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Developer
rozhodol, že
o PKO sa bude
s mestom súdiť

HC Slovan
posilnil obranu,
prišli hneď
traja noví hráči

STARÉ MESTO
Investor projektu Nové PKO, spoločnosť Henbury Development, v uplynulých dňoch oznámila, že sa svojich
nárokov týkajúcich sa PKO bude
domáhať súdnou cestou. Investor sa
pôvodne chcel s mestom dohodnúť
bez súdu do konca apríla.
Ako uviedol investor, jeho snahou bolo
dohodnúť sa s mestom o budúcej podobe nábrežia v prospech Bratislavy, na
dobudovaní druhej etapy polyfunkčnej
zóny a promenády. Chcel dosiahnuť aj
mimosúdne vyriešenie veci.
Vzhľadom na to, že podľa investora
doteraz nedošlo k posunu ku konštruktívnemu riešeniu, spoločnosť Henbury
Development nevidí iné východisko,
ako sa domáhať svojich nárokov súdnou cestou, a preto poverila advokátsku
kanceláriu vypracovaním a podaním
žaloby. Žaloba bude podaná v najbližších dňoch. Jej odkladanie by podľa
spoločnosti viedlo k ďalšiemu narastaniu škôd.
Primátor na poslednom mestskom
zastupiteľstve reagoval na výzvu poslancov, aby jasne povedal, ako vidí riešenie PKO. Ako uviedol, z PKO chce
zachovať maximum, v jeho prípade
vstupnú halu a Spoločenskú sálu, a
zároveň sa dohodnúť s developerom. O
budúcnosti časti dunajského nábrežia a
PKO budú rozhodovať mestskí poslanci po verejnej diskusii. Prieskum verejnej mienky má byť súčasťou materiálu
o PKO, ktorý primátor predloží na
zasadnutie mestského zastupiteľstva
pravdepodobne v júni.
(brn)

BRATISLAVA
Po svojom odchovancovi Michalovi
Hudecovi, ktorý s klubom už pred
časom podpísal novú zmluvu, posilňuje HC Slovan Bratislava pred
novou sezónou najmä svoje obranné
rady. V týchto dňoch sa belasým upísali hneď traja defenzívni hráči.
Obranné rady posilní člen širšieho
reprezentačného kádra na MS 2011
Ivan Švarný (1984). Odchovanec
nitrianskeho hokeja odohral tri sezóny
v nižších zámorských súťažiach OHL a
CHL. Od sezóny 2007-2008 pôsobil v
českej extralige v HC Benzina Litvínov. V uplynulej sezóne odohral 49
zápasov s bilanciou 15 bodov (4+11), v
play-off pridal jednu asistenciu. Slovanu sa podpísal na dva roky.
Slovanu sa tiež podarilo dohodnúť na
zmluve s mladým nádejným obrancom
Lukášom Kozákom. Jeho materským
klubom bolo mužstvo spod Turca, no
prevažnú časť sezóny odohral za slovenskú dvadsiatku. V jej drese nastúpil
aj na juniorskom šampionáte v Kanade. Treťou novou akvizíciou obranných radov bude Ivan Ďatelinka. Skúsený 28-ročný bek má za sebou 5
extraligových sezón v MHC Martin. V
tej poslednej zaznamenal v 55 zápasoch základnej časti slušných 6 gólov a
14 asistencií.
Citeľnou posilou do útoku by mal byť
Jozef Balej. Rodáka z Myjavy draftoval v roku 2000 ako osemnásťročného
slávny Montreal Canadiens. V NHL si
zahral aj za New York Rangers (13
zápasov), za ktorý strelil aj svoj jediný
gól v NHL, jeden zápas pridal za Vancouver Canucks. Dva roky strávil v
tíme aktuálneho českého majstra HC
Oceláři Třinec, v poslednej sezóne hral
za Kometu Brno s bilanciou 27 zápasov (10+4) v základnej časti a ďalších
10 bodov pridal v play out fáze sezóny
českej Tipsport extraligy. Klub z
Tehelného poľa má záujem aj o niektorých ďalších hráčov, s ktorými vedie
rokovania.
V novej sezóne bude HC Slovan Bratislava hrať na vynovenom Zimnom štadióne O. Nepelu, ktorý však počas zápasov hokejovej extraligy ponesie názov Slovnaft Arena. K zmene dôjde aj
v názve najvyššej hokejovej súťaže.
Od nového ročníka sa bude dva roky
volať Tipsport Extraliga, podobne ako
v susednom Česku. „Tipsport má skúsenosti z českej extraligy, preto verím,
že sa k nej postupne priblížime,“ povedal predseda predstavenstva ProHokej, riadiaceho orgánu najvyššej
súťaže, a predseda predstavenstva a
generálny manažér HC Slovan Bratislava Maroš Krajči.
(brn)

Obnova zimáku
stála skoro
87 miliónov
NOVÉ MESTO
Obnova Zimného štadióna Ondreja
Nepelu stála 86 872 000 eur vrátane
DPH. Podľa objednávateľa prác,
Generálneho investora Bratislavy
(GIB), bola pôvodná zmluvná cena
74 822 000 eur vrátane DPH.
Náklady na rekonštrukciu Zimného
štadióna Ondreja Nepelu boli napokon
vyššie o 16,1 percenta. Podľa GIB zvýšenie ceny spôsobila dodatočná požiadavka štátu na multifunkčnosť haly aj
pre loptové hry, na zriadenia Siene
slávy, ako aj na zvýšenie bezpečnostných opatrení. Zvýšenie o 93 000 eur
spôsobilo aj zvýšenie sadzby DPH.
Štát prispel 40 575 682 eur, no na DPH
sa mu vrátilo 13 771 980 eur. Celkové
náklady spolu s vyvolanými investíciami boli 96 miliónov eur.
(rob)

Autá vychádzajúce na hlavnú cestu často až na nej zisťujú, či majú voľno.

FOTO - Martina Chudá

Odbočovanie z Justičnej je nebezpečné
STARÉ MESTO
Vodiči počas odbočovania z Justičnej
ulice na Záhradnícku nemajú žiadny rozhľad, pretože im v tom bránia
autá zaparkované pred Justičným
palácom. Situácia je alarmujúca už
niekoľko rokov a navyše ju sťažuje
aj priechod pre chodcov.
Autá prichádzajúce z Justičnej na
Záhradnícku ulicu musia totiž zastavovať na priechode a súčasne zasahujú do
jazdného pruhu na Záhradníckej, aby
videli, či môžu bezpečne prejsť. Stále
tak hrozia nebezpečné kolízie. Magistrát sľubuje nápravu, situácia sa však
stále nemení.
Autá stojace na chodníku a brániace vo
viditeľnosti zrejme patria osobám pra-

cujúcim v správe Justičného paláca, o
čom svedčí aj nedávna skúsenosť
nášho čitateľa Zoltána Juhásza. Keď
upozornil vodiča, ktorý práve parkoval, že bráni dobrému rozhľadu a varoval ho pred odtiahnutím auta, počul len
strohú odpoveď: „Mňa neodtiahnu, ja
som prokurátor.“
Zamestnanci Justičného paláca tu parkujú napriek tomu, že neďaleko od ich
budovy je podzemné parkovisko (platené!). Radšej však využívajú na odstavenie vozidiel chodníky a svojím správaním naznačujú, že si môžu dovoliť
viac ako ostatní Bratislavčania...
S nebezpečnou situáciou sme oboznámili aj magistrát. Ten sa vyjadril prostredníctvom hovorcu Michala Stušku:

„V utorok 19. apríla 2011 v odbornej
komisii schválili projekt na osadenie
dopravných zábran na rohu ulíc Justičná a Záhradnícka, ktorý by mal zamedziť parkovaniu vozidiel. Táto situácia
sa vyrieši už v najbližšom čase, a to
tak, že zábrany - stĺpiky, budú umiestnené na chodníku na Záhradníckej ulici
v mieste vyústenia Justičnej ulice, aby
bol bezpečný rozhľad v križovatke.“
Tesne pred uzávierkou tohto vydania
Bratislavských novín však zábrany na
spomínanom mieste ešte stále chýbali,
a, samozrejme, stále tam parkovali
autá. Vodiči vychádzajúci na Záhradnícku musia byť preto aj naďalej pri
odbočovaní ostražití. Martina Chudá

Linoleum na hrade sa netýka šetrenia
O ďalšom pokračovaní rekonštrukcie Bratislavského hradu, o tom, či
obnova hradného paláca a areálu idú
podľa plánu a kedy asi budú práce
dokončené, sme sa pozhovárali s
hlavným projektantom obnovy, architektom Ivanom MASÁROM.
- Opäť sa začína pracovať, aby sa do
jesene mohla väčšina priestorov, okrem
suterénu, skolaudovať. Budúci rok
chceme dotiahnuť interiéry a expozície.
Ambíciou je však sprístupnenie niektorých interiérov už na jeseň 2011.
Je pravda, že v rámci šetrenia má ísť
na podlahu jedného poschodia
namiesto parkiet linoleum?
- Nie je to pre šetrenie. Podlaha sa zmenila kvôli novému výtvarnému poňatiu
expozície dejín Slovenska. Bude na treťom poschodí a musí sa tam urobiť jednoliata moderná podlaha. Trochu straší

pomenovanie - linoleum, ale pôjde o
kvalitnú podlahovú krytinu. Priestory v
hradnom paláci je totiž potrebné diferencovať. Niektoré sa obnovujú v plnej
rokokovej paráde, iné sú riešené jednoduchšie. Expozícia na treťom poschodí
má mať práve moderný charakter.
Čo s obnovou areálu hradu?
- Najskôr sa musí dofinancovať rekonštrukcia samotného paláca a potom sa
môže uvažovať o dokončení exteriérov.
Fasáda jazdiarne by sa však mala
dokončiť, dostane aj okná, no zatiaľ ide
len o torzo zámeru. Celé to dá zmysel až
vtedy, keď sa obnoví severný priestor
hradného územia.
Ráta sa ešte v areáli hradu s podzemnými garážami?

- Len pre potreby poslancov, zamestnancov kancelárie NR SR, asistentov, a
zamestnancov múzea vyšlo podľa noriem asi 240 miest na parkovanie, pre
návštevníkov ďalších 199. Situácia sa
zmenila výstavbou garáže na Streleckej
ulici, ktorá by mala poskytnúť parkovanie pre návštevníkov. Otázkou je, či
vyrieši aj kapacity potrebné pre parlament, najmä v čase jeho rokovania. V
rámci archeologického prieskumu sú v
areáli výkopy už v takom rozsahu, že
by pomaly stačili aj pre tú garáž. Ich
zasypanie by nebolo lacné a pár tisíc
tatroviek jazdiacich cez Čestné nádvorie a Viedenskú bránu by mohlo obnovenú stavbu poškodiť. Viem si predstaviť, že na hrade garáž nebude, alebo sa
urobí menšia. Definitívne rozhodnutie
treba dobre premyslieť.
Zhováral sa Robert Lattacher
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Nečudujme sa,
keď centrum
bude zapáchať
Ak magistrát hlavného mesta a Bratislavské kultúrne a informačné stredisko označili za jednú z veľkých slabín
cestovného ruchu v Bratislave nedostatočnú kapacitu verejných toaliet v
centre mesta, nie je dôvod im neveriť.
Každý, kto už bol v pozícii turistu v
neznámom meste, určite potvrdí, že
hľadanie verejných toaliet dokáže pokaziť aj ten najkrajší výlet.
Samospráva mestskej časti Staré Mesto
však má celkom iný názor a väčšinu
verejných toaliet pre istotu zatvorila.
Vicestarosta Peter Osuský to nepovažuje za významný problém. Pritom ako
lekár a vzdelanec určite veľmi dobre vie
o dôležitosti pitného režimu a o zdravotných rizikách spojených so zadržiavaní
moču a stolice. Nehovoriac o osobnej
nepohode, ktorá je s tým spojená.
Odkazovať obyvateľov a návštevníkov
mesta na toalety pohostinských zariadení je arogantné a neslušné. Nielen voči
turistom, ale aj voči prevádzkovateľom
kaviarní a reštaurácií. S tým, aby zákazníci chodili na toalety tam, kde konzumujú, sa dá len súhlasiť. Prečo by však
turisti z ulice mali chodiť na toaletu do
pohostinstiev? Navyše, ak ich kapacita
neraz nestačí ani pre vlastných zákazníkov, čo zrejme miestny, mestský a národný poslanec netuší.
Starostka Starého Mesta tvrdí, že verejné toalety využívajú len jednotlivci a ich
zatvorením mestská časť ušetrí finančné prostriedky. Aby ich ľudia viac
využívali, stačilo osadiť pár smerových
tabúľ, ak chce šetriť, mohla by začať
napríklad od seba. Jej starostovský plat
a najnovšie zvýšenie výdavkov na staromestský úrad o takmer 15 percent však
svedčia o niečom inom.
Kultúra každého národa sa pozná aj
podľa úrovne a čistoty verejných toaliet.
Keď ich staromestská samospráva zlikviduje, nebude to len o nekultúrnosti
starostky, jej vicestarostu a poslancov.
Bude to hanba všetkých Staromešťanov,
celej Bratislavy, celého Slovenska. Tzv.
turecké záchody v niektorých krajinách
bývajú často terčom posmechu. Skúsme
si predstaviť tú zábavu a ten zápach,
keď v Starom Meste nebudú žiadne verejné toalety.
Radoslav Števčík

