovách 
a čo to bude znamenať pre mestské kasy.

Verejný sektor: motor k energeticky 
úsporným opatreniam na Slovensku

EP_3.vlna_201x270_Bratislavske noviny.indd 1 21.4.2011 11:40

Ak nadstavbu

schvália, mestu

už niet pomoci
AD: NA KERNOVOM DOME JE 
ČIERNA STAVBA (BN 11/2011)
Informácia o čiernej stavbe priamo v
centre mesta zdvihla žlč mnohým
obyvateľom Bratislavy. Prejavilo sa
to aj v diskusii na webstránke Brati-
slavských novín, kde prejavili názor
nielen k tejto prístavbe, ale celkovo k
problému čiernych stavieb.

~     ~     ~
Milí poslanci, stavebný a pamiatkový
úrad, všimnite si, akú mienku majú o
vás občania tohto mesta, v záujme kto-
rých máte konať. Nechceli by ste už
konečne začať pracovať na zmene tohto
myslenia ľudí? Čakáme, ako sa v prípa-
de tejto stavby zachováte.

~     ~     ~
Problémom číslo jeden v tejto súvislos-
tí je a ešte asi aj dlho zostane stavebný
zákon. Kým v ňom bude paragraf o do-
datočnej legalizácií čiernej stavby, tak
sa na súčasnom stave nič nezmení. 

~     ~     ~
Myslím si, že práve benevolentný po-
stup pri vysvetľovania pojmu „pokiaľ
stavebník preukáže, že stavba nemá
negatívny vplyv na okolie (alebo tak
nejako podobne je to v zákone)“, sta-
vebný úrad stavbu dodatočne schváli.
No predsa aj škaredá, nevhodná a
podobná stavba má negatívny vplyv ma
mestotvorné prostredie. Takže aj keď si
myslím, že zákon je príliš benevolentný
a poslanci ani veľmi nemajú chuť ho
meniť, určite sa dá postupovať tvrdšie.

~     ~     ~
Skúsil by to spraviť v Prahe! Tam na
niečo také ani nepomyslí, lebo vie, ako
by dopadol. A v Bratislave? Tu je všet-
ko možné, sklená nadstavba hneď
vedľa, budova na Fazuľovej, dostavba
Auparku, rondel pri Tescu v DNV. A čo
sa komu stalo? Veľké nič. Tak som zve-
davý, ako sa toto ututle. Načo vôbec
máme v meste pamiatkarov a architek-
tov, ak s tým nič nespravia, tak ich
môžeme všetkých okamžite zrušiť.

~     ~     ~
Kdekoľvek sa stavebníci vrhnú, posta-
via či pristavia hocijakú ohyzdu, hnusnú
budovu, bigbord, a potom požiadajú
dodatočne o ich povolenie, vždy sú
schválené (bandou „zodpovedných“
ľudí bez zodpovednosti a postihov). 

~     ~     ~
Vyzvať stavebníka na odstránenie a pri-
navrátenie do pôvodného stavu. Jeden
príklad a ostatní si dvakrát rozmyslia.

~     ~     ~
Pamiatkari, miestny úrad a ostatní zain-
teresovaní očividne pomáhajú týmto
chrapúňom pri ich ohyzdení mesta. A
ministerko sa len pozerá, namiesto aby
konečne predložil nový prísny stavebný
zákon, ktorý taxatívnym postupom
zamedzí úplatkom a dodatočnému
schvaľovaniu čiernych stavieb.

~     ~     ~
Ak sa toto dodatočne schváli, tak Brati-
slave naozaj niet pomoci. Byť to v mojej
moci tak - 30 dní na odstránenie, maxi-
málna pokuta, ak nebude reflektovať,
demontáž za asistencie polície, uzavre-
tie reštaurácie s odobratím povolenia a,
samozrejme, tučná faktúra.

~     ~     ~
Tak toto je asi po Talapkovom zámočku
„najvydarenejší“ projekt - vrátane archi-
tektonického stvárnenia na pamiatkovo
chránenej budove. 

Z diskusie na www.banoviny.sk

ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Očakávaná prestavba kritickej križo-
vatky na Hodonínskej ceste z tvaru
„T“ na okružnú, je otázna. V okolí
Krematória pritom dochádza štatis-
ticky k najväčšiemu počtu nehôd a
zápchy sú tam na dennom poriadku. 
Súčasná organizácia dopravy a riešenie
križovatky je neúnosné aj vzhľadom na
každodenné zápchy najmä v dopravnej
špičke. Prestavby križovatky sa mala
ujať spoločnosť Penta v súvislosti s
neďalekým projektom výstavby novej
štvrte Bory (predtým Lamačská brána).
Investor však upozorňuje, že dopravnú
situáciu skomplikovalo otvorenie ob-

chodných prevádzok, ktoré nesúvisia s
projektom Bory. 
„Naša spoločnosť pristúpila v rámci
projektu Bory ku komplexnému, nie
izolovanému riešeniu dopravných vzťa-
hov v oblasti mimoúrovňovej križovat-
ky Lamač,“ uviedla spoločnosť Penta
Investments. V spolupráci s mestom a s
Národnou diaľničnou spoločnosťou bol
spracovaný návrh dopravného riešenia,
kapacitne zabezpečujúci dopravnú ob-
sluhu v tejto lokalite s výhľadom až na
rok 2030. Ako uviedol investor, v tejto
súvislosti bola urobená prekládka sietí,
no vo výstavbe sa v súčasnosti nepokra-
čuje. 

„Dôvodom je rozhodnutie Ústavného
súdu SR týkajúce sa vyvlastňovania
pozemkov pri výstavbe komunikácií,
ktoré spôsobilo spomalenie výstavby,“
dodal investor.
Oddelenie dopravného plánovania ma-
gistrátu nemá informácie o zrušení prí-
pravy prestavby existujúcej križovatky
na okružnú. Príprava stavby je podľa
oddelenia viazaná na spustenie diaľnič-
nej križovatky Stupava - juh. Projekt
prestavby na okružnú križovatku má
kladné územné rozhodnutie. Aj vzhľa-
dom na to mesto neuvažuje so zriade-
ním cestnej svetelnej signalizácie v kri-
žovatke Hodonínska cesta. (rob)

V Rači pribudne

polyfunkčný

dom s 27 bytmi
RAČA
Polyfunkčný objekt Zrkadliská má
vzniknúť na uliciach Kadnárova a
Hečkova. Stavba bude mať dva ob-
jekty, štvorpodlažný a osempodlažný.
Objekt ráta s 27 bytmi, obchodnými aj
komerčnými priestormi a má mať 65
parkovacích miest, z toho 23 vonku.
Stavebný úrad zamietol väčšinu námiet-
ky občanov okolitých domov, ktorí
namietali proti zhoršeniu životného pro-
stredia, zahusťovaniu územia či zhorše-
nia dopravnej situácie. Územné rozhod-
nutie na stavbu vydal bývalý starosta
Rače Ján Zvonár. (rob)
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RUŽINOV
NA KRIŽOVATKE ULÍC BORO-
DÁČOVÁ A FIGUŠA BYSTRÉHO
policajti zadržali 19-ročného Bratislav-
čana. Mladík totiž pred príchodom
hliadky odhodil škatuľku s neznámym
obsahom na zem a začal utekať. Zastal
až na výzvu policajtov. Počas kontroly
síce uviedol, že nevie, kde škatuľku
zahodil, no po obhliadke miesta ju
policajti našli. Nachádzalo sa v nej viac
igelitových vreciek s obsahom nezná-
mej sušenej rastliny. Mladík neskôr
priznal, že škatuľka je jeho. Podozrivý
materiál policajti zaistili a zaslali na
expertízu. 