KÚPIM ZA
NAJVYŠŠIE CENY
Obrazy od významných slovenských,
českých a iných maliarov,
staré obrazy a starožitnosti
Tel.: 032/6528 492, 0905 409 972
Email: najvyssie.ceny@gmail.com
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Na Múzejnej je len blato a výkaly, trávnik
chýba, univerzita rozmýšľa, čo s plochou
STARÉ MESTO
Z centra mesta na Múzejnej ulici v
okolí Univerzity Komenského trávnik už úplne zmizol. Na plochách,
kde by mohol byť, zostali len psie
výkaly a neporiadok. Keď naprší, je
tam blato, v lete zase prach a špina.
Aj občania tejto lukratívnej časti sa
hanbia za prostredie, v ktorom žijú.
„Okolie je zväčša zanedbané a neupravené. Nie sme pritom na periférii, ale
priamo v centre hlavného mesta Slovenska! Hanbím sa, keď vidím turistov, ako to komentujú,“ opisuje situáciu čitateľ Marián Šidlík.
Plocha oproti vchodu do právnickej
fakulty, ktorú spravuje univerzita, sa v
minulosti využívala ako ohradený pieskový priestor na venčenie psov. Práve
univerzita ju ešte v predminulom
volebnom období na základe dohody
prenajala mestskej časti Staré Mesto na
zriadenie psieho výbehu. Po nástupe
novej samosprávy v roku 2006 sa univerzita obrátila na mestskú časť s
požiadavkou pridelenia parkovacích
miest, čo však vtedajší starosta Andrej
Petrek odmietol. Preto, lebo v tejto
zóne je málo parkovacích miest, ale aj
kvôli tomu, že i to málo mali podľa
neho využívať predovšetkým tunajší
obyvatelia.
Škola v tom čase na odmietnutie mestskej časti reagovala tým, že ju požiadala o zrušenie psieho výbehu. Na tejto
ploche chcela vybudovať vlastné parkovacie miesta. Staré Mesto však
odpovedalo, že to nebude možné, pre-

tože podľa územného plánu je táto plocha klasifikovaná ako zeleň.
Súčasné vedenie staromestskej samosprávy však tvrdí, že podľa platného
územného plánu nie je pre túto plochu
stanovené funkčné využitie „zeleň“ (aj
keď sa na nej nachádzajú stromy), ale v
plánoch je súčasťou „bielej plochy“.
„Podľa údajov z katastra je parcela
vedená ako zastavané plochy a nádvoria a jej spôsob využitia je pozemok, na
ktorom je dvor,“ informoval hovorca
Starého mesta Tomáš Halán.
Keďže plocha je vo vlastníctve Univerzity Komenského, starostlivosť o
zeleň pripadá jej. Mestská časť Staré
Mesto v minulom roku orezala iba
stromy, pretože boli vysoké a tráva
pod nimi kvôli tieneniu nerástla. Zre-

zala však iba tie, ktoré sú v jej správe.
Ostatné nechala na univerzitu. „Univerzita Komenského v súčasnosti preskúmava možnosti využitia trávnatej
plochy na Múzejnej ulici v súlade s
územným plánom a zámerom účelného využitia tejto plochy,“ uviedla
Andrea Kučerová, vedúca oddelenia
vzťahov s verejnosťou Univerzity
Komenského.
Špina, blato a zápach teda naďalej
„zveľaďujú“ okolie univerzity v centre,
kadiaľ dennodenne prechádzajú aj turisti. Treba len dúfať, že škola čo najrýchlejšie preskúma možnosti na využitie
a konečne upraví plochy, aby sa za ne
okolití obyvatelia a študenti nemuseli
hanbiť.
Martina Chudá
FOTO - autorka

Odhalili ďalšiu časť novej fasády Reduty
STARÉ MESTO
Historická budova Slovenskej filharmónie - Reduta odhalila v uplynulých dňoch ďalšiu podstatnú časť
svojej novej fasády, a to z Mostovej
ulice. Rekonštrukčné práce mestského objektu pokračujú podľa plánu.
V súčasnosti sa vonkajšia obnova týka
najmä klampiarskych prác na fasáde a
repasácii pôvodných okien na budove.
Nové okná sa vyrábajú pre veľkú sálu a
do nádvoria. Pokračujú aj práce na interiérových štukách vo veľkej sále, na
hlavnom schodisku a fasáde na Mostovej, no najmä na Medenej ulici. V malej
sále kladú robotníci v týchto dňoch par-

kety a opäť montujú historické obklady
stien a pokladajú kamennú dlažbu.
Repasujú sa zámočnícke výrobky,
montuje sa historický výťah, prestrešuje sa nádvorie a podobne. V súčasnosti
sa navyše vyrába nový organ, ktorý má
termín dodania 22. december 2011.
Pre rekonštrukciu pôsobí filharmonický
zbor od roku 2009 v historickej budove
SND. V roku 2010 stála obnova Reduty 7 314 532 eur. Od januára 2010 je
financovanie rekonštrukcie zabezpečené aj z Finančného mechanizmu EHP a
Nórskeho finančného mechanizmu s
príspevkom 2 240 795 eur.
Budova Reduty je bývalou terezián-

skou sýpkou, ktorá bola postavená na
príkaz Márie Terézie v roku 1773. V
rokoch 1913 až 1919 bola prestavaná v
neobarokovom štýle s prvkami rokoka
a secesie. Priestory Reduty slúžili v
minulosti kultúre. Sídlila tu napríklad
Mestská hudobná škola. Od roku 1916
tam fungovalo jedno z prvých bratislavských kín. Koncertná sieň má kapacitu
sedemsto miest a koncertné podujatia v
nej organizoval Bratislavský koncertný
spolok. Reduta bola aj miestom bálov a
reprezentačných plesov. Začiatkom
päťdesiatych rokov minulého storočia
bol objekt zoštátnený a stal sa sídlom
Slovenskej filharmónie.
(rob)

Na Partizánskej
stále voľne
pobehujú psy
NOVÉ MESTO
Voľne behajúce psy medzi deťmi na
Partizánskej lúke a parkujúce autá
na chodníku príjazdovej cesty pod
Červeným mostom. Aj to takmer
denná realita v Bratislavskom lesoparku, ktorá hnevá mnohých jeho
návštevníkov.
Sťažnosti našich čitateľov sa v posledných dňoch týkajú problému niektorých
nezodpovedných psičkárov na Partizánskej lúke. Najmä rodičom s deťmi sa
nepáči, ako majitelia nerešpektujú, že
pes tam má byť na vôdzke. Naopak,
niektorí nechávajú svojich štvornohých
miláčikov pobehovať voľne medzi
deťmi na pieskovisku a dovolia im robiť
tam aj psiu potrebu. Psičkári porušujú
zákaz voľného pohybu psov na Partizánskej lúke napriek tomu, že ich na to
upozorňujú tabule.
Druhá častá sťažnosť sa týka parkovania. Niektorým vodičom sa nepáči, že
mestská polícia údajne čaká len na to,
kým autá zaparkujú na úzky príjazdový
chodník na Partizánsku lúku v smere od
Vojenskej nemocnice. Až potom, keď
ho zaplnia, začnú dávať tzv. papuče.
Mestská polícia informovala, že zákon
o podmienkach držania psov hovorí, že
za voľný pohyb psa považuje pohyb psa
bez vôdzky mimo chovného priestoru
alebo zariadenia na chov. „Majitelia
psov, na ktorých upozorňujú čitatelia, sa
dopúšťajú priestupku, pretože nezabránili voľnému pohybu psa a za ten im
môže byť uložená bloková pokuta až do
33 eur. Pokuta im hrozí aj v prípade, ak
z verejných priestranstiev neodpracú
psie exkrementy,“ uvádza sa v stanovisku mestskej polície.
Pokiaľ ide o parkovanie na chodníku,
občania najmä počas víkendov upozorňujú mestskú políciu na porušovanie
zákona o cestnej premávke. „Chodník je
totiž určený chodcom, zaparkovať na
ňom môže motorista len v takých prípadoch, ak pri zastavení alebo státí vozidla zostane voľná šírka chodníka najmenej jeden a pol metra,“ konštatuje mestská polícia.
Parkovanie v blízkom okolí je možné aj
na parkovisku hypermarketu Tesco
Lamač, odkiaľ je to do areálu Partizánskej lúky niekoľko sto metrov cez mierny kopec.
(rob)

OPATROVATE¼SKY´
KURZ VaV
akreditovaný MPSVaR - 230h
platný v SR a EU

Zaregistrujte sa TERAZ a získajte Z¼AVY!
KVALITNE
najlepšia cena od 179 €
RÝCHLO (do 24 dní)
veèerný/denný
VaV

Kniha NJ + CD + certifikát SJ, NJ, AJ

ZADARMO

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

NOVÉ KURZY KAŽDÝ MESIAC!
PRÁCA pre opatrovate¾ky
v Rakúsku, Nemecku, ...

KURZY NEMÈINY

pre opatrovate¾ky, 1,5 mesiaca, 79 €

www.VaVslovakia.sk
0907 035 335 0911 996 639
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Primátor chce
Jána Budaja,
SDKÚ je proti
BRATISLAVA
Primátor Milan Ftáčnik je pripravený navrhnúť na post viceprimátora
Jána Budaja (Zmena zdola DÚS,
DS) a dvoch kandidátov koalície
SDKÚ-DS, KDH, SaS a Most-Híd,
ktorá má v zastupiteľstve väčšinu.
Zámer návrhnúťposlanca Budaja za
viceprimátora ohlásil primátor v pondelok. Stalo sa tak po tom, ako vo štvrtok
odmietol návrh väčšinovej koalácie na
vymenovanie troch viceprimátorov z
vlastných radov - Petra Lenča (KDH),
Petru Nagyovú-Džerengovú (MostHíd) a Vladislava Hečka (SaS).
S nomináciou Lenča nesúhlasil Ftáčnik, pretože bol v minulosti zástupcom starostky v Karlovej Vsi a stále
je v predstavenstve Bratislavskej
vodárenskej spoločnosti, a.s. Po tom,
ako Lenč svoju kandidatúru stiahol,
poslanecký klub KDH nominoval na
funkciu prvej námestníčky primátora
poslankyňu Vieru Kimmerlingovú.
Podľa predsedu poslaneckého klubu
SDKÚ-DS a Most-Híd Iva Nesrovnala, strany na nomináciách trvajú a nemajú dôvod od návrhu ustupovať. S
návrhom, aby sa Budaj stal viceprimátorom by Nesrovnal nesúhlasil.
O námestníkoch primátora by malo
mestské zastupiteľstvo rokovať opäť v
máji. K dohode medzi poslancami a
primátorom nedošlo aj preto, že primátor presadzuje za jedného z viceprimátorov niekoho z poslancov za Smer-SD
alebo z nezávislých.
(rob)

Na Budatínskej
znovu funguje
krízové centrum
PETRŽALKA
Na Budatínskej 59/A je opäť krízové
centrum. Hlavné mesto ho zriadilo v
bývalej materskej škole aj vďaka
finančnej pomoci z Nórskeho finančného mechanizmu.
Celkové výdavky na realizáciu projektu boli 1,911 milióna eur, pričom z bratislavského verejného rozpočtu sa
použilo 810 000 eur.
„Krízové centrum má kapacitu približne osemdesiat klientov a bude fungovať ako príspevková organizácia. Špecializované zariadenie chce poskytovať bezpečné zázemie a odbornú
pomoc pre rodiny s deťmi, ktoré sa
ocitli v mimoriadnej životnej situácii.
Krízové centrum sa stane aj dočasným
domovom pre tých mladých Bratislavčanov, ktorí vzhľadom na ohrozenie
ich výchovy, boli vyňatí z rodinného
prostredia a vyžadujú si cielenú sociálnu, výchovnú starostlivosť,“ informoval hovorca primátora Ľubomír
Andrassy.
(brn)
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Staromestská samospráva zlikvidovala
väčšinu verejných toaliet v centre mesta
STARÉ MESTO
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto od 1. apríla 2011 zatvorila tri
verejné toalety v centre - na Kollárovom námestí, na Kapucínskej ulici a
na Ulici 29. augusta. Od nástupu
novej samosprávy a starostky Tatiany Rosovej tak boli v centre mesta
zatvorené už štyri verejné toalety!
Ako uviedla staromestská samospráva,
dôvodom na uzavretie verejných toaliet sú technické príčiny a nízka
návštevnosť. Rozhodnutie samosprávy
zdôvodnila starostka Tatiana Rosová
(SDKÚ-DS) analýzou, ktorú si mestská časť dala urobiť. Podľa nej verejné
toalety využívali v priebehu dňa iba
jednotlivci. Zatvorením verejných toaliet mestská časť podľa Rosovej ušetrí
aj 20-tisíc eur na jedno zariadenie
ročne.
Rozhodnutie staromestskej samosprávy zlikvidovať verejné toalety v centre
mesta vyvolalo údiv. A to najmä preto,
lebo podľa Správy o stave aktívneho

cestovného ruchu v hlavnom meste do
konca roka 2010 sú jednou zo slabých
stránok Bratislavy v cestovnom ruchu
chýbajúce kapacity verejných WC.
Podľa správy, ktorú vo štvrtok prerokovali mestskí poslanci, je situácia v
centre mesta doslova kritická!
Súčasná staromestská samospráva má
však opačný názor. Rosovej zástupca vicestarosta Peter Osuský (OKS),
ktorý je staromestským aj mestským
poslancom a sedí aj v Národnej rade
SR, nepovažuje problém verejných
toaliet za významný. Na mestskom
zastupiteľstve bránil likvidáciu verejných toaliet v Starom Meste tým, že by
bolo dobre, aby si prevádzkovatelia
pohostinských zariadení zvykli, že
návštevníci môžu využívať toalety v
ich podnikoch za poplatok.
Bratislavská samospráva bola v minulosti opakovane kritizovaná, že v centre mesta nie je dostatok verejných toaliet. Už niekoľko rokov sú zatvorené
toalety na Kamennom námestí, teraz

bola zatvorená štvorica staromestských
toaliet. Otvorené zatiaľ zostávajú verejné toalety na Šafárikovom námestí a
na Palackého ulici.
Zatvorenie väčšiny verejných toaliet v
centre mesta paradoxne prichádza na
začiatku turistickej sezóny a v čase
majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji,
keď do Bratislavy zavítali tisíce fanúšikov z celého sveta.
Verejné toalety by pritom nemali slúžiť
len turistom, ale aj obyvateľom mesta.
O tom, kde sú, či boli verejné toalety v
centre mesta však väčšina domácich
ani netuší. Chýba totiž navigačný systém, ktorý by nasmeroval návštevníkov k najbližšiemu verejnému WC.
Jediná smerová tabuľa je na rohu
Palackého a Kúpeľnej ulice, aj tá je
však zničená. Predchádzajúce vedenie
magistrátu dalo vybudovať pred tromi
rokmi nové toalety na Uršulínskej ulici
v zadnej časti Novej radnice. Ani sem
žiadne smerové tabule návštevníkov
nenavigujú.
(ado)

Na Tyršovom nábreží otvorili
hokejovú River Fun Zónu
Bratislavský kraj v spolupráci s
mestom Bratislava otvorili pre
fanúšikov hokeja River Fun Zónu,
ktorá je umiestnená na Tyršovom
nábreží vedľa Starého mosta. Od
30. apríla do 15. mája bude vo veľkokapacitnom stane pre hokejových
fanúšikov k dispozícii viac ako
1000 miest na sedenie.

s ochutnávkou miestnych vín vo Svätom Jure. Autobus odchádza denne o
10:00 h spred hotela Crowne Plaza.
Druhá trasa sleduje stopy keramikárstva a tiež je doplnená o ochutnávku
regionálnych špecialít a vín v Pezinku
a Modre. Tento shuttle bus odchádza z
Bratislavy o 11:30 h taktiež od hotela
Crowne Plaza. Cena výletu vrátane
turistického sprievodcu je 5 €. Do tejto
sumy nie sú zahrnuté vstupy do jednotlivých objektov a degustácia vín.
„Veríme, že množstvo fanúšikov
hokeja a návštevníkov mesta využije túto skvelú príležitosť a vyberie
sa za poznaním turistických atraktivít Bratislavskej župy aj mimo územia hlavného mesta,“ uviedol župan Župan Pavol Frešo prestrihol pásku
Pavol Frešo.
v hokejovom drese.

Okrem sledovania hokejových zápasov na 6-metrovej LED obrazovke sa
budú môcť zapojiť do interaktívnych
hier, súťažiť o darčekové predmety a
zabávať pri sprievodnom kultúrnom
programe do neskorých nočných
hodín.
Bratislavská župa žije majstrovstvami
sveta v hokeji a tejto jedinečnej športovej udalosti roka prispôsobila aj
svoje aktivity. „Pre Bratislavskú
župu sú dôležité nielen športové
výkony, ale aj to, aby sa tu návštevníci cítili príjemne. Majstrovstvá
sveta v ľadovom hokeji sú pre župu
príležitosťou, aby sa mohla dobre
odprezentovať,“ povedal bratislavský župan Pavol Frešo. Aj to je podľa
neho dôvod, pre ktorý sa kraj aktívne
zapojil do príprav, organizácie a propagácie hokejového šampionátu.
Pre obyvateľov a návštevníkov kraja
pripravila Bratislavská župa v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre
cestovný ruch špeciálne zážitkové
výlety shuttle bus-mi do Malokarpatského regiónu. Od 30. apríla do
15.mája 2011 sú pripravené denne dva
fakultatívne výlety. Prvá trasa smeruje Búrlivá atmosféra v bratislavskej River Fun Zóne počas zápasov nenechá
na Hrad Červený Kameň a je spojená nikoho chladným.

Umelá ľadová
plocha skončila
v Bratislave
BRATISLAVA
Majstrovstvá sveta dostali Bratislavu do hokejového ošiaľu, ale málokto asi vie, kedy a za akých okolností vznikla v meste úplne prvá umelá
ľadová plocha. Prvá nielen v Bratislave, ale na celom Slovensku. Históriu jej vzniku priblížil náš čitateľ
Michal Moncman.
Bratislavskí hokejisti, krasokorčuliari
a športová verejnosť sa v sobotu 14.
decembra 1940 konečne dočkali
splnenia svojho dávneho sna. V ten
deň sa uskutočnilo slávnostné otvorenie prvého zimného štadióna s umelou ľadovou plochou.
Bol to vianočný darček od štedrého
hlavného mesta a jeho predstaviteľa
Dr. Bela Kováča, ktorý v prejave spomenul aj snahy bratislavských športových funkcionárov a najmä MUDr.
Gejzu Reháka, rodáka zo Smolinského, ktorý bol pionierom myšlienky
vybudovania umelého klziska. Bohužiaľ, slávnostného otvorenia sa nedožil, zomrel 8. marca 1940.
MUDr. Rehák bol poslancom Slovenského snemu prvej Slovenskej republiky. Veľmi mu záležalo na tom, aby aj
Bratislava, už ako hlavné mesto samostatného Slovenska, malo zimný štadión rovnako ako viaceré okolité hlavné mestá - Praha, Viedeň, Budapešť a
Bukurešť. Pre Bratislavu nastala priaznivá situácia, keď Prvá Brnenská strojáreň vyrobila pre Katovice zariadenie
na umelé klzisko.
V Poľsku však už bola po vypuknutí
druhej svetovej vojny diametrálne
odlišná situácia od Slovenska. Katovice preto museli odstúpiť od predmetnej
dodávky. Naopak, do Bratislavy, kde
nastal hospodársky rozmach, už vyrobené zariadenie na umelé klzisko
doviezli a následne sa začali stavebné a
montážne práce. Staviteľom bol Ing.
Nemessanyi.
Už týždeň po slávnostnom otvorení
zimného štadióna sa v sobotu 21. decembra 1940 odohral prvý oficiálny
hokejový zápas na Slovensku na umelom klzisku. Nastúpila v ňom Bratislava proti výberu Slovenska. V novinách
sa objavili nasledujúce zostavy - Bratislava: Grün - Okoličáni, Demjen,
Chmel, Luther, Štolc, Trnovský, Bartošek, Brežný, Chodák, Výslocký.
Vidiek - Fulka - Petrivič, Smida, Tomášek, Demko, Rajman, Javurek, Olejník,
Bollardt, Čapek, Harenza. Stretnutie sa
nakoniec skončilo víťazstvom výberu
Slovenska 2:1, gól za Bratislavu dal
Chmel, za výber bol dvakrát úspešný
Javurek. Rozhodovali Okoličani a
Vališ.
Prvé medzištátne stretnutie na novom
umelom klzisku sa hralo 29. decembra
1940 a Bratislava v ňom privítala
Bukurešť.
Michal Moncman

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

21.sezóna

To najlepšie z Chorvátska
(Rovinj, Poreč, Vrsar, Trogir, Dubrovnik, ostrovy)
02/6020 1711
0905 319 509
www.stahovaniesvasnou.sk

apartmány od 48 € na týždeň, hotely s polpenziou od 144 €, deti až 100% zľavy!
AKCIA: každý týždeň nové 15% zľavy na vybrané hotely
expresná autobusová linka na Istriu 50 - 70 € (do 5 rokov zadarmo)
Relaxačno-skrášľovací pobyt pre ženy 11.6.-18.6. iba za 299 €
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Zábrany nie sú,
chodci behajú
stále cez cestu
LIST ČITATEĽA
Ešte koncom decembra 2010 som
oznámil na magistrát prostredníctvom adresy „služby občanom“, že na
Staromestskej ulici medzi budovou
ministerstva spravodlivosti a bývalým rozhlasom v stredovom deliacom
páse chýba dielec oplotenia.
Bolo to priamo v mieste, kde v minulosti nedisciplinovaní chodci prechádzali,
resp. prebiehali cez štvorprúdovú vozovku medzi vozidlami a ohrozovali tak
nielen svoje životy, ale aj životy nič
netušiacich vodičov. Napokon v tomto
úseku už bolo niekoľko závažných
dopravných nehôd s ťažkými následkami, a preto tu aj po dlhom uvažovaní
napokon vznikla fyzická zábrana. Žiaľ,
na moje upozornenie nikto z kompetentných nezareagoval a pri mojich sporadických cestách tadiaľ som len konštatoval, že dielec stále chýba.
Ba čo viac, pred časom zrejme po
dopravnej nehode bolo zlikvidovaných
ďalších niekoľko dielcov plota a nedisciplinovaným chodcom sa tak zväčšilo
pole pôsobnosti a vodičom sa zvýšilo
náhle nebezpečenstvo.
Pri nedávnej ceste okolo som mohol len
konštatovať, že po štyroch mesiacoch je
stav stále rovnaký. V priebehu dvadsiatich minút tu prebehlo osem nedisciplinovaných chodcov rôzneho veku, a to
bola „sviatočná“ premávka.
Keď na stránkach Bratislavských novín
boli pred niekoľkými týždňami pranierovaní nedisciplinovaní vodiči, ktorí
parkovali svoje vozidlá na chodníku pri
zastávke mestskej hromadnej dopravy
oproti ministerstvu spravodlivosti,
náprava v podobe osadenia stĺpikov na
okraj chodníka (aj opakovane) prišla v
priebehu niekoľkých dní!
Domnievam sa, že pre nedisciplinovaných chodcov a nič netušiacich vodičov
je nebezpečné aj chýbajúce oplotenie v
deliacom páse frekventovanej vozovky.
Zdá sa však, že kompetentní na magistráte majú iný názor, keď v priebehu
štyroch mesiacov nie sú schopní zabezpečiť nápravu v podobe osadenia pár
častí oplotenia. Alebo sa čaká na ďalšiu
tragédiu ?
Jan Černý, Bratislava

Príroda patrí
prírode, nie
do smetiakov
LIST ČITATEĽA
Pred mesiacom snežienky, potom
kríčky, teraz pestrofarebné kvety aj
celé konáre. Bratislavčania sa z výletov do blízkej prírody vracajú ako
križiaci zo svojich výprav.
Plná náruč všetkého možného, čo sa dá
trhať a aspoň deň vydrží vo váze.
Namiesto toho, aby kvety rástli v prírode, v strede týždňa končia v smetiakoch
a dokladajú tak našu zúfalú snahu
kamuflovať lásku k prírode jej devastovaním.
Adam Rasto, Bratislava