NOVÉ MESTO
NA HÁLKOVEJ ULICI policajti
vykonali domovú prehliadku u 30-roč-
ného Bratislavčana Milana N. Našli
šesť až 24 jednorazových dávok pervi-
tínu. Vyšetrovatelia zistili, že už obvi-
nený muž v rokoch 2009 až 2011
neoprávnene predával v byte na Hálko-
vej ulici, na Ulici čs. parašutistov a na
iných miestach psychotropné a omam-
né látky rôznym drogovo závislým
ľuďom. Milanovi hrozí až desaťročné
väzenie.

STARÉ MESTO
NA NÁBREŽÍ ARM. GENERÁLA
LUDVÍKA SVOBODU devätnásť-
ročný Bratislavčan po predchádzajú-
cich slovných útokoch zaútočil aj
fyzicky na okolo prechádzajúceho rov-
nako starého mladíka. Najskôr naňho
pokrikoval spolu s ďalšími osobami
rôzne heslá, následne ho začal biť päs-
ťami do hlavy. Na napadnutého vzápä-
tí „hrdinsky“ zaútočili aj útočníkovi
dvaja kamaráti. Keď sa poškodenému
podarilo utiecť, jeden páchateľ ho
dobehol, stiahol na zem kopal do hrud-
níka a brucha. Mladík utrpel zranenia,
z ktorých sa liečil asi desať dní, útoční-
kom hrozia zaslúžené dva roky väze-
nia. (sb, mm)

Poplachy nám

prinášali aspoň

školské výhody
Vojnové a povojnové roky poznačili
aj život vtedajších študentov. Bol
som žiakom II. štátneho gymnázia
na Kozej ulici. Dnes je už budova
zbúraná, na jej mieste stoja novšie,
modernejšie. V tej istej budove sídli-
lo aj bratislavské Cvičné gymná-
zium.
Začiatkom roka 1944 už nikto nepo-
chyboval, že fašistické Nemecko me-
lie z posledného. Nervozita medzi
ľuďmi stúpala, občania trpeli nedo-
statkom potravín. Zásobovanie sa
zhoršovalo, všetko bolo na prídel. Na
gymnáziách sa ešte ako-tak vyučova-
lo, ale my študenti sme túto situáciu
vnímali skôr cez „výhody“, ktoré
nám z nášho pohľadu prinášali vojno-
vé udalosti.
Každý deň, už okolo desiatej hodiny,
vyhlásili letecký poplach. Netrpezli-
vo sme čakali, kedy sa na budovách
rozhúkajú sirény a my sme už vopred
mali pobalené knihy. Nesmierne sme
sa tešili, že nám odpadla matematika,
slovenčina či iný predmet a skúšaniu
bol koniec. Nahnali nás do úkrytov a
pivníc. Len čo sme sa usadili na pro-
vizórnych laviciach, na oblohe sa v
rôznych skupinách objavili bombar-
dovacie lietadlá, ktoré za patričnej
zvukovej kulisy kreslili po oblohe
biele čiary. Niekedy zhadzovali strap-
ce staniolových konfet. Po vyučovaní
sme ich zbierali a na Vianoce sme ich
vešali ako ozdoby na stromčeky. Asi
po hodine-dvoch sirény oznámili
koniec poplachu. Z úkrytov sme sa
veľmi neponáhľali, a keďže sa blížil
obed, vyučovanie sa skončilo. Na
naše prekvapenie sa to opakovalo aj
dvakrát denne.
Situácia sa skomplikovala, keď sa na
jeseň 1944 začal nový školský rok a
vypuklo aj Slovenské národné po-
vstanie. Povstalecké boje síce Brati-
slavu obišli, ale zásobovacia situácia
sa stala neúnosnou. Ľudia boli ner-
vózni, letecké poplachy sa denne opa-
kovali, niekedy aj viackrát. Čo bolo
ešte horšie, v septembri, októbri a v
decembri bombardovanie neminulo
ani naše mesto. 
Najviac si to odniesla rafinéria Apol-
lo. Horela niekoľko dní a bomby
poškodili aj ďalšie budovy. Medzi
nimi napríklad sídlo Mestskej elek-
trárne. Rozhodlo sa, že jej administra-
tívu presťahujú do budovy nášho
gymnázia. Týmto sa počet tried
zmenšil, muselo sa vyučovať strieda-
vo predpoludním a popoludní.
V polovici novembra prišlo nariadenie,
že pätnásťroční a starší žiaci sa namies-
to vyučovania museli v sprievode svo-
jich profesorov zúčastňovať na opev-
ňovacích prácach okolo Bratislavy
(kopali sa protitankové zákopy). Voj-
nový front sa blížil k Bratislave.
V januári 1945 nemecké vojsko zabra-
lo budovu Cvičného gymnázia. Ich
triedy presťahovali k nám, natlačili nás
ako haringy. Aj striedanie v predpolud-
ňajších a popoludňajších hodinách sa
stalo neúnosné. Dospelo to až tak ďale-
ko, že vyučovanie prerušili a 24. marca
1945 sa začali Veľkonočné prázdniny.

Štefan Adamík
(Pokračovanie nabudúce)

Portály radnice viedli do susedného domu
Pred pár dňami sa skončila generál-
na rekonštrukcia Starej radnice.
Bola to hádam najdôkladnejšia re-
konštrukcia historického objektu v
celom čase jeho trvania. A to má rad-
nica už vyše 600 rokov!
Dejiny Starej radnice boli dostatočne
známe, viackrát publikované, zdalo
sa, že už nijaké nové objavy nie sú
možné. No práve v miestnostiach,
ktoré nikdy počas predošlých opráv
nemohli byť vyprázdnené, kde sa len
počas prevádzky zavádzal napríklad
vodovod, elektrina a pred štyridsiati-
mi rokmi ústredné kúrenie, sa ukáza-
lo, že pod omietkami ešte čakali nále-
zy z dávneho stredoveku.  
Senzáciou počas čiastkovej rekon-
štrukcie  rokoch 1966/1967 bolo obja-
venie zvyškov gotickej kaplnky dato-
vanej do roku 1443 a objavenie gotic-
kej fasády jedného z pôvodných
domov, ktorých spojením vznikol areál
radnice. Vtedy sa podarilo sprístupniť
maľby na severnej stene kaplnky a
obnoviť výklenok na jej východnej
strane, v ktorom stával oltár. Nebola
vôľa ani možnosť odstrániť neskorší
renesančný plafón, ktorý rezal gotické
nástenné maľby, lebo sa nachádzal niž-
šie, než bývala pôvodná povala kapln-
ky. Časť malieb nad neskoršou kon-
štrukciou sa nachádzala v ťažko prí-
stupnom medzipriestore podkrovia,
kde žili len radničné holuby. Terajšia
rekonštrukcia vrátila kaplnke pôvodné
rozmery a stredoveký charakter. Ne-
skorší vzácny renesančný plafón je
prenesený do inej miestnosti.
V roku 1967 sa podarilo vylúpnuť z
neskoršej jednotnej renesančnej fasády
objektu časť, ktorá bola pôvodne prie-
čelím samostatného domu. Ten posta-
vil okolo roku 1422 vtedajší mestský
richtár Hanns Pawer. Využil skutoč-
nosť, že domy okolo námestia ešte
neboli postavené tesne vedľa seba.
Medzi jednotlivými usadlosťami boli
uličky či prejazdy do dvorov. Južne od
domu richtára Jakuba, ktorý na začiat-
ku 15. storočia mesto kúpilo a upravilo
ako radnicu, bola úzka ulička, spájajú-
ca veľké trhovisko na terajšom Hlav-
nom námestí s menším mäsiarskym
trhom (neskôr chlebovým), ktorý bol
na terajšom Primaciálnom námestí. 