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
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Mars na Dobrovičovej stavil na grilované
Na Dobrovičovej ulici sme objavili
malú reštauráciu s trochu záhadným
názvom MARS GRILBAR. To, že sa
tu máme pripraviť na špeciality na
grile sme pochopili, prečo však Mars?
Až pri podrobnejšom štúdiu jedálneho lístku sme zistili, že ide o slovnú
hračku s menom vedúceho.
Mars je pomerne malá prevádzka s
dvomi výkladmi do ulice, niekoľkými
stolmi a asi štyrmi desiatkami stoličiek.
Členená je na dve časti - barovú a jedálenskú. Za barom je kuchyňa, z jedálenskej je vchod na toalety. Na podlahe je
sivá dlažba, steny farebnou kombináciou
bielej a oranžovej. Steny sú inak prázdne, akurát na jednej je televízna obrazovka a teraz aktuálne aj slovenská zástava
a hokejový dres.
V jedálnom lístku sme aj našli očakávané špeciality na grile, jedlá z hovädzieho,
bravčového a kuracieho mäsa, z rýb,
bezmäsité jedlá, cestoviny a veľké šaláty. Z polievok sme ochutnali obe - slepačí vývar s mäsom a domácimi rezancami
(1,60 €) aj Cesnakovú so syrom, šunkou
a krutónmi (1,60 €), ale aj polievku
podľa dennej ponuky (1,45 €) - v našom
prípade mrkvovú krémovú. Slepačia
bola štandardná, aj keď trochu presolená, cesnaková bola podľa očakávania

číra, chutná a bol v nej skutočný cesnak.
Sklamala nás mrkvová - už podľa farby
bolo vidieť, že na mrkve šetrili, podľa
chuti by sme asi neuhádli, aká je to
polievka. Nebola zlá, ale taká - menučková.
Zo špecialít na grile sme si dali mix špíz
z kuracieho a bravčového mäsa, slaninky, cibule a papriky, posypaný syrom a
so zemiakovými dukátmi (6,90 €). Bol
veľmi dobrý, výborné boli aj zemiakové
dukáty - pečené zemiakové plátky.
Ďalej sme si dali steak zo sviečkovice na
toaste s grilovanou zeleninou (10,50 €) s
varenými zemiakmi (1,10 €). Steak
nebol síce vo vnútri prepečený, ale
nebol ani šťavnatý. Navyše bol trochu
vlažný, zrejme bol hotový o niečo skôr,
ako uvarili zemiaky, ktoré boli horúce.
Vyprážané tri druhy syra - encián, oštiepok, eidam (5,60 €) nás prekvapili
cenou, porcia troch kusov syra napokon
bola pre nás priveľká. Chybičkou krásy
bolo, že namiesto opekaných zemiakov
(1,10 €) sme dostali hranolky, celková
cena aj s tatárskou omáčkou (0,80 €) sa
nám však na toto kedysi ľudové jedlo
zdala priveľká (7,50 €).

Nesklamali ani medajlónky z panenky
so slaninkou a s oštiepkom podávané na
toaste (7,80 €). Dali sme si ich však s
opekanými zemiakmi (1,10 €) a to bola
chyba. Boli to síce polovičky odrastených baby zemiakov, opekané zrejme vo
výpeku iného jedla, inak si totiž nevieme
vysvetliť množstvo čiernych pripálených kúskov nalepených na zemiakoch.
Navyše niektoré boli vo vnútri nedopečené - možno by bolo vhodnejšie nakrájať ich na štvrťky.
Na záver sme neodolali kysnutým palacinkám s dvomi plnkami (nutelovou a
orechovou, so šľahačkou a ovocím (1,90
€). Musíme priznať, že s kysnutými
palacinkami sme sa ešte v Bratislave
nestretli - boli však vynikajúce!
Celkovo sme boli sklamaní trochu sterilným prostredím reštaurácie, rozhodujúca je však kuchyňa. Tá tunajšia nie je zlá,
nebyť drobných prešľapov, ako napríklad pokazené čapované pivo, naše hodnotenie by bolo určite lepšie. Ako sme sa
dozvedeli, od stredy zmenili jedálny lístok, takže možno sa tu ešte zastavíme.
Naše hodnotenie: 
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzumáciu si redakcia platila sama.

Za veľké predraženie je vysoká pokuta
Na kontrolu s inšpektormi Slovenskej obchodnej inšpekcie sme sa tentoraz vydali do prevádzky Palace
Cinemas v obchodnom centre Eurovea. Prípady sa týkajú správnej
miery predaja výrobkov a predraženia nákupu, respektíve služby.
Dňa 21. januára 2011 tu boli inšpektori SOI na kontrole na podnet spotrebiteľa. Počas nej zistili, že predávajúci
pri nákupe nedodržal deklarovaný
objem podaného alkoholického nápoja. Pri objednávke 2x 40 ml Becherovka 38% á 55 €/l bolo podaných namiesto deklarovaných, objednaných a
zaplatených 2x 40 ml - po zohľadnení
príslušnej tolerancie 1 ml, 1x 33 ml a
1x 35 ml. Došlo tým k predraženiu
nákupu v neprospech spotrebiteľa o
0,65 €.
Na základe podnetu spotrebiteľa ďalej
inšpektori zistili, že jednému spotrebiteľovi bola dňa 10. septembra 2010
nesprávne účtovaná cena vstupenky na
3D film, ktorú si kúpil v rámci akcie
Zľavnené filmové stredy. Na základe

ponukovej akcie bola cena vstupenky
4,20 €. Tá bola uvedená v cenníku na
informačnej tabuli aj na webovej stránke. Predávajúci však účtoval 8,00 €.
Tým došlo k predraženiu nákupu v
neprospech spotrebiteľa o 3,80 €. Za
porušenie predpisov zodpovedá podľa
SOI spoločnosť Palace Multikino,
s.r.o. K oznámeniu o začatí správneho
konania o uložení pokuty sa spoločnosť v lehote stanovenej orgánom
dozoru nevyjadrila a zistené protiprávne konanie žiadnym relevantným spôsobom nespochybnila. Orgán SOI udelil spoločnosti pokutu 1500 eur.
Pri určovaní výšky pokuty vzala SOI
do úvahy aj to, že nedodržaním deklarovaného objemu podaného alkoholického nápoja a nesprávnym účtovaním
ceny vstupenky bola spôsobená majetková ujma. V zmysle zákona o ochrane
spotrebiteľa je jedným z chránených
práv ochrana ekonomických záujmov

spotrebiteľa. Na druhej strane došlo k
neoprávnenému prospechu zo strany
predávajúceho. Predávajúci je povinný
dodržiavať všetky zákonom stanovené
podmienky predaja výrobkov, respektíve poskytovania služieb spotrebiteľom, za dodržiavanie ktorých zodpovedá objektívne, tzv. bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich
porušenie. Po zvážení a vyhodnotení
týchto skutočností považuje orgán
dozoru SOI výšku uloženej pokuty za
primeranú.
Inšpektori robia v obchodných prevádzkach kontroly, aby zistili, či predávajúci, dodávatelia, výrobcovia, resp.
dovozcovia dodržiavajú povinnosti a
zákazy vyplývajúce im zo zákona o
ochrane spotrebiteľa alebo právnych
aktov Európskych spoločenstiev v
oblasti ochrany spotrebiteľa. Rozhodujúcim pre konštatovanie, či bol zákon
dodržaný alebo porušený, je stav zistený v čase kontroly.
Marián Taller
(Spracované z právoplatných rozhodnutí Slovenskej obchodnej inšpekcie)

Kľúč k vášmu bývaniu

Nepremeškajte!

Lexxus, a.s., Laurinská 18, 811 01 Bratislava

Tel: + 421 2 5464 5363 info@lexxus.sk www.lexxus.sk

Jantár Jarovce: Dokončené!

Rezidencia Záhorská: Znížene ceny!

III veže: Ihneď k nasťahovaniu!

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

1-izbové byty, výmera od 27 m2,
cena s DPH od 59.000 Eur
2-izbové byty, výmera od 41 m2,
cena s DPH od 89.000 Eur
3-izbové byty, výmera od 68 m2,
cena s DPH od 135.000 Eur

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

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

Cena zahŕňa štandardné vybavenie,
pivničnú kobku a balkón (2 a 3-izbové byty).

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

www.jantarjarovce.sk

www.lexxus.sk

www.triveze.sk

a predaj!
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Na krádež
môžeme prísť,
keď je neskoro
LIST ČITATEĽA
Zavedenie Bratislavskej mestskej
karty v minulom roku som ako rodený Bratislavčan jednoznačne privítal
a tešil sa na ňu. Keď som sa však dozvedel podrobnosti, spozornel som.
Táto karta je totiž vydávaná výlučne
s technológiou PayPass.
Na internete som sa dočítal, ako je PayPass bezpečnejší než hotovosť a ako ho
uprednostňujú mladí. Tínedžer ani študent už dávno nie som, no stále sa
pokladám za relatívne mladého a najmä
otvoreného moderných technológiám.
Nedovolím však mašinérii biznisu, aby
zo mňa robila hlupáka. O čo ide?
PayPass umožňuje platbu drobných nákupov do 20 eur bez zadávania PIN kódu. V ponuke jednej banky som našiel
dodatok, že kumulatívny limit, po ktorom je už nutné zadať PIN, je 60 eur.
Inde som sa dočítal, že obchodník ma
môže vyzvať zadať PIN, ak karta zaznamená päť bezkontaktných transakcií za
sebou. To môže znamenať až 100 eur.
Čo však v prípade, že sa moja karta
dostane do cudzích rúk a hrozí jej zneužitie? Autori rôznych článkov pre tento
prípad radia kontaktovať banku a dať si
kartu zablokovať. Bravo, naozaj rada
hodná expertov. A ešte taká maličkosť...
Koľkí okradnutí zistia okamžite, že im
karta chýba?
Šťastný, kto zistí do minúty, že mu
chýba karta a hneď kontaktuje banku.
Niekto však bez toho, aby bol nepozorným hlupákom, odhalí stratu či krádež
až po hodine a môžu byť aj nešťastníci,
ktorí sa spamätajú druhý deň (paypassom sa dá platiť už aj v niektorých
krčmách). Kým sa dovoláte do banky,
môže vám z účtu odísť 20, v horšom
prípade aj 60 eur. Rozhodne nie som
chudobný, ale 20 ani pre mňa nie je
malý peniaz, o 60 či dokonca 100
eurách už ani nehovoriac.
Máte pochybnosť, či sa niekomu vyplatí zmocniť sa vašej Bratislavskej mestskej karty, ktorá sľubuje zisk len,
povedzme, 20 eur? Nuž a narkomanom
sa vyplatí rozbiť okno auta, pretože ste
na sedadle zabudli mobil, ktorý predajú
hoci za 10 eur? Nepotrebujem byť bezpečnostný analytik, aby som sa dovtípil,
že čím bude viac a viac platobných terminálov PayPass, tým bude rásť rozsah
neoprávneného použitia bratislavských
kariet - na škodu majiteľa.
Pokladám za hazard s financiami obyvateľstva, aby vlastníctvo tejto nedôveryhodnej technológie bolo plošne
„naočkované“ každému Bratislavčanovi, ktorý má o Bratislavskú mestskú
kartu záujem. Najmä tým, ktorí sú odkázaní na „električenku“ a plne si zaslúžia
zľavu na MDH, keďže ju aj tak v prevažnej miere spoločne financujú zo svojich daní. Som šťastný, že som si kúpil
auto a prestal používať električenku,
pretože kým sa bude Bratislavská
mestská karta vydávať len s technológiou PayPass, ani mi nenapadne vybaviť si ju.
Martin Pener, Bratislava