Už okolo roku 1430 mesto kúpilo od
dedičov richtára Pawera aj jeho dom, a
veľkú sieň na poschodí používali až do
druhej polovice 19. storočia ako zasa-
daciu sieň toho, čomu sa dnes hovorí
mestské zastupiteľstvo. Pod sieňou
ešte stáročia fungoval prejazd na rad-
ničné nádvorie, podobný tomu, ktorý je
zachovaný v susedstve veže. Až v 19.
storočí zamurovali jeho brány, preme-
nili ho na obchodné miestnosti a
neskôr kancelárie mestského archívu.
Zo zachovaného plánu z roku 1782 je
známe, že na ľavej (severnej) stene pre-
jazdu Pawerovho domu bývali sedílie
podobné tým v prejazde pri veži.
Rekonštrukciou prejazdu pri veži začali
vlastne v roku 1857 rekonštrukčné
práce v areáli radnice, ktoré sa ukončili
v tomto roku. Vtedajšia rekonštrukcia
bola však príliš romantická, a dnes ani
nevieme, ako originálny gotický prejazd
vlastne pôvodne vyzeral. Sedílie v pre-
jazde Pawerovho domu boli pri neskor-
ších úpravách čiastočne odstránené,
zvyšok zamurovali. Ich objavený frag-
ment však postačoval v kombinácii so
zachovaným pôdorysom z roku 1782 na
to, aby sa ich podstatná časť dala časť
rekonštruovať a prezentovať.
Veľkým prekvapením bolo zistenie
dvojice gotických portálov na južnej
stene toho istého priestoru.  Tam sa po
stranách neskorších dverí pod omiet-

kou skrývali kamenné architektonické
články, ktoré umožnili jednoznačnú
rekonštrukciu pôvodného stavu. Por-
tálmi vysokými 176 cm a širokými 100
cm sa vchádzalo pravdepodobne ešte z
uličky pred postavením Pawerovho do-
mu do susedného stredovekého domu,
známeho ako Ungerov dom. Zo strany
námestia je to časť Starej radnice suse-
diaca s apponyiovským palácom, ktorá
nesie na konzole medzi zamrežovaný-
mi oknami poschodia kamennú stredo-
vekú sošku svätého Ladislava. Aj ten
dom mal až do 19. storočia na prízemí
zo strany námestia (trhoviska) vozovú
bránu, vedľa nej malé okienko, a naľa-
vo boli ešte menšie dvere.  
Interiér prízemia domu je natoľko pre-
stavaný, že sa dnes nedá jednoznačne
povedať, do akého priestoru objavené
gotické portály viedli. Kamenné oste-
nie ľavého (východného) otvoru je
neskôr oblúkovými zásekmi upravené
tak, aby sa ním dali prenášať sudy s
maximálnym priemerom na vydutí 108
centimetrov. Portál možno viedol ku
schodom do pivnice, tú však v 16. sto-
ročí zaklenuli mohutnou klenbou,
takže pôvodný vstup sa už nedá zistiť.
Sudy vína sa však dali skladovať aj v
komore na prízemí. Portály zamurova-
li pravdepodobne v druhej polovici 18.
storočia, pričom použili tehly značené
monogramom CPR. Neskôr na tom
istom mieste prerazili otvor pre nové
dvere. Štefan Holčík

FOTO - autor

prihlasovací formulár: www.ipgymnazium.sk

Kremnická 26, 851 01 Bratislava, tel.: +421 2 6383 0290, 6381 2551,
6381 2566, podstavkova@ipgymnazium.sk

Súkromné gymnázium,
Súkromná obchodná akadémia
Kremnická 24, BA Petržalka
(za odbočku na Berg - 1. ulica vpravo)

• na gymnáziu a obch.akadémii • ukončené maturitou • vyučovanie 
4-krát v školskom roku • piatok 14,30 - 18,00   sobota 8,00 - 18,00

• ubytovanie a stravovanie zabezpečené

Anglicko-slovenské gymnázium

DENNÉ ŠTÚDIUM 4ROČNÉ

BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM

2ROČNÉ EXTERNÉ ŠTÚDIUM

• súkromné gymnázium • obchodná akadémia

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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ŠK Slovan je 

už po boku 

Žiliny a Senice
FUTBAL
Najvyššia futbalová súťaž vrcholí a
kto stavil pred začiatkom ligy na ŠK
Slovan, ten sa už môže spokojne
usmievať. Belasí zbierajú víťazstvá
za víťazstvami, zatiaľ čo ich najväčší
konkurenti sú často radi aj za bodík.
Výnimkou nebolo ani posledné kolo, v
ktorom Slovan vyhral v Nitre 1:0. Seni-
ca už deň predtým darovala dva body
Košiciam a mohla byť rada, že východ-
niari nezískali všetky tri, Žilina zase
vonku tradične zremizovala a v Ružom-
berku tiež nebola ďaleko od prehry. Bra-
tislavčania odohrali pod Zoborom
zvláštny zápas, keď z troch gólov im
dva, ktoré vyzerali regulárne, neuznali,
a tretí, ktorý platil, bol zrejme rukou...
„Stretnutie sme kontrolovali, ale nehra-
li sme tak kombinačne ako proti Trnave.
Nedarilo sa nám najmä v koncovke, v
ktorej sme sa nevedeli presadiť. Osobne
som nevidel, či gól padol rukou,“ pre-
zradil tréner Karel Jarolím. Belasí sa v
sobotu 30. apríla 2011 predstavia doma,
keď privítajú Ružomberok. 
V druhej najvyššej súťaži Petržalka
potešila takmer tisícovku divákov a nad
Lučencom zvíťazila 4:0. Po hodine bolo
síce len 1:0, no záverečných 30 minút
zvládli domáci na jednotku a po prehre
v Púchove si vyčistili pošramotenú
povesť. V sobotu 30. apríla cestujú Petr-
žalčania do Dolného Kubína. (mm)

Finále pohára

v B. Bystrici

bude o 13.30 h 
FUTBAL
Finále 42. ročníka Slovenského
pohára vo futbale odohrajú v nede-
ľu 8. mája 2011 o 13.30 h na štadió-
ne v Banskej Bystrici.  
Podľa minuloročného žrebu bude
domácim tímom Slovan, hosťom Žili-
na. Belasí postúpili do finále cez trnav-
ský Spartak, Žilinčania v semifinále
vyradili Zlaté Moravce. (mm) 

Slov-Matic začal

finálový boj  

o zlato výhrou 
FUTSAL
Najvyššia súťaž futsalistov je v záve-
rečnej fáze a dve bratislavské muž-
stvá bojujú o medaily. 
Slov-Matic FOFO zvíťazil v prvom
dueli finále play-off nad RCS Košice
3:1 a ujal sa vedenia 1:0. Nedarilo sa
Across Pinerole, ktorá úvodný domáci
zápas o bronz prehrala 0:1 po predĺže-
ní a jej súper ŠK MIMA Divus Trnava
vyhráva 1:0. (mm)

AMERICKÝ FUTBAL
Klub Monarchs Bratislava pôsobí v
Českej lige amerického futbalu už
viac než 10 rokov. Od samotného
vstupu do tejto súťaže v roku 1997
patrí Monarchs k špičke ligy, čo
potvrdzuje aj niekoľkonásobná
účasť v play-off a strieborné medaily
z roku 2006. O cieľoch a príprave
pred sezónou, ktorá sa začala minulý
víkend, prezradil viac výkonný riadi-
teľ a tréner Ľudovít GÁLKA .

~     ~     ~
- Do prípravy sa zapojilo viac než 50
hráčov, postupne sa však káder menil a
zužoval na súčasný počet 35 hráčov, pri-
čom ešte čakáme tri posily z Kanady.
Prišlo v kádri a v realizačnom tíme k
nejakým zmenám?
- Dôležitou zmenou oproti minulému
ročníku bude post quarterbacka (rozo-
hrávača), na ktorom by mal v prvých
troch kolách nastúpiť Marek Gálka, naj-
väčšie očakávania však vkladáme do
príchodu kanadskej posily z Univerzity
v Saskatoone - Parkera Siemensa. Bude
to poprvýkrát v našej histórii, keď na
tejto dôležitej pozícii nastúpi cudzinec
so skúsenosťami z univerzitného zá-
morského futbalu. Okrem neho ešte prí-
du Benjamin Rush, posila do obrany a
útok podporí Matthew Walker. Všetci
traja by mali priniesť okrem hernej kva-
lity aj množstvo skúseností do prípravy
a vytvoriť konkurenčné prostredie na

jednotlivých pozíciách. Realizačný
káder ostáva nezmenený, ofenzívnym
koordinátorom bude Milan Múdry,
defenzívnym Richard Reich a hlavným
trénerom ostávam ja.
Kde bude váš domovský stánok?
- Aj tento rok na štadióne Istrochemu, v
Bratislave na Nobelovej ulici. Časy sú
tradičné, buď v sobotu alebo v nedeľu,
vždy o 14.00 h. Tento rok privítame na
domácej pôde všetky zvučné mená z
českej ligy - Ostrava Steelers, Brno Alli-
gators, pražských Panthers a Prague
Black Hawks. Práve v súbojoch proti
Ostrave a Brnu sa bude rozhodovať o
mieste v play-off. Termíny jarných
domácich stretnutí - v sobotu 30. apríla
proti Brno Alligators, v nedeľu 22 mája
proti Prague Panthers, v sobotu 11. júna
proti Prague Black Hawks.
Ako vyzerá mládežnícka základňa?
- Tá je dlhoročným bratislavským prob-
lémom, tento fyzicky nesmierne nároč-
ný šport si vyžaduje skutočne odhodla-
ných mladíkov, ktorí sa mu začnú veno-
vať naozaj naplno. Hoci juniori
Monarchs dosahovali v minulosti ešte
žiarivejšie úspechy než ich starší kole-
govia, naďalej pretrváva nedostatok
záujemcov. Naše juniorské mužstvá v
minulosti absolvovali svoju súťaž v tak-
mer neregulárnych počtoch (21 - 26 hrá-
čov), ale to im nebránilo hrať štyrikrát o
titul. Aj preto chceme osloviť mladých
ľudí od 14 rokov, aby sa prihlásili a

vyskúšali si najťažší a najtvrdší kolek-
tívny šport na svete. 
Kedy a kde sa majú prihlásiť tí, ktorí
by to chceli skúsiť s americkým fut-
balom?
- Záujemcovia či už o seniorský alebo
juniorský tím sa môžu prihlásiť na čísle
0903 425 712, respektíve 0905 560 316,
Okrem toho nás môžu kontaktovať pro-
stredníctvom www.monarchs.sk alebo
facebooku.
Na akej úrovni je americký futbal na
Slovensku? Zvyšuje sa jeho populari-
ta?
- Pokiaľ v minulých rokoch bola Brati-
slava jediným miestom, kde ste mohli
tento šport vidieť, dnes už máme sedem
registrovaných klubov a ďalšie pribúda-
jú. Tento rok sa organizujú dve súťaže -
jarnú ligu 7 na 7 a na jeseň prvý ročník
oficiálnej Slovenskej ligy amerického
futbalu. Na rozdiel od regulárnej formy,
v ktorej je na ploche po jedenásť hráčov
z každého tímu, v tzv. „sedmičke“ je len
7 hráčov na každej strane.  Menej nároč-
ná forma amerického futbalu chce pri-
tiahnuť čo najviac nových záujemcov,
aby aj v menších mestách mohli kluby
hrať súťažné zápasy bez podmienky,
kým nedosiahnu hráčske kádre so šty-
ridsiatimi hráčmi (a viac). Na jeseň
potom odohrajú 1. ročník slovenskej
ligy 4 „piliere“ slovenského amerického
futbalu - Nitra, Trnava, Zvolen a Brati-
slava. Zhováral sa Dušan Blaško

Monarchs Bratislava chce pomáhať

väčšej propagácii amerického futbalu 
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variant 1
- Výstavba mestskej haly v bloku – nájom haly
- Kapacita: cca 1 000 návštevníkov
- Podpísana zmluva o budúcej zmluve 
 o nájme s investorom 466 tisíc EUR/rok s DPH

VARIANTY 
NOVÉHO PKO

variant 2
- Rekonštrukcia PKO vo forme zachovania 
 stredného traktu
- Kapacita: 800 – 1 000 návštevníkov
- Celková investícia cca 5,5mil. EUR

variant 3
- Výstavba novej multifunkčnej haly 
 na konci územia
- Kapacita: cca 2 500 návštevníkov
- Celková investícia cca 30 mil. EUR

inz_PKO_252x360-3.indd 1 4/26/11 9:39 AM
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Koncert v SND

uvedie piesne 

Gustava Mahlera
HUDBA
V Historickej budove SND na Hviez-
doslavovom námestí sa 8 mája 2011
o 19.00 h uskutoční koncert k 100.
výročiu úmrtia Gustava Mahlera
pod názvom Mahlerove piesne. Vy-
stúpia Elisabeth Kulman & Amar-
cord Wien.
Elisabeth Kulman je jednou z najvý-
raznejších rakúskych mezzosoprani-
stiek svojej generácie. Získala si uzna-
nie publika aj kritiky vďaka svojmu
krásnemu intenzívnemu zafarbeniu
hlasu, hudobnej všestrannosti a chariz-
matickému vystupovaniu.
Hudobné zameranie členov súboru má
svoje korene v klasickej hudbe, no
Amarcord - Sebastian Gürtler (husle),
Michael Williams (violončelo), Ger-
hard Muthspiel (kontrabas), Tommasso
Huber (akordeón) - sa už neupísal žiad-
nemu hudobnému žánru. Súbor svojou
hravosťou prednesu už roky budí
pozornosť publika. Je známy predo-
všetkým širokým záberom štýlov, vir-
tuóznou hrou a zmyslom pre harmóniu.
Program koncertu: Piesne potulného
tovariša, Piesne o mŕtvych deťoch,
Symfónia č. 1, Piesne z cyklu Chlap-
cov čarovný roh, Symfónia č. 5, cis
mol, Päť piesní podľa Friedricha Rüc-
kerta. (dš)