Zabuchli ste si dvere?
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
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Na Kalvárii postavili kostol bez strechy
STARÉ MESTO
NA ULICI FRAŇA KRÁĽA sa
neznámy páchateľ vlámal do bytu na 3.
poschodí. Rozlomil zámok na dverách
do bytu a z pracovne ukradol notebook,
videokameru, diktafón, fotoaparát a
1500 eur. Zo spálne si do lupu pridal
ďalší notebook a fotoaparát. Celkove
spôsobil škodu za takmer 5000 eur.
NA DVOŘÁKOVOM NÁBREŽÍ 26ročný Bratislavčan ukradol zo stolíka v
konferenčných priestoroch hotela Kempinski peňaženku s 80 eurami, osobnými dokladmi a mobilom, čím okradnutému mužovi spôsobil škodu 665 eur.
NA OBCHODNEJ ULICI sa 52ročný muž vlámal do priestorov polyfunkčného domu v rekonštrukcii. Preliezol plechový plot uzamknutý reťazou, zišiel do pivnice, kde pod schodmi
vysadil z pántov uzamknuté dvere
vedúce do skladu. Z neho odcudzil
uhlovú brúsku, karbobrúsku, vŕtacie
kladivo s vrtákom, vŕtacie kladivo a
drážkovaciu frézku, čím spôsobil predbežnú škodu 778 eur.
NA HLAVNOM NÁMESTÍ ukradol
neznámy páchateľ pánske náramkové
hodinky, ktorých telo bolo vyhotovené v
kombinácii z titánu, 18-karátového zlata
a karbónu so zafírovým sklíčkom,
remienkom čiernej farby z kaučuku z
limitovanej série. Páchateľ využil, keď
si iný zákazník pozeral tovar vo vitríne
spolu s uvedenými hodinkami. Spoločnosti spôsobil škodu 12 600 eur.
NOVÉ MESTO
NA MATÚŠKOVEJ ULICI sa neznámy páchateľ vlámal do rodinného
domu. Odcudzil zlaté hodinky za viac
ako 4800 eur a finančnú hodnotu v rôznej mene za viac ako 30 479 eur. Majiteľovi rodinného domu tak vznikla celková škoda vyše 35 300 eur.
RAČA
NA SKLABINSKEJ ULICI horel Citroen Jumper. Požiar vypukol večer a auto úmyselne podpálil neznámy páchateľ.
Majiteľovi auta vznikla škoda 9990 eur.
NA RUSTAVELLIHO ULICI začala
tesne pred polnocou horieť Toyota Land
Cruiser. Odborníci skúmajú, či príčinou
požiaru bolo úmyselné podpálenie, alebo ho spôsobila porucha. Majiteľ vyčíslil škodu na 59 500 eur.
(mm, sb)

V strednej Európe sa so sviatkami
Veľkej noci od stredoveku spájali
aj konania, ktoré mali veriacim v
názornejšej forme, ako bol len čítaný biblický text, priblížiť utrpenie
Ježiša Krista.
Obrazy a sochy na oltároch a súsošia či
skupiny sôch vo výklenkoch pri vchodoch do kostolov (najčastejšie ukazujúce Kristovu modlitbu na hore Getsemane) boli síce názorné a úplne zrozumiteľné, ale predsa len príliš statické.
Niekto prišiel na nápad predstavovať
veriacim Kristovu smrť, ale najmä jeho
víťazné zmŕtvychvstanie, pohyblivými
scénami, z ktorých sa postupne vyvinuli až divadelné predstavenia – pašiové hry. Veľmi známe miesto pašiových
hier je už dávno bavorské mestečko
Oberammergau. V tesnej blízkosti Bratislavy sa pred druhou svetovou vojnou
rozvíjala tradícia pašiových hier vo
vtedy ešte samostatnom Prievoze.
V kostoloch býval od stredoveku zvyk
vystavovať dekoratívne upravenú
schránku so sochou mŕtveho Krista, z
kríža sňatého, Boží hrob. Niekedy to
bývala napodobenina jeruzalemskej
kaplnky Kristovho hrobu, inokedy
pohyblivý katafalk na kolieskach.
Neskorogotický Boží hrob z Hronského Beňadiku je od konca 19. storočia
vystavený v arcibiskupskej zbierke v
Kresťanskom múzeu v Ostrihome. Do
hrobu bývala vložená ležiaca Kristova
socha. Často mala pohyblivé ramená,
spojené s telom pántmi v pleciach (v
Hronskom Beňadiku sa pôvodná gotická socha zachovala).
Pohyblivé ramená umožňovali použiť
sochu pri rôznych scénach mystérií:
sňatie Krista z kríža, uloženia tela do
hrobu, vybratie tela z hrobu pri predstave zmŕtvychvstania, a nakoniec
scéna vstúpenia do neba, keď vytiahli Kristovu sochu cez otvor v klenbe
do podkrovia kostola. Dodnes je taký
otvor zachovaný v strednom klenbovom poli v strednej lodi bratislavského Chrámu svätého Martina (teraz
prekrytý kruhovou doskou s holubicou Ducha svätého).
S oslavami Veľkej noci súviselo aj
zriaďovanie napodobenín hory Golgoty, po latinsky Calvarie (Kalvária),

na ktorej bol Kristus ukrižovaný.
Najmä od 17. storočia sa rozšírilo
upravovanie nápadných kopcov na
prírodné chrámy Kristovho utrpenia a
smrti. Cestičku či chodník na vrchol
kopca pritom často lemoval rad zastavení, kaplniek, kde si veriaci v procesii pripomínali jednotlivé akty Ježišovej cesty na Golgotu. Keďže Kristus
pritom podľa biblického textu niesol
svoj kríž, dostal tento architektonický
útvar názov krížová cesta.
Tam, kde nebol vhodný kopec, napríklad v obciach na rovine, postavili v
strede dediny, často neďaleko farského
kostola, umelý kopec. Ten často pripomínal popraviská na trhových priestranstvách väčších miest, len namiesto
šibenice stál na jeho vrchole kríž.
Po víťazstve cisárskych vojsk nad
Turkami pri Viedni v roku 1683 sa v
habsburskej monarchii rozšíril zvyk
zriaďovať kalvárie a krížové cesty
ako znak vďaky za víťazstvo kresťanských armád.
Založenie a vybudovanie Kalvárie v
Prešporku inicioval jezuitský páter
Albert Mechtl v roku 1694. Z darov
mešťanov sa postupne budovali jednotlivé kaplnky zastavení, pribúdali budovy a sochy. Viac než 20 rokov trvala
výstavba, počas celého 18, 19. a 20.
storočia areál dopĺňali a upravovali.

Kopec nebol zarastený divokým lesom
ako dnes, z ďaleka bol veľmi dobre
viditeľný. Na jeho úpätiach, v 20. storočí zničených intenzívnou výstavbou,
sa nachádzali starostlivo obrábané
vinice. Na kopci žili niekedy aj mnísi –
pustovníci. Tí areál Kalvárie udržiavali v poriadku a modlili sa spásu duší
obyvateľov mesta.
Raritou medzi prešporskými kostolmi
bol na Kalvárii tamojší „kostol bez
strechy“, totiž kamenným múrom
ohradené priestranstvo s bočnými
kaplnkami, do ktorého sa vstupovalo
širokou bránou. Podľa rytiny z roku
1723 to mohol byť pôvodne zaklenutý
a zastrešený kostol, v období okolo
roku 1900 však určite nemal strechu.
Kazateľňa stála vonku, pri nároží „kostola“ vľavo od brány, a bola prekrytá
drevenou strieškou. Kázeň počúvajúci
veriaci stáli alebo sedeli vonku, na
zatrávnenej lúke. Po oboch stranách
brány stáli podľa fotografie z 30. rokov
kamenné sochy svätých.
Po druhej svetovej vojne areál Kalvárie
postupne pustol. Ešte v 60. rokoch stál
na vrchole kopca drevený kríž, dobre
viditeľný aj z priestranstva pred Hlavnou stanicou. Na kríži je inštalovaná
bronzová socha ukrižovaného Krista,
kvalitná sochárska práca z obdobia
okolo roku 1700, ktorá sa ako jediná
zachovala na svojom pôvodnom mieste.
Štefan Holčík
FOTO - archív autora

V balíčkoch
lákali žuvačky
a najmä cigarety
Dlhé kolóny ustupujúcich nemeckých vojakov signalizovali, že sa
front priblížil k mestu. Ráno 4.
apríla 1945 bola už Bratislava oslobodená. Štátne budovy, ktoré odolali bombardovaniu a delostreleckej paľbe, obsadili Červenoarmejci. Do miestnosti Cvičného gymnázia, ktoré predtým okupovali Nemci, umiestnili ruskú vojenskú nemocnicu.
Vyučovanie sa obnovilo až 1. júna
1945, keď veliteľ ruskej nemocnice
uvoľnil tri miestnosti. Začali sme sa
učiť podľa nových osnov a znova
striedavo, na zmeny. Namiesto nemčiny zaviedli ruštinu.
S azbukou mali spočiatku problémy
aj naši narýchlo vyškolení páni profesori. A tak sa od štvrtej triedy povinne vyučovala ruština a z cudzích voliteľných jazykov angličtina, francúzština a niekde aj taliančina.
Školský rok 1945/46 sa začal normálne, v septembri. Keďže v miestnostiach Cvičného gymnázia bola stále
ruská nemocnica, učili sme sa v tých
istých triedach na zmeny. Na nešťastie v tom roku už v novembri prišla
poriadna zima. Keď sa v zle vykúrených triedach nedalo sedieť ani v
zimníkoch, riaditeľ prerušil vyučovanie v nižších triedach.
Pre ôsmu triedu (budúcich maturantov) vybavil vyučovanie v jedálni
firmy Baťa. My,ostatní sme mali od
16. decembra 1945 do 16. januára
1946 vianočné a uhoľné prázdniny.
Medzitým sa niektorým vplyvným
rodičom podarilo zabezpečiť nejaké
uhlie, a tak sme do konca januára
naďalej chodili do školy. Školský rok
sa skončil 28. júna 1946.
Zatiaľ čo povojnové udalosti pôsobili
starosti zodpovedným školským
úradníkom (učebnice, zošity, kurivo),
nám to vyhovovalo, ba dokonca sa
nám takéto vyučovanie páčilo.
Bratislava sa medzitým zotavovala z
frontových zranení. Všetko bolo stále
na prídel. V meste sa odstraňovali
ruiny, uvoľňovali sa zatarasené ulice.
Obyvatelia poškodených domov bývali v pivniciach a všade, kde sa nejaká miestnosť dala po úprave použiť
na bývanie.
Čierny obchod prekvital. Najviac sa
šmelilo na Námestí SNP (predtým
Stalinovo námestie), predovšetkým
na chodníkoch pred kinom Palace a
dole až po nemocnicu Milosrdných
bratov. Blízke pasáže slúžili ako únikové cesty pred policajnou raziou,
pretože čierny obchod bol zakázaný.
Aj študentom sa naskytla možnosť
niečo si zarobiť.
Pomohla nám UNRRA (Organizácia
Spojených národov na pomoc vojnou
postihnutých krajín). Z jej skladov
sme vyžobrali potravinové balíčky
obsahujúce keksy, sušenú osladenú
kávu v kockách a rôzne konzervy. Pre
nás však boli zaujímavé žuvačky a
cigarety. V každom balení boli dvetri. Cigarety bol osobitne vyhľadávané, fajčiari platili za kus aj 5 korún.
Stačilo to na vstupenku do predných
radov v kine.
Štefan Adamík
(Pokračovanie nabudúce)
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ŠK Slovan bude
bojovať o ďalší
triumf v pohári
FUTBAL
Najvyššia futbalová súťaž má cez
víkend voľno, na programe je finále
Slovenského pohára. Odohrajú ho v
Banskej Bystrici a stretnú sa v ňom
úradujúci majstri zo Žiliny a najväčší kandidáti na tohtoročný titul, futbalisti ŠK Slovan.
„Máme šancu na víťazstvo v lige aj v
pohári a chceme sa o túto príležitosť
pobiť,“ vyhlásil bezprostredne po postupe do finále tréner belasých Karel
Jarolím. Slovanisti sú historicky najúspešnejším tímom Slovenského pohára.
Vyhrali ho už jedenásťkrát, v ére samostatnej slovenskej ligy štyri razy 1994, 1997, 1999 a 2010.
Žilinská finálová bilancia je oveľa chudobnejšia. Klub spod Dubňa sa síce
štyrikrát dostal až do záverečnej fázy,
no vždy to bolo ešte v období spoločnej ligy a ani raz sa pritom netešil z
prvenstva. V roku 1977 bola nad jeho
sily Lokomotíva Košice (2:0, 0:4), v
roku 1980 ZŤS Košice (4:2, 0:5), v
roku 1986 Trnava (0:1) a v roku 1990
Inter Bratislava (0:6).
Finálový duel sa hrá od 13.30 h a musí
sa v ňom rozhodnúť. Domácim tímom
a súčasne aj vysokým favoritom je ŠK
Slovan, ktorý by sa víťazstvom priblížil k vysnívanému double. Na Štiavničkách sa čaká, že by ho malo prísť
povzbudiť približne päťsto priaznivcov, rovnaký počet sa čaká aj z neďalekej Žiliny.
(mm)
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Slovan vyhral nad MFK Ružomberkom,
v Senici sa mohol dostať na čelo tabuľky
FUTBAL
Kým v Nemecku už poznajú nového
futbalového majstra (Dortmund), na
Slovensku si naň zrejme ešte pár dní
počkáme. Posledný víkend však definitívne potvrdil, že žilinská obhajoba
je utópiou a najvážnejším kandidátom na titul zostal ŠK Slovan.
Tabuľku síce stále vedie Senica, ale
najmä jej posledné domáce zápasy boli
skôr tragédiou než potvrdením úlohy
lídra. A práve do Senice cestovali belasí
po sobotňajšom víťazstve nad Ružomberkom, ktoré sa síce narodilo rýchlo,
ale na jeho potvrdenie sa márne čakalo

vlastne až do 90. minúty. Strelcom jediného gólu bol, kto iný, Filip Šebo, ktorý
znovu potvrdil, že momentálne je najdôležitejším futbalistom Corgoň ligy.
„Začali sme výborne, ale rýchly gól
nás akoby zaskočil. Prestali sme hrať
kombinačne, strácali sa nám ľahké
lopty, nedostali sme sa do tempa. Po
prestávke sme pokračovali vo výkone
z prvého polčasu, no je pravdou, že
sme schopní hrať aj lepšie. Tri body
sú však veľmi dôležité,“ priznal tréner belasých Karel Jarolím.
Stretnutie sa znovu hralo až o 19.30 a
zrejme definitívne potvrdilo, že pre Bra-

tislavčanov to asi nebude najvhodnejší
čas. Umelé osvetlenie vyznie príjemne,
keď je plný štadión, pri dvoch tisíckach
divákov však bude asi jedno, kedy sa
stretnutie začne. Dokonca je pravdepodobnejšie, že skorší úvod by pomohol a
na štadión mohlo zavítať o niekoľko
stoviek fanúšikov viac...
V stredu cestoval Slovan do Senice, kde
ho čakal ďalší zápas jari, v prípade zisku
troch bodov sa mohli Bratislavčania dostať na čelo tabuľky. V nedeľu je na programe zase finále Slovenského pohára,
ktoré belasí odohrajú v Banskej Bystrici
proti Žiline.
(mm)