Prvá výstava 

M. Karolčíka 

na Vysokej 17
VÝSTAVA
Vo výstavných priestoroch BCPB na
Vysokej ulici 17 predstavuje svoju
tvorbu humanista a nadšenec Mar-
tin Karolčík. Výstava, ktorá potrvá
do 4. mája 2011 má názov O tom,
ako som neprestal veriť snom. 
Martin Karolčík sa narodil 19. marca
1978 v Bratislave. Humanista, obeta-
vý ochranca ľudskej existencie a
budúcej zelene, zodpovedajúco
tvrdohlavý. Jeho tvorba je zvláštnym
zviazaním dnešného a budúceho.
Vyjadruje túžbu po nenarúšanom
životnom prostredí. Maľuje a tvorí
sochy. Diela, ktoré majú vypovedať.
O nostalgii, potrebe brániť hodnoty a
život nielen ako spomienku.
Obrazy autora sú pôsobivé, s expresív-
nou farbou, ktorá často presahuje do
kontrastu biela-čierna. Majú vlastnú
filozofiu citov a symbolov. Prelínajú
maľbu s kolážou, reálnymi doplnkami
reálnych predmetov súčasnosti. Auto-
rove sochy sú dynamické výpovede. S
úmyselne narúšanou estetikou výrazu.
Veľká časť jeho diela je originálna, ref-
lektuje prítomnosť. Hrôzu narastajúcej
devastácie slávnych PET fliaš. 
Martin Karolčík vyštudoval strednú
umeleckú školu v Bratislave a od roku
1997 sa venuje voľnej tvorbe. Reštau-
roval mnohé kultúrne pamiatky doma i
v zahraničí. V súčasnosti žije a tvorí v
Bratislave. Táto výstava je prvou indi-
viduálnou výstavou autora a potrvá do
4. mája 2011. (dš)

DIVADLO
Herec, populárny zabávač, člen
činohry SND Oldo HLAVÁČEK,
opustil svoju domovskú scénu. Po
výpovedi zo Slovenského národného
divadla ho však v žiadnom prípade
nečaká nudný život. Možno bezsta-
rostný, ale nebude v ňom chýbať
zábava, radosť a spokojnosť. Rodený
Bratislavčan nám porozprával o svo-
jich plánoch.

~     ~     ~
Ste rodený Bratislavčan, čo máte na
hlavnom meste najradšej?
- Keď sedím v aute a odchádzam mimo
Bratislavy (smiech). V minulosti som
mal najradšej kút, kde som býval v det-
stve. Na Vajnorskej ceste sídlil mäsiar
Ráček, neďaleko je stredisko kultúry.
Dnes tam predávajú bifteky. Tu som sa
veľmi dávno narodil. Otec bol Moravan
a na istý čas sme sa museli z Bratislavy
odsťahovať. Po druhej svetovej vojne
sme sa vrátili. Bývali sme v paneláku a
odtiaľ sme sa presťahovali na Patrónku.
Tento kút mesta mi spríjemnil posled-
ných päťdesiat rokov života, tak dlho
tam bývame. Pre mňa je to veľmi pekné
a príjemné miesto, poteší ma, keď som
tam a nemusím odchádzať. Žijeme v
zeleni, kam nezasahuje mestský ruch,
nevidieť autá a podniky, aj keď sa tam
už tisnú všakovaké organizácie. Zatiaľ
je to oáza ticha a zelene. V centre Bra-
tislavy máme pri dome záhradku, pestu-
jeme zeleninku, ovocné stromy, niekto-
ré už majú aj tridsať rokov a stále krás-
ne rodia. Nič nie je krajšie, ako keď ráno
môžete vstať a ísť si ešte v pyžame
odtrhnúť paradajku zo záhrady. To je
pre mňa kúzlo Bratislavy. Prajem to
všetkým, čo tu bývajú.
Poskytuje toto mesto dostatočný prie-
stor na relax?
- Relax a relax je rozdiel. My sme nieke-
dy mali relax s našimi deťmi. Pohyb na
čerstvom vzduchu alebo pokojné čítanie
v kresle, ničím nerušené, to bol pre nás
oddych. Pre manuálne pracujúceho člo-
veka je relax napríklad divadlo. U nás na
Patrónke chodia na prechádzku starší
ľudia, mladých nevidím, len mamičky s
kočíkmi. Ľutujem mladé matky, ktoré
chodia relaxovať s deťmi do ob-
chodných domov. To je čudné. Nepo-
znajú vôňu lesa alebo ihličia. Moji syno-
via hrávali hokej pred domom na ceste,
kde raz za štrnásť dní prešlo auto. Vtedy
sme sa všetci zhŕkli nad tým čudom.
Chlapci si na začiatku zimy postavili
bránky. Teraz je to vylúčená vec. Pre-
chádzky okolo nášho bydliska sú aj dnes
kúzelné. Blízko je Horský park, dúfam,
že sa tam nezarýpu bagre a nebudú sta-
vať domy pre privilegovaných občanov,
ktorí v Bratislave zrazu pracujú.
Kam chodievate s vnúčatami na pre-
chádzky?
- Keby som chcel ísť s vnúčatami na
prechádzku, musel by som ísť do
krčmy, už sú veľké. Len jednu malú
vnučku ešte máme. Keď boli menší,
chodievali sme do Horského parku, na
ryby na Železnú studienku, člnkovať sa,
korčuľovať, to bolo veľmi pekné. Dnes
už tam chodia iné detičky, ale na
prechádzku zájdeme aj dnes. 
Aké bolo vaše posledné obdobie v Slo-
venskom národnom divadle, posled-
ných desať rokov?
- To už bolo obdobie „zažltnutého stro-

mu“. Sfarbené lístie z neho pomaly opa-
dáva a pod ním vidíte, že „voľakedy“
bolo dosť miesta v korune stromu aj pre
vtáčence a celý bol košatý, zelený. Nie-
kedy si pripadám ako ten strom, ktoré-
mu opadávajú listy a on nemá svedomi-
tého záhradníka, ktorý by suché konáre
obstrihal, pod stromom pohnojil, aby
stále žil a bol čerstvý. Posledných desať
rokov som cítil a videl, že už v divadle
o mňa nie je taký záujem ako predtým
štyridsať rokov. Vtedy som hrával
veľmi pekné, hlavné, postavy. Naposle-
dy mi už takúto šancu nedali, aj keď
stále som okolo seba počul: „Neboj sa,
žiadne strachy, budeme uvádzať hry, v
ktorých si prídeš na svoje.“ To vraveli aj
pred rokom. Písala sa hra špeciálne pre
seniorov, už bola skoro napísaná. Pri-
spievali sme autorovi svojimi pocitmi,
príbehmi a osudmi, ale do divadla prišlo
nové vedenie a už sa nerealizovala.
Bol to hlavný dôvod vášho odchodu z
divadla?
- Bol by som nerád, keby po mne niekto
poškuľoval, že zaberám miesto. Hry,
kde by boli postavy v pokročilom veku,
sa dnes už neuvádzajú a nechcel by som
zavadzať. Medzi mlaďou, ktorá prišla
do divadla, som sa cítil ako cudzí ele-
ment, ktorý tam nemá čo robiť. Ak ma
potrebujú na to, aby som nosil po javis-
ku stoličky... Vôbec som si takto posled-
né obdobie môjho pôsobenia v divadle
nepredstavoval. 
Ako si spomínate na hviezdne časy
spoluúčinkovania s Ivanom Krajíč-
kom?
- Dnes si to neviem predstaviť. Mám
kalendáre, akési denníky, z toho obdo-
bia. O tretej ráno som išiel na ryby, vrá-
til som sa z rybačky z Hrušova o ôsmej,
išiel som do rozhlasu, o desiatej som
skúšal v divadle, o druhej v televízii, o
šiestej večer bolo predstavenie v divad-
le a potom sme išli opäť do televízie
robiť inscenáciu alebo televízny pro-
gram. Nemal som ani minútu voľného
času. Okrem toho som chodieval na
dovolenky, lyžovačky, na ryby. V nede-
ľu sme odohrali predstavenie v divad-
lách, sadli sme do auta a cestovali do
Košíc. V pondelok sa robilo v Košiciach
a v utorok sme obaja začínali v Prahe.
Za dva dni sme prešli republiku krížom-
krážom. Pri tom všetkom to boli krásne
časy. Programy sme si často aj sami
písali, nahrávali sme v rozhlase, v

Opuse. Vtedy som si ani neuvedomo-
val, že toľko robíme, dnes je to vylúče-
ná vec.
Kde ste sa stretávali pri práci?
- U Krajíčkovcov. Keď som kúpil dom
za lacné peniaze, sedeli sme na vreciach
cementu a Ivan sa dušoval, že on by toto
nikdy nechcel zažiť, prerábanie malého
domu na väčší. O rok kúpil starý dom a
trhal si vlasy nad tehlami pri svojom
domčeku v záhrade. Keď ho dobudoval,
z povaly urobil obrovskú miestnosť, kde
mal pracovňu aj spálňu spolu so spolo-
čenskou miestnosťou. Tam sme praco-
vali. Keď sme dopísali stranu, zobudili
sme Ivanovu manželku, smiali sme sa,
ona bola nešťastná, že sme ju zobudili,
ale kávu nám uvarila. 
Aké máte ďalšie plány?
- Mám zaužívaný štýl života. Plánujem
si, čo budem robiť o týždeň, o dva
mesiace a o pol roka. To sa týka len rela-
xovania. Veľkú noc sme si na šesť dní
naplánovali s manželkou a synmi, jeden
pracuje v Slovenskej televízii, druhý je
veľvyslanec, na Chopok do Demänovej
doliny. Potom idú deti robiť, my s man-
želkou pôjdeme na desať dní do Dudi-
niec. Po návrate sa budeme starať o
záhradu, tam je veľa roboty, na ktorú sa
teším. Ak mi bude zdravie slúžiť. Verím,
že pán doktor Mistrík mi dá srdce do
poriadku. V júli ideme s manželkou do
Talianska, v auguste niekde do Grécka.
Chceli sme ísť do Egypta, ale odhovori-
li nás. A medzitým budem chodiť na
ryby na Čierny a Biely Váh s priateľom
Francúzom, ktorý má domček v Liptov-
skej Porúbke. 
Čo vám dnes na Bratislave chýba a čo
na nej oceňujete?
- Nechýba mi nič. Prekáža mi obrovská
nedisciplinovaná, neriadená doprava
súkromných vozidiel. To sa ani nedá
zorganizovať. Pochodil som kus sveta a
neviem, kam to speje. Teraz som sa do-
počul, koľko sa má v Trnave vyrábať
denne áut, to je obrovský nárast moto-
rizmu. Ak to zostane u nás v Bratislave,
to bude hrozné. V našom meste mi chý-
ba kamarátstvo, priateľstvo. Bol som
členom dvoch partií. Jedna sa schádzala
u kamaráta Evžena v garáži. Boli v nej
inžinieri, doktori, riaditelia, šoféri, ľud-
kovia správni, presní. Vedeli sme si vy-
piť vínka, uvarili sme si gulášik, ugrilo-
vali kurence. To bola partia, ktorá sa
schádzala temer týždenne. Už sa, žiaľ-

bohu, rozpadla, zostali sme traja. Nie-
ktorí odišli preč z tohto sveta, ďalší sú
doma, nevládzu do garáže prísť. Druhá
partia, i keď oklieštená, sa tiež stretáva.
Bolo nás dvadsaťšesť, teraz je nás len
osem. Stretávame sa viac ako štyridsať
rokov takmer každý týždeň. 
Stretávanie s priateľmi je pre vás asi
veľmi dôležité.
- V divadle som vymyslel akcie, na kto-
rých sme si posedeli, podebatovali,
pozhovárali sa, len aby sme boli spolu
ako jedna partia. Také bolo aj vychýre-
né fľašové posedenie v SND, to je už
hádam viac ako štyridsať rokov doza-
du. Do dnešného dňa sa koná, i keď nie
v takom rozsahu. Bratislavčania by sa
mali stretávať v kaviarňach či vinár-
ňach. Aj keď sa niekto natrvalo presťa-
huje do Bratislavy, mal by sa usilovať,
aby si čo najskôr našiel kamarátov. Nie
v robote sekretárky a podriadených či
kolegov. Aj tieto kontakty sú dôležité,
ale stretávať by sa mali mimo zamest-
nania. Doma, vo vinárňach, v krčmách
alebo v lese na lavičkách. Týchto odu-
ševnených ľudí je už málo. Mám dve
deti narodené v Bratislave a nemajú
priateľstvá, nemajú ku komu ísť, keď
prídu popoludní z práce. Závidia nám,
starým rodičom, že odchádzame k pria-
teľom na dve deci vínka, porozprávať
sa, podebatovať. Naše deti to, žiaľ,
nepoznajú. Nemajú sa kde vyžalovať,
poradiť, žiť. Spájať svoj život so živo-
tom priateľov v Bratislave. Voľakedy
sme sa stretávali na pravidelných tanco-
vačkách. Posedeli sme si na kávičke,
potom vyhrával klarinet, husličky, tan-
covali sme. To bolo niečo kúzelné. To
sa vytratilo. Keď sa dnes mladí stretnú,
nie je to pravidelné a v ich prostredí
prevláda príšerný hluk. Debata či diš-
puta nejestvuje. Naši mladí nám kama-
rátstva závidia. Bratislavčania by mali
takéto vzťahy udržiavať, lebo v nich sa
tvorí slovná zásoba a schopnosť vyja-
drovať sa. Ak sa nemáte s kým poroz-
právať, nemáte slovnú zásobu ani
danosť postaviť vetu, či porozumieť
druhému. Keď si vezmete ľudí, čo sa
dnes prezentujú v rozhlase či v televízii,
na koľkých cítite, že vedia, čo robí ich
sused? Rozprávajú múdro o problé-
moch národa, ale nevedia, ako sa vola-
jú susedia. Obrovská chyba.