Volejbalistky Slávie UK EU oslavovali,
vysokoškoláčky získali už trinásty titul
VOLEJBAL
Hlavným mestom slovenského volejbalu je Bratislava. Zo štyroch finalistov mužskej a ženskej Extraligy boli
traja z Bratislavy a pri Dunaji zostali aj obe majstrovské trofeje.
K mužom VKP, ktorý titul získali už
skôr, pribudli ženy Slávie UK Ekonomická univerzita Bratislava, ktoré v
piatom rozhodujúcom zápase finálovej
série play off zvíťazili na palubovke
Doprastavu Bratislava 3:0 a v celej
sérii vyhrali 3:2. Obhájili tak prvenstvo
z predchádzajúcej sezóny a pripísali si
trinásty titul.
„Aj keď sme boli pred sériou miernymi
favoritmi, vedel som, že to bude veľmi
ťažké. Napriek tomu, že sme v domácej lige neuspeli, máme za sebou najúspešnejšiu sezónu v histórii klubu. Veď
sme vyhrali Slovenský pohár, v Stredoeurópskej lige sme skončili tretí. Viaceré hráčky sa prvýkrát v kariére ocitli vo
finále play-off, môžem povedať, že to
zvládli so cťou. Gratulujem Slávii, jej
hráčky zvládli posledný zápas lepšie.
Som však hrdý aj na svoje zverenky,
ktoré sa postarali o najdramatickejšie
finále v histórii slovenskej extraligy,“
prezradil tréner Doprastavu Marek
Rojko.
„Som nesmierne šťastná, že dievčatá

Petržalčania
stále bojujú
o druhé miesto
FUTBAL
V druhej najvyššej futbalovej súťaži
bojuje hneď šesť tímov o celkovú
druhú priečku. V tabuľke sú naukladané od druhej Petržalky, ktorá má
zatiaľ 42 bodov až po siedmy Liptovský Mikuláš, ktorý doteraz nazbieral
39 bodov!
Vyrovnanosť súťaže potvrdilo aj posledné kolo, v ktorom sa rozdiely medzi mužstvami ešte viac zmenšili. Petržalčania v ňom cestovali do Dolného
Kubína a neviedli si najlepšie. Prehrali
1:2 a to ešte výsledok skrášlili v druhom polčase, pretože v 37. minúte prehrávali už 0:2.
Tréner Vladimír Goffa mal po stretnutí
na svojich hráčov ťažké srdce, keď im
vyčítal, že o výsledok sa začali biť až v
závere, navyše im chýbala väčšia
bojovnosť. V stredu hostila Petržalka
Michalovce, budú týždeň cestuje do
Ružomberka.
(mm)

Slov-matic
obhájil
futsalový titul

zvládli túto náročnú skúšku. Pred
začiatkom série bol favoritom Doprastav, teraz sa tešíme my. Priznám sa,
neverila som v titul ešte ani za stavu
24:18 v treťom sete. Všetko mi došlo až
v momente, keď sa dievčatá na ihrisku
začali tešiť. Tento titul je pre mňa cennejší ako vlaňajší, pretože cesta k nemu
bola pre nás oveľa ťažšia. Som hrdá, že
môžem trénovať takéto hráčky,“
doplnila trénerka Slávie UK Zuzana

Tlstovičová. Radosť neskrývala ani
kapitánka majsteriek Dominika Čierna:
„Pre mňa je to najväčší úspech kariéry.
Veľmi sa z neho teším. Cesta na vrchol
bola ťažká, ale ja som svojim spoluhráčkam verila. Rozhodlo to, že sme
všetky veľmi chceli a išli sme na doraz
svojich možností. Je to nádherný pocit
byť hráčkou majstrovského tímu. Teraz
si to budeme užívať.“
(brn, sita)
FOTO - SITA

FUTSAL
V treťom zápase finále play-off futsalovej Kyma Extraligy zvíťazil
hosťujúci Slov-Matic FOFO Bratislava nad domácou RCS Košice 4:2.
Na zápasy vyhral 3:0 a obhájil titul
slovenského šampióna.
„Bol to neskutočne ťažký zápas a skvelý súper. Úvod sme mali veľmi-veľmi
zlý a prehrávali sme už 2:0. Otočiť
takýto zápas a vyhrať ho, tak dávam
klobúk dole pred mojím mužstvom a
ďakujem všetkým hráčom za parádnu
sezónu a titul,“ prezradil prezident
Slov-Maticu FOFO Bratislava Martin
Grendár.
(vš)

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na
www.banoviny.sk
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Petržalka 1898 je
v kríze, pomohla
jej samospráva
PETRŽALKA
Petržalský futbal má znovu problémy. Hráčom chýbajú výplaty, na
ploche pri bývalej Základnej škole
na Ulici M. C Sklodowskej, kde by
mal vyrásť nový stánok, nepočuť
žiadne stavebné stroje, z klubu už
odišiel aj bývalý šéf predstavenstva
Miroslav Králik, ktorý ešte pred pár
mesiacmi sľuboval investíciu pár
miliónov eur.
Situáciou v klube sa zaoberalo aj petržalské zastupiteľstvo, ktoré nakoniec
schválilo dotáciu 20 000 eur. Peniaze
však budú využité len na mládežnícku
časť klubu. - na zabezpečenie autobusovej dopravy (8000 eur), na výstroj
(5000 eur), zabezpečenie ligových
súťaží a turnajov, čiže prenájom športových priestorov, ocenenia jednotlivcov
a družstiev (3000 eur) a sústredenia
(4000 eur).
„Potešia nás všetky finančné prostriedky, ktoré nám uľahčia našu činnosť a
potvrdia, že sme dobrým reprezentantom Petržalky. Pred voľbami poslanci
deklarovali, že nám finančne pomôžu,
som rád, že sa tak zatiaľ deje. Ďakujeme tým, ktorí rozhodli o pridelení
sumy pre náš klub, veľmi si to vážime
a veríme, že je to zárodok podpory
našich mládežníckych tímov aj do
budúcnosti. Vynasnažíme sa financie
minúť čo najrozumnejšie," povedal pre
agentúru SITA výkonný riaditeľ bratislavského klubu Viliam Raček.
„Máme záujem, aby sa futbal hrával
opäť v Petržalke, v akej kvalite, záleží
už na funkcionároch FC Petržalka
1898. Pevne verím, že časom to môže
byť najvyššia súťaž alebo prvá liga, čo
už závisí od hlavných sponzorov klubu.
Mojou úlohou je urobiť všetko pre to,
aby sme vybudovali regulárne ihrisko,
aby sme vrátili futbal do Petržalky a pre
to urobím všetko. Tým, že som našiel
pochopenie v zastupiteľstve, verím, že
sa to podarí do jedného-dvoch rokov,“
povedal petržalský starosta Vladimír
Bajan.
Prezradil aj najbližšie konkrétne kroky, ktoré čaká od samotného klubu:
„Musia sa definitívne dohodnúť, kde
chcú mať štadión. Ak sa nedohodnú,
tak asi budeme musieť postaviť mestský štadiónik a potom to premenovať.
Pôvodná myšlienka bola, že štadión
bude na pozemku bývalej Základnej
školy M. C. Sklodowskej, ale teraz sa
akoby špekulovaklo, či to tam postaviť. Do toho vstupuje rozhodnutie futbalového zväzu s Národným futbalovým štadiónom... Som rozhodnutý
postaviť tribúnu na jednom regulárnom ihrisku, kde sa bude dať hrať prvá
liga a potom už je na funkcionároch
klubu, ako budú pokračovať,“ dodal
Vladimír Bajan.
Petržalský futbal sa teda musí pripraviť
na ďalšie horúce leto, po ktorom sa
môže stať naozaj všetko... (brn, rob)
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Starostovia stále odmietajú zvýšenie
dane z nehnuteľností o 50 percent
BRATISLAVA
Nedávne rokovanie Regionálneho
združenia mestských častí hlavného
mesta Slovenska Bratislavy sa zaoberalo aj zámerom Ministerstva financií SR na zabezpečenie príjmov
miestnych samospráv prostredníctvom zvýšenia sadzby dane z nehnuteľností.
Tá sa má zvýšiť o 50 percent a malo by
to byť v rámci konsolidačných opatrení
pre rozpočet verejnej správy v rokoch
2012 až 2014. Návrh je však pre starostov bratislavských mestských častí neprijateľný. Svoj nesúhlasný názor vyjadrili aj na rokovaní združenia. „Návrh

východísk rozpočtu verejnej správy na
roky 2012 až 2014 je dôležitý materiál,“
konštatoval pre agentúru TASR predseda združenia, starosta Petržalky Vladimír Bajan a dodal: „Sú tam však naznačené vážne redukcie. Kým na jednej
strane vidíme jednoznačný predpoklad
na zvýšenie daní z nehnuteľností, na
druhej strane sa črtá úbytok príjmov z
daní z príjmov fyzických osôb.“
Okrem zvýšenia sadzby dane sa starostovia zaoberali napríklad aj novelou stavebného zákona, ktorý rozoberali z hľadiska, aký bude jej dosah na rozpočet
verejnej správy. Spracovatelia návrhu
zákona totiž tvrdia, že nebude mať pria-

my vplyv na štátny rozpočet, rozpočty
obcí či vyšších územných celkov. Ich
oponenti a odborníci z miestnych samospráv však s tým nesúhlasia. Tvrdia, že
ak by mal byť novelizovaný zákon efektívny, pre jednotlivé to znamená, že
obce sa musia pripraviť na doplnenie
stavebný úradov.
Regionálne združenie sa chystá popracovať aj na návrhu, ktorý by určil priority investičných zámerov v meste. Základom majú byť priority a potreby jednotlivých mestských častí, ktoré to majú
dodať do júna. Konečné rozhodnutie
bude podľa primátora na mestských
poslancoch.
(brn)

Bratislavčania si
môžu adoptovať
vodiacich psov
BRATISLAVA
Podporiť činnosť Výcvikovej školy
pre vodiacich psov ÚNSS môžu nielen vychovávatelia.
Výcviková škola spustila pred rokom
projekt virtuálnej Adopcie. Prostredníctvom projektu si môžete virtuálne adoptovať šteniatko vo výchove, mladého
psa vo výcviku alebo chovnú sučku.
„Za rok sa do virtuálnej adopcie zapojilo takmer 300 adoptívnych rodičov. Aj
vďaka tomu skvalitňujeme život ľuďom
so zrakovým postihnutím,“ povedala J.
Virágová, riaditeľka Výcvikovej školy
pre vodiacich psov ÚNSS.
(brn)

Príležitosť
pre ekologicky šetrné riešenia
Tretí ročník grantov z Nadačného fondu Živá energia
spoločnosti ZSE Energia
Plánujete zefektívniť výrobu energií, prispieť k ochrane životného prostredia
alebo zaviesť tvorivé vzdelávacie postupy v oblasti šetrenia energií? Potom
žiadajte do 10. júna 2011 o granty z Nadačného fondu Živá energia. Tretí
ročník grantového kola Živá energia v roku 2011 podporí sumou 31 000 EUR
projekty prispievajúce k rozvoju využívania obnoviteľných zdrojov energie,
ako aj k vzdelávaniu v oblasti energetickej efektívnosti.
Životná dráha fondu
Nadačný fond Živá energia je výsledkom spolupráce Nadácie Ekopolis, spoločnosti ZSE
Energia, a.s., a predovšetkým ich zákazníkov
z radov firiem a organizácií, ktorí majú záujem podporiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie a vyjadriť tak svoj zodpovedný
postoj k životnému prostrediu. Zo
pos
získaných prostriedkov sa za krátzís
ky čas existencie fondu podporilo 18 projektov celkovou sumou
119 743 EUR.
11
E
Energeticky
efektívne
opatrenia
v praxi
o
V Diakonickom centre sociálnych
sslužieb vo Zvolene vybudovali
nový systém solárnych kolektorov,
ktorý ušetrí vyše 1000 m3 zemného plynu ročne a zo slnečnej
energie je pokrytých 47 % nárokov na prípravu teplej úžitkovej
vody. Na Strednej odbornej škole technickej v Zlatých Moravciach vybudovali
mobilnú solárnu učebňu pre moderný spôsob
výučby. Materské centrum Medulienka v Leviciach ľahšie dýcha vďaka nahradeniu starých
plynových gamatiek podlahovým vykurovaním napojeným na plynový kotol a doplneným
o solárny systém na ohrev vody.