Zhovárala sa Dáša Šebanová 
FOTO - Martin Črep

Herec Oldo Hlaváček: Bratislavčania 
by sa mali viac stretávať a zhovárať
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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

V zdravotnom

stredisku bude

8 ambulancií
VAJNORY
V zrekonštruovanom zdravotnom
stredisku vo Vajnoroch, ktorého
obnova sa začala v apríli, by malo v
budúcnosti sídliť minimálne osem
ambulancií.
V objekte budú aj ďalšie priestory
týkajúce sa občianskej vybavenosti,
napríklad lekáreň. 
Vajnorské miestne zastupiteľstvo na
minuloročnom septembrovom zasad-
nutí schválilo prenájom zdravotného
strediska súkromnej spoločnosti. Tá sa
v nájomnej zmluve zaviazala zrekon-
štruovať budovu, a to za minimálne
250 000 eur. 
Okrem prevádzky minimálne ôsmich
ambulancií pre lekárov a lekárne má
nájomca povinnosť vytvoriť priestory
pre pediatra a praktického lekára pre
dospelých. Podľa zmluvy ide o prená-
jom na 25 rokov.  
Od druhej polovice apríla museli niek-
torých lekárov zo strediska dočasne
premiestniť do náhradných priestorov.
Týka sa to pediatričky a gynekológa.
Rekonštrukciu objektu v mestskej časti
Vajnory by mohli ukončiť na jeseň
tohto roka. (brn, rob)

Petržalčania 

hľadajú svoju 

osobnosť roka
PETRŽALKA
Petržalská samospráva pripravuje
už tradičnú akciu Osobnosť Petržal-
ky 2011. Neziskové združenia, orga-
nizácie, ale aj samotní Petržalčania
môžu nominovať osobnosti petržal-
ského spoločenského a verejného
života, ktoré si zaslúžia osobitné spo-
ločenské ocenenie za výnimočnú
prácu, celoživotný prínos či výrazný
ľudský čin.
Nominácie možno posielať písomne
do 20. mája 2011 na Miestny úrad
mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Návrh na Osobnosť Petržalky môžu
navrhovatelia poslať aj elektronicky.
Návrh musí obsahovať meno a prie-
zvisko navrhovanej osobnosti, jej kon-
taktné údaje a krátku charakteristiku, v
ktorej bude uvedené, v čom vidí
navrhovateľ osobitný prínos navrhova-
nej osoby pre každodenný život v Petr-
žalke, teda čím výnimočným sa priči-
nila o rozvoj mestskej.
Slávnostné verejné predstavenie petr-
žalských osobností bude v sobotu 25.
júna 2011 počas večerného Galapro-
gramu v areáli dostihovej dráhy v Sta-
rom háji. (brn)

Stratili sa Vám kľúče?
NÚDZOVÉ OTVÁRANIE
Váš dvorný zámočník

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

DREVENÉ ROLETY
predokenné ESLINGERKY

kompletný servis - popruhy 
navíjače - obnova, generálne opravy

Poradíme ako zachovať drevené rolety
pri výmene okien.

Mobil: 0903 349 274, e-mail: info@drevenerolety.sk
www.drevenerolety.sk

Župa pracuje na štyroch projektoch

cykloturistiky so susednými štátmi
BRATISLAVA
Bratislavský samosprávny kraj má
rozpracované štyri projekty, ktoré by
mali pomôcť spolupráci so susedný-
mi štátmi pri rozvoji cykloturistiky.
Projekt Za mostom rieši infraštruktúru k
Cyklomostu v Devínskej Novej Vsi. V
rámci neho vybudujú v mestskej časti
záchytné parkovisko, zrekonštruujú
priestory múzea železnej opony v
Lamači, obranné bunkre pozdĺž rieky
Morava, osadia cyklostojany a infor-
mačné tabule. Projekt by mal celkovo
stáť 605 359 eur. Z rozpočtu kraja na
neho pôjde 165 780 eur. Väčšiu časť
nákladov preplatí Európska únia zo
štrukturálnych fondov. Suma, ktorú kraj
zaplatí, by mala byť 8289 eur.  

Projekt CENTROPE ráta s vytvore-
ním spoločného turisticko-informač-
ného webu pre štyri štáty - Maďarska,
Rakúska, Česka a Slovenska. Má slú-
žiť na rozvoj cestovného ruchu a
cykloturistiky. Mal by obsahovať pre-
hľadnú mapu regiónu s vyznačením
možností ubytovania, stravovania,
možnosti rôznych tematických výle-
tov, podrobný popis historických,
technických pamiatok jednotlivých
regiónov a iné služby, ktoré pomôžu
návštevníkom zorientovať sa v regió-
ne. V rámci projektu sa ráta s výdav-
kami 4 515 462 eur, kraj z rozpočtu
zaplatí 202 537 eur. Po preplatení
výdavkov Európskou úniou by mal
projekt stáť kraj 40 507 eur.  

Zrekonštruovanie povrchu Moravskej
cyklistickej trasy a dobudovanie
požadovanej infraštruktúry rieši pro-
jekt Operačný program Bratislavský
kraj. Ide o dobudovanie chýbajúcich
prístreškov, osadenie cykloturistic-
kých máp, obnovu panelov náučného
chodníka Nivou rieky Moravy, ako aj
obnovu značenia. Kraj je v tomto pro-
jekte koordinátorom. Cykloznačenie
sa zatiaľ len osadzuje, jeho obnova
stála župu 4303,60 eura. 
SACRA VELO je projekt, ktorý rieši
vybudovanie siete cyklotrás na západ-
nom Slovensku k významným sakrál-
nym stavbám pre návštevníkov z
Maďarskej republiky. Rozpočet projek-
tu bude známy na jeseň 2011. (sita)

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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SOBOTA 30. apríla
� 8.00 - Petronell Carnuntum - Kra-
jinská výstava, cyklistický výlet do mú-
zea v prírode Petronell, miesto odchodu:
TIK DNV, Istrijská 49      
� 10.00, 14.30 - O psíčkovi a mačičke,
Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
�10.00 - Námestie deťom, Bratislavský
majáles, Hlavné námestie
�11.00 - Promenáda zábavy, Bratislav-
ský majáles, Hviezdoslavovo námestie
� 11.00 - Performance & šport, Brati-
slavský majáles, pódium pri morovom
stĺpe na Rybnom námestí
� 11.00 - Divadlo, Bratislavský majáles,
pódium pri soche P. O. Hviezdoslava
� 14.30 - 1. máj, vlastivedná vychádzka,
stretnutie pri studni na Primaciálnom
námestí
�16. 00 - Divadielka na Nivách, Spolo-
čenský dom Nivy, Súťažná 18 
�17.00 - Za 90 minút okolo sveta, gala-
koncert, Teátro Wüstenrot, Trnavské mý-
to 1
� 18.00 - Tancujeme v Dúbravke,
tanečný večer s kapelou Gin-Tonic, DK
Dúbravka, Saratovská 2/A
�18.45 - Il Trovatore (Trubadúr), pria-
my prenos z Metropolitnej opery New
York, divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.00 - Kentauri, divadlo Astorka,
Námestie SNP 33
� 19.00 - Komplic, premiéra, Malá scé-
na STU, Dostojevského rad 7
� 19.00 - Lúčka, to sme my!, program
pri príležitosti 25. výročia založenia det-
ského folklórneho súboru Lúčka, DK
Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 19.30 - Celkom iný beat, revue s M.
Jaslovským, Benem a ich hosťami, di-
vadlo GUnaGU, Františkánske námestie 7
� 20.30 - Swing Society Orchestra,
koncert pri príležitosti 4. výročia za-
loženia skupiny, Hlava XXII, Bazová 9
�21.00 - Drumatique Session with DJs
Lixx (Djlixx.com), LPlus (Signall_FM),
Galagha, Roland, Floopy, Zajo,
drum’n’bass, Nu Spirit Club, Šafárikovo
námestie 7
� 22.00 - Beat Trippin with Effiks
(Notape.net), uk funky, bassline, wonky,
Nu Spirit Bar, Medená 16

NEDEĽA 1. mája
� 10.00 - Nivy robia divy, nivácka korču-
liáda pre verejnosť, pred budovou Spo-
ločenského domu Nivy, Súťažná 18 a stre-
etbalové ihrisko na Budovateľskej ul.
� 10.30 - Missa Choralis, v rámci sv.
omše, Spevácky zbor mesta Bratislavy,

festival venovaný F. Lisztovi, Dóm sv.
Martina
�10.30 - Žabí princ, divadlo Animare Sil-
va, pre deti, DK Ružinov, Ružinovská 28