DOMESTICA SR, s.r.o.

PRIJÍMAME ŽENY

Harmonogram grantového kola
10. 6. 2011 – uzávierka prijímania žiadostí
30. 6. 2011 – ukončenie hodnotenia žiadostí
jún 2011 – november 2012 – realizácia podporených projektov
Programové priority fondu na rok 2011
V roku 2011 fond spoločnosti ZSE Energia
podporí projekty v dvoch oblastiach. Investičná podpora je určená pre výstavbu a inštaláciu nových zdrojov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie, rekonštrukciu zariadení
využívajúcich fosílne palivá na obnoviteľné
zdroje a zavádzanie opatrení na úspory energie. Druhou oblasťou sú projekty neinvestičného charakteru zamerané na vzdelávanie
a zvyšovanie povedomia o úsporách energie
a obnoviteľných zdrojoch energie, osvetové
programy pre školy a verejnosť, aktivity ekocentier a odborné kurzy.
Kto sa môže uchádzať o podporu?
Oprávnenými žiadateľmi na pridelenie prostriedkov Nadačného fondu Živá energia
spoločnosti ZSE Energia sú mimovládne
neziskové organizácie, mestá, obce, školy
a iné vzdelávacie inštitúcie, ústavy sociálnej
starostlivosti, domovy dôchodcov, centrá voľného času a pod.

Nezabudnite, o granty je možné žiadať iba do 10. júna 2011.

na dlhodobé upratovanie
rodinných domov, bytov a firiem
Ponúkame prácu na HPP, DoPČ. U nás majú
príležitosť aj dôchodkyne a živnostníčky.

Viac informácií na www.zivaenergia.sk a www.ekopolis.sk.
Kontakt: Peter Medveď, Nadácia Ekopolis
T 048–414 52 59, M 0903 521 614, e-mail: medved@ekopolis.sk

Zavolajte nám na 02/624 111 48 alebo 0908 760 035
Napíšte nám na info@domestica.sk
www.domestica.sk
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Tri výnimočné
koncerty uvedie
divadlo Aréna
HUDBA
Dvanásty ročník medzinárodného
festivalu komornej hudby Konvergencie otvorí v Bratislave trojica výnimočných koncertov, ktoré sa uskutočnia 19. mája 2011 o 18.00 h v
divadle Aréna na Viedenskej ceste 10.
V programe Rómska balada sa predstaví Ida Kelarová so sprievodom renomovaného Škampovho kvarteta. Bratislavský rabín Baruch Myers uvedie
spolu s violončelistom Jozefom Luptákom, akordeonistom Borisom Lenkom
a huslistom Milošom Valentom úspešný program Chasidské piesne a „starodávne rómske piesne inak“.
V podaní výnimočných rómskych spevákov a klasických hudobníkov prinesie akcia projekt AfterPhurikane etnografky a muzikologičky Jany Belišovej. Koncert bude symbolickým otvorením 12. ročníka festivalu Konvergencie.
(dš)

Milan Kohout
sa predstaví
v Klube Hopkirk
PERFORMANCE
V Klube Hopkirk na Karpatskej 2 sa
16. mája 2011 o 19.00 h predstaví
autor autobiografického románu
Proveď vola světem, volem zůstane,
bývalý československý disident a signatár Charty 77 Milan Kohout.
Medzi jeho najznámejšie performance
patrí napríklad predaj oprátok pred jednou z amerických bánk alebo symbolické čistenie pekinského námestia
Nebeského pokoja od krvi. Práve literárne spracovanie jeho performance,
rovnako ako jeho vyhostenie z Československa a konfrontácia predstáv o
kapitalistickom západe s realitou, sú
najzaujímavejšími časťami jeho úspešného debutu.
Program spestrí elektronicko-poetický
projekt Vlado Šimek a Herzog Herzog.
Podujatie organizuje občianske združenie Literis. Vstup je voľný.
(dš)
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Čarodejník z krajiny Oz na Novej scéne
v pôvabnom rozprávkovom muzikáli
DIVADLO
Námetom a voľnou inšpiráciou
pôvodného rozprávkového muzikálu
Čarodejník z krajiny Oz, ktorý premiérovo uviedlo divadlo Nová scéna
na Kollárovom námestí, sa stala stodesať rokov stará knižka amerického
spisovateľa Lymana Franka Bauma.
Lyman Frank Baum mal šťastie na rodičov, keď bol malý, otec mu kúpil tlačiarenský stroj, na ktorom vydával rodinný
časopis. Oscarovú slávu mu však priniesol až dvadsať rokov po jeho smrti v
roku 1939 film Kinga Vidora Čarodejník z krajiny Oz s Judy Garlandovou v
hlavnej úlohe.
V divadle Nová scéna sa v réžii mladého, talentovaného režiséra Michala
Náhlíka, pôsobiaceho ako umelecký šéf
Divadla Jonáša Záborského v Prešove,
predstavuje v hlavnej postave Katarína
Ivanková. Jej Dorotka je moderné dieťa
so všetkým, čo k tomu patrí. Miluje svet
počítačov, notebookov, facebookov a
počítačových hier.
Keď jej milujúca teta podaruje bábiku, s
pohŕdaním ju hodí do koša medzi ostatné hračky. Jej jediným cieľom je nájsť
krajinu čarodejníka Oz, kde sa všetko
môže a nič nemusí. Spolu so svojimi
sprievodcami sa vydá na púť za takouto
zemou. A deti v divadle, ako aj ich rodičov čaká strastiplná, ale aj oslňujúca
cesta za poznaním.
Na variabilnej, nádhernej, rozprávkovej
scéne Anity Szökeovej sa prezentujú
rozprávkové bytosti v očarujúcich kostýmoch Lenky Kadlečíkovej. Budík,

ktorý stratil ručičky a netiká, za to však
rozpráva odzadu, Cintorín hračiek, tancujúce antilopy, lev, ktorý stratil odvahu,
obrovské muchotrávky, veľké žabiaky a
všakovaké rozprávkové bytosti, zavedú
deti do krajiny poznania, ktoré v závere
hry prijme aj naša Dorotka: najkrajší
svet je ten, kde nás milujú, a to je svet
domova. Skutočnosť, že takmer vo všetkých úspešných divadelných a filmových stvárneniach hrá dominantnú
úlohu hudba, inšpirovala i tvorcov
divadelnej verzie autora adaptácie a
zároveň režiséra Michala Náhlíka a
autora hudby Juraja Haška.
„Našu divadelnú verziu s filmovou
spája iba meno autora predlohy a hlav-

ná téma. Zvyšok je autorským vkladom, ktorým sme sa chceli priblížiť k
súčasnému divákovi. Filmový svet má
možnosti (nielen finančné), o ktorých
sa nám v divadle môže iba snívať.
Divadlo však má svoju jedinečnú
mágiu, ktorú vám film nikdy nenahradí.“ hovorí režisér.
Okrem hlavnej postavy v rodinnom rozprávkovom muzikáli Čarodejník z krajiny Oz hrajú Katarína Čillíková, Andrea
Kiráľová, Róbert Halák, Lukáš Pavlásek, Přemysl Boublík, Erik Peťovský,
Dávid Hartl, Adam Jančina, Vladislav
Plevčík, Simona Miháliková, Pavlína
Palmovská a ďalší.
Dáša Šebanová
FOTO - archív NS

Elena Letňanová a Liszt v Pálffyho paláci
HUDBA
Pod názvom Neznámy Liszt sa 25.
mája 2011 o 19.00 h uskutoční v Pálffyho paláci na Zámockej ulici koncert
klaviristky, publicistky a hudobnej
pedagogičky Eleny Letňanovej.
Koncert je zostavený z diel jubilantov
Franza Liszta (200 rokov) a Mira Bázlika (80 rokov). Z diela M. Bázlika si v
premiére vypočujete 6 epigramov pre
klavír, 1987 (venované pamiatke Jaroslava Šolca).

Na otázku, prečo zvolila koncert z
neskorších diel Franza Liszta, Elena
Letňanová odpovedala: „Diela komponované v rímsko-weimarskej perióde
života skladateľa, v posledných rokoch
pred smrťou (1811 - 1886), sú málo
známe, zriedkavo sú hrané na našich
pódiách a niektoré neboli u nás vôbec
premiérované. Toto obdobie je nové
výrazom a nezvyčajnou revolučnou
harmóniou a formou. Je poeticky a
kompozične prehĺbenejšie než známe

predošlé tvorivé parížske obdobie,
dobre zdokumentované na nahrávkach,
rozanalyzované. Neskoré obdobie ma
fascinuje novými témami a duchovným zameraním. Viaže sa na Lisztovo
pôsobenie vo Weimare a v Ríme, keď
prevažne viac dirigoval a komponoval,
propagoval novú hudbu, symfonické
básne, opery a iné diela mladších kolegov, pomáhal, transkriboval diela, staval pomníky ako nedostižný realizátor
idey altruizmu.“
(dš)

Balkánsku noc
osvieži Mahala
Rai Banda
HUDBA
Na podujatí Bubamara Balkan
Night, ktoré sa uskutoční 13. mája
2011 o 19.00 h v Majestic Music
Clube na Karpatskej 2, vystúpi
okrem maďarských Besh O Drom aj
rumunská Mahala Rai Banda.
Mahala Rai Banda, ktorý zahrá 13. mája
2011 v Majesticu, je podľa znalcov ešte
bláznivejším a muzikantsky vyzretejším
variantom hudobných počinov Bobana
Markoviča či Gorana Bregoviča. Usporiadatelia koncertu sľubujú „Kusturicov
film naživo“ v podaní dychovej sekcie z
rumunskej dedinky Zece Prajini.
Na podujatí Bubamara Balkan Night
vystúpia okrem Mahala Rai Banda aj
maďarskí Besh O Drom, ktorí mixujú
balkánsku dychovku s elektronikou a
motívmi z rómskej, transylvánskej,
arabskej, zo židovskej a z gréckej
hudby. Okrem balkánskych kapiel vystúpia Gadjo, CZ Jam Soundsystem,
Malalata Sound System, DJ Plastelina
či Robo Gregor.
(dš)

Ernest Zmeták
v Esterházyho
paláci
VÝSTAVA
V SNG v Esterházyho paláci na
Námestí Ľ. Štúra 4 otvorili výstavu
slovenského maliara Ernesta Zmetáka pod názvom Posledný klasik
Ernest Zmeták - umelec a zberateľ.
Ernest Zmeták patrí k najvýznamnejším
postavám slovenského maliarstva 2.
polovice 20. storočia. Repertoár motívov jeho tvorby nebol široký: krajina,
jednoduché vidiecke motívy, zátišia,
portréty a autoportréty, v grafike aj
ľudové balady či biblické výjavy. Hlavný dôraz však postavil na tvare, nie na
impresii, na dojme videného.
Projekt je koncipovaný ako dvojvýstava. Predstavuje tvorbu E. Zmetáka a
zároveň dokumentuje jeho bohatú zberateľskú činnosť. Výstava potrvá do 5.
júna 2011.
(dš)

www.kia.sk

Kia Soul 1,6 CVVT LX
so zľavou až 2 210 €

už za 10 990 €
Vybrané prvky štandardnej výbavy:
ABS + ESC (elektronický stabilizačný systém)
6 airbagov
manuálna klimatizácia
centrálne zamykanie
elektrické ovládanie všetkých okien
palubný počítač
rádio s CD, MP3 a USB

NAVŠTÍVTE SVOJHO NAJBLIŽŠIEHO PREDAJCU KIA:
Kia Bratislava, s.r.o., Tuhovská 7, 83107 Bratislava, tel.: 02/49294303 - Slovakia Auto, s.r.o., Panónska cesta 30, 851 04 Bratislava, tel.: 02/68230802,
Einsteinova 21, 85101 Bratislava, tel.: 02/32421384 - Motor-Car Bratislava, s.r.o., prevádzka Lamaþ - Hodonínska cesta, 84103 Bratislava, tel.: 02/49294399

TEST 2009

Kia Motors Sales Slovensko, s.r.o. Emisie CO2: 137 - 156 g/km, kombinovaná spotreba: 5,2 - 6,5 l/100 km. Foto je ilustračné. *Záruka 7 rokov / 150 000 km. Podrobnosti nájdete v Zmluvných podmienkach. Ponuka platí do 31. 5. 2011 alebo do vypredania zásob.
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Račania majú
cez víkend
tradičné hody
RAČA
Tradičné Račianske hody sa tento rok
uskutočnia v nedeľu 8. mája. Hody sú
venované zasväteniu Farského kostola a jeho patrónom sv. Filipovi a
Jakubovi a tradujú sa od roku 1844.
Od obdobia Račianskych hodov sa o
Račanoch hovorí, že majú „néjen Jakuba, ale aj filipa,“ teda, že sú rozumní a
šikovní.
Na hodoch budú stánky plné rôznych
dobrôt na Alstrovej ulici, ľudové a
umelecké predmety a výrobky z dreva,
prútia, kože v uličke remesiel, kolotoče
budú pod kúpaliskom, bohatý kultúrny
program zase na pódiu pred Nemeckým kultúrnym domom. Prezentácia
Rače pod názvom Račiansky chotár sa
uskutoční na Jurkovičovej ulici.
Návštevníkov čaká aj račianske víno,
športové podujatia, výstavy obrazov,
prezentácia Klubu paličkovanej čipky
a detských prác, chodúľoví futbalisti...
Sprievodné podujatia k hodom sa začínajú už v piatok 6. mája 2011. (brn)

My_Letni_kampan_SL_252x178_BratislavskeNov_SK.indd 1

28.4.11 10:45

BRATISLAVSKÉ NOVINY 17/2011

12
 19.00 - Koncert k 100. výročiu

Značka Daimler AG

úmrtia Gustava Mahlera, Mahlerove
piesne, Elisabeth Kulman & Amarcord
SOBOTA 7. mája
 8.00 - Výmenné stretnutie zberate- Wien, Historická budova SND, Hviezdoslavovo námestie
ľov, Stredisko kultúry, Vajnorská 21
 16.00 - Čert a Káča, činoherný muzi-  19.30 - Modelky II, krása neni šetko,
kál v podaní Divadla pre deti Rád červe- hra zo sveta modelingu, divadlo GUnaných nosov, DK Kramáre Stromová 18 GU, Františkánske námestie 7
 17.00 - Dychovkový majáles s DH Vistučanka, Stredisko kultúry, Vajnorská 21
 19.00 - Zobor z Nitry, hosť Devín z
Bratislavy, vystúpenie folklórnych súborov, DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
 19.00 - Galaprogram Čínskeho
súboru Shen Yun, repertoár tanca a
hudby, zobrazujúci tradičnú čínsku kultúru, Nová budova SND, Pribinova ulica
 19.00 - Gasp 3, tanečná šou šialencov  20.00 - Prix Ars Electronica 2010,
rytmu a tanca, Heineken Tower Stage, kino inak, A4 Nultý priestor, Námestie
Pribinova 25
SNP 12
 19.00 - Ľudorezy alebo Moja pečeň
stratila zmysel, Malá scéna STU, DostoPONDELOK 9. mája
jevského rad 7
 10.00 - Čo prifúkol jarný vetrík,
 19.00 - Figaro sem, Figaro tam, komé- kreatívne podujatie pre deti MŠ, M klub,
dia, Nová scéna, Kollárovo námestie
Rovniankova 3
 19.30 - Modelky II, krása neni šetko,  10.00 - Cvičme v rytme, cvičenie
hra zo sveta modelingu, divadlo GUna- matiek s deťmi, Klub 22, Jiráskova 3
 10.00, 14.00 - Kráska a zviera, BratiGU, Františkánske námestie 7
 20.00 - Dronology, koncert, Tim Hec- slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
ker (CA), Phil Niblock (USA), Thomas  16.30 - Bezpečne na cestách - temaAnkersmit (NL), A4 Nultý priestor, tické súťaže a tvorivé aktivity pre deti,
Námestie SNP 12
Rodinné centrum Prešporkovo, Grösslingova 48
NEDEĽA 8. mája
 19.00 - Noc lesbičiek, freudovská ko 10.00 - Malá morská víla, rozprávka, média, Malá scéna STU, Dostojevského
rad 7
Malá scéna STU, Dostojevského rad 7
 10.30 - Nedeľné matiné, gitarový  19.00 - Gary & Trio, Hana Gregušokoncert, GMB, Mirbachov palác, Franti- vá a Pavol Bodnár, bluesový dvojkonškánske námestie 11
cert, Ticho&spol. Staromestský klub 10
 10.30 - Nedeľné rozprávkové dopo- x 10, CDLaV, Školská 14
ludnie, O zatúlanom klaunovi, Divadlo  19.00 - Veronika Pavelková: O + R +
na kolesách, DK Ružinov, Ružinovská 28 K (Ó plus Er plus Katéter), divadlo
 10.30 - O kozliatkach, Divadlo bez Mliečne zuby, tanečno-činoherná insceopony, DK Dúbravka, Saratovská 2/A
nácia na základe textov I. Villqista, Štú 14.00 - Galaprogram Čínskeho dio 12, Jakubovo námestie 12
súboru Shen Yun, Nová budova SND,  19.30 - Baletky, hackeri, homlesáci
Pribinova ulica
& manažéri, divadlo GUnaGU, Franti 14.00 - Popletená Punčocha, Šiši svet škánske námestie 7
prudko nákazlivý, následky sú trvalé,
UTOROK 10. mája
divadlo Ludus, Heineken Tower Stage,
 10.00 - Stretnutie s bájkou, príbehy o
Pribinova 25
 15.00 - Nedeľný čaj o tretej, do tanca zvieratkách, Klub detí Slniečko, Furdehrá Simax, DK Lúky, Vigľašská 1
kova 6/a
 16.00 - Deň matiek, spoločné vystú-  10.00 - Kráska a zviera, Bratislavské
penie DFS Kobylka, Črip, Grbarčieta, bábkové divadlo, Dunajská 36
 10.00 - Robíme darčeky ku dňu maVeľká sála Istra Centra, Hradištná 43
 18.30 - Organový recitál, Joseph Kele- tiek, detská scéna, DK Lúky, Vigľašská 1
men, organ, program F. Liszt , J. S. Bach,  10.00 - Čarodejník z krajiny Oz, rozprávkový muzikál, divadlo Nová scéna,
Franz Liszt 2011, Katedrála sv. Martina
 19.00 - Rozhodcovia, komédia, premié- Kollárovo námestie
ra, hrajú T. Maštalír, V. Kobielsky, B.  17.30 - Stretli sme sa na tanečnej,
Bystriansky, DK Ružinov, Ružinovská 28 vystúpenie žiakov tanečného odboru

1,25 %1
Úroková sadzba p.a.

ZUŠ E. Suchoňa, DK Dúbravka, Saratovská 2/A
 18.00 - Ateliers Français, dramatický
krúžok pre mládež, Klub 22, Jiráskova 3
 18.00 - Deň rodiny, verejný koncert
ZUŠ v Dev. N. Vsi, Veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, vstup voľný
 18.00 - Dotyky a spojenia, vernisáž
výstavy Juraja Gábora. Nová stála expozícia NMG, CC centrum, Jiráskova 3
 19.00 - Jolanta, predstavenie opery P.
I. Čajkovského, účinkujú žiaci Nadácie
Konzervatória v Bratislave, DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
 20.00 - Záhrada, hovory o kultúre a
kriku doby, téma: Na ceste domov, venované pamiatke Deža Ursinyho, Prednášková sála Univerzitnej knižnice, Ventúrska 11

 17.00 - V SNG číta..., Štefan Holčík zo

svojich obľúbených autorov na výstave
Architectura delineata et sculpta, Obraz
architektúry v grafike v 16. - 18. storočí,
SNG, Esterházyho palác, Námestie Ľ,
Štúra 4
 18.00 - Matka a dcéra: Každá dcéra
má matku…, Christl Greller (Viedeň),
Mila Haugová (Bratislava), literárne čítanie, Mozartova sieň Rakúskeho veľvyslanectva, Ventúrska 10
 19.00 - Piaf, poetická monodráma o
živote slávnej šansoniérky, Malá scéna
STU, Dostojevského rad 7
 19.00 - Báthoryčka, muzikál, divadlo
Nová scéna, Kollárovo námestie
 19.00 - Polícia, divadlo Ívery, CDLaV,
Školská 14
 19.00 - Živá voda, Za otvorené a kritické poznávanie, Lisztova záhrada v prípade nepriaznivého počasia Prednášková
STREDA 11. mája
 9.00 - Čarbaničky, pestrá lúka, Klub sála Univerzitnej knižnice, Ventúrska 11
 19.30 - Sex, mobil, rock´n roll, divad22, Jiráskova 3
 10.00, 14.00 - Kráľovský detektív, Bra- lo GUnaGU, Františkánske námestie 7
tislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
 13.00 - Dialógy, protidrogové fórum pre
PIATOK 13. mája
žiakov ZŠ, DK Ružinov, Ružinovská 28  10.00 - Predstavujú sa..., koncert žia 14.00 - Čiernobiela rozprávka, Klub kov gymnázia I. Horvátha, DK Ružinov,
Ružinovská 28
detí Slniečko, Furdekova 6/a
 14.00 - Stretneme sa v ateliéri, pestrý  11.00 - Servítkové nápady, tvorivá
mix výtvarných štýlov a zaujímavých dielňa pre mentálne postihnutú mládež,
aktivít pre deti, CC centrum, Jiráskova 3 M klub, Rovniankova 3
 15.00 - S nami to zvládneš, korok  14.00 - Angelína odovzdala dušu
ako dekor, tvorivá dielňa, M klub, Rov- najvyššiemu, tragikomédia, hrá Milka
niankova 3
Zimková Staromestský klub G19,
 17.00 - Zdravý životný štýl, uvádza CDLaV, Gaštanová 19
K. Bršelová, CC centrum, Jiráskova 3
 19.00 - Folklórne zrkadlenie, Eko 19.00 - Figaro sem, Figaro tam, komé- nóm a Gymnik, vystúpenie vysokoškoldia, Nová scéna, Kollárovo námestie
ských súborov, DK Zrkadlový háj, Rov 19.00 - F. Liszt - Marian Sobula, kla- niankova 3
vír (Poľsko), Komorné dni J.N. Hummela, Malá koncertná sála HTF VŠMU,
Zochova 1
 19.00 - Jolanta, predstavenie opery P.
I. Čajkovského, účinkujú žiaci Nadácie
Konzervatória v Bratislave, DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
 19.30 - Sex, mobil, rock´n roll, divadlo GUnaGU, Františkánske námestie 7
 21.00 - Zu (It), Shibuya Motors + Dd  19.00 - Komplic, divadlo Malá scéna
Kern (Sk, At), A4 Nultý priestor, STU, Dostojevského rad 7
 19.00 - Príbeh ulice 2, hip-hopový
Námestie SNP 12
muzikál, Nová scéna, Kollárovo námestie
ŠTVRTOK 12. mája
 19.00 - Bubamara Balkan Night,
 9.00, 11.00 - Kráľovský detektív, Bra- Besh O Drom, Mahala Rai Banda, Robo
tislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
Gregor, Gadjo.CZ, Jam Sound System,
 10.00 - Babka bylinárka a jej roz- Malalata Soundsystem, DJ Plastelina,
právanie o jarných kvetoch, Klub detí Majestic Music Club, Karpatská 2
Slniečko, Furdekova 6/a
 14.00 - Klub moderných spoločen-  viac podujatí Kam v Bratislave
ských stolových hier pre deti, Klub detí
na www.BratislavskeNoviny.sk
Slniečko, Furdekova 6/a
e-mail: kam@banoviny.sk

vyjdú opäť o týždeň
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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.

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