� 10.30 - Hľadá sa princ a princezná,
divadielko Dunajka, DK Dúbravka,
Saratovská 2/A
� 14.00 - Fantázia v 3D, hry s perspek-
tívou, budovaním priestoru a tvoreniu
vlastnej fantazijnej stavby, Esterházyho
palác, Námestie Ľ Štúra 4
� 15.00 - Nedeľný čaj o tretej, do tanca
hrá Kartágo Trio, DK Lúky, Vigľašská 1
� 20.00 - Teatro Fatal, koncert, A4 Nul-
tý priestor, Námestie SNP 12

PONDELOK 2. mája
� 10.00 - Ružinovský idol, súťaž ruži-
novských ZŠ v speve a tanci, DK Ruži-
nov, Ružinovská 28
� 11.00 - Dych Lukavických zápiskov,
divadlo faktu na motívy pamätí H. Ponic-
kej, Ticho&spol., CDLaV, Školská 14
� 19.00 - Komplic, divadlo Malá scéna
STU, Dostojevského rad 7
�19.00 - Sitra Achra, bluesový koncert,
B. Procházka, P. Lengyel, A. Sabo, M.
Zajko, Ticho&spol., CDLaV, Školská 14
� 19.00 - Casanova, divadlo LAB, Svo-
radova 4
� 19.00 - Mám okno, Radošinské naiv-
né divadlo, Škultétyho 5
� 19.00 - Bratislava Hot Serenaders,
koncert, Spoločenský dom Nivy, Súťaž-
ná 18 
� 19.09 - Rozprávka, spomínanie auto-
ra V. Šuplatu, predstaviteľa hlavnej
postavy J. Kronera a režiséra Ľ. Fifika,
Art Club Scherz, Partizánska 2, Palisády
� 19.30 - Čakanie na Gotta, divadlo
GUnaGU, Františkánske námestie 7
� 20.00 - Filozofia v budoári, predsta-
venie krakovského divadla Teatr Nowy,
A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12

UTOROK 3. mája
� 9.00, 11.00 - Princezná Kukulienka,
Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 15.00 - Michal Repovský: Túžba,
Kronika dejín Slovenska, autorské číta-
nie, Klub slovenských spisovateľov,
Laurinská 2
� 17.30 - Čiernomorské historky

výtvarníkov z mesta Balčik, vernisáž
výstavy, Bulharský kultúrny inštitút,
Jesenského 7
� 19.00 - Hudba a obrazy, koncert SF z
cyklu HO v SNG, pred koncertom inter-
pretácia diela zo zbierok SNG, SNG,
Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie 2
� 19.00 - Mám okno, Radošinské naiv-
né divadlo, Škultétyho 5
� 19.00 - Boyband, muzikál, divadlo
Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - Ivan Stodola: Súborné dra-
matické dielo III., slávnostná prezentá-
cia novej publikácie Divadelného ústavu,
Štúdio 12, Jakubovo námestie 12
� 19.00 - Médea, divadlo LAB, Svora-
dova 4
� 19.30 - Čakanie na Gotta, divadlo
GUnaGU, Františkánske námestie 7
� 20.00 - Multiplesk, koncert + perfor-
mance, Alex Novitz (DE), Victor Mazon
(ES/DE), Robin Fox (AUS), A4 Nultý
priestor, Námestie SNP 12

STREDA 4. mája
� 9.00, 11.00 - Princezná Kukulienka,
Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 17.00 - Mojej mamičke, slávnostný
večer ku Dňu matiek, účinkujú MŠ pri
Kríži, ZUŠ E. Suchoňa, District dance,
DFS Klnka, DFS Štvrtčanek, Alkana,
Bratislavské mažoretky a ďalší, DK
Dúbravka, Saratovská 2/A, vstup voľný
�17.00 - Karpatské bukové pralesy na
zozname svetového dedičstva UNES-
CO, Viliam Pichler, Seminárna sála Uni-
verzitnej knižnice, Klariská 5
� 17.30 - Cesta za poznaním, klub,
Stredisko kultúry, Vajnorská 21                 
�18.00 - Dunajci, stretnutie hádankárov a
krížovkárov, DK Ružinov, Ružinovská 28
� 18.00 - Pomáda v Alkane, muzikál o
zážitkoch študentov na strednej škole,
divadlo Alkana, Batkova 2
� 18.00 - Egon Matzner: Querdenker
für eine andere Welt/Analytik pre iný
svet, prezentácia knihy, Mozartova sieň
Rakúskeho veľvyslanectva, Ventúrska 10
�19.00 - Komorný koncert pri príleži-
tosti životného jubilea Juraja Hatríka,
program z diel skladateľa, Veľké kon-
certné štúdio Slovenského rozhlasu,
Mýtna 1, vstup voľný
� 19.00 - Boyband, muzikál, divadlo
Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - Bola raz jedna trieda, divad-
lo LAB, Svoradova 4

ŠTVRTOK 5. mája
� 10.00 - Princezná Kukulienka, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 18.00 - Pomáda v Alkane, muzikál o

zážitkoch študentov na strednej škole,
divadlo Alkana, Batkova 2
� 18.00 - Trio Tango, koncert, U. Fiedler,
spev a husle, T. Kristen, violončelo, Ch.
Heitler, klavír a aranžmá, Mozartova sieň
Rakúskeho veľvyslanectva, Ventúrska 10
� 19.00 - Taká strata krvi, divadlo
Ívery, CDLaV, Školská 14
� 19.00 - Edith a Marlene, komorný
muzikál, divadlo Nová scéna, Kollárovo
námestie
� 19.00 - Živá mŕtvola, divadlo LAB,
Svoradova 4
� 19.00 - Gasp 3, tanečná šou šialencov
rytmu a tanca, Heineken Tower Stage,
Pribinova 25

PIATOK 6. mája
9.00 - Bratislavské metamorfózy, krajs-
ká súťaž v detskom prednese poézie a
prózy, Hviezdoslavov Kubín, DK Kra-
máre, Stromová 18
9.00,11.00 - Kráska a zviera, Bratislavs-
ké bábkové divadlo, Dunajská 36
17.00 - Ružinovská tančiareň, DK
Ružinov, Ružinovská 28
18.00 - Kontrabasové soirée, koncert
pre violončelo, Seminárna sála Univer-
zitnej knižnice, Klariská 5
19.00 - Ešte jeden do partie, komédia,
divadlo Nová scéna, Kollárovo námestie
19.00 - Music Club, Mýtus, brit-pop,
Indie, DK Lúky, Vigľašská 1
19.00 - Transeuropa Festival, festival,
otvorí ho Divadlo bez domova:Kuca
Paca, Štúdio 12, Jakubovo námestie 12
19.00 - Na obed, divadlo Malá scéna
STU, Dostojevského rad 7

19.00 - Gasp 3, tanečná šou, Heineken
Tower Stage, Pribinova 25
19.30 - Tanečný dom, výučba ľudových
tancov, tance z Turzovky a čardáš z Bido-
viec, DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
19.30 - Modelky II, krása neni šetko,
hra zo sveta modelingu, divadlo GUna-
GU, Františkánske námestie 7
20.00 - Ben Frost (AUS/IS), Bios (SK),
koncert + performance, A4 Nultý prie-
stor, Námestie SNP 12

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

vyjdú opäť o týždeň

5. mája 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.


