
O nových cyklistických trasách, do-
budovaní chýbajúcich úsekov, ale aj
o kritike nového cyklochodníka v
Podunajských Biskupiciach sme sa
pozhovárali s technickou námestníč-
kou STaRZ Bratislava Katarínou
SZABÓOVOU.
- Podmienky pre cyklistov sa v Brati-
slave vlani znovu o niečo zlepšili, kon-
rétne pribudla cyklistická trasa prepája-
júca Podunajské Biskupice a Vrakuňu.
Keďže na tomto území bolo umiestne-
nie cyklochodníka komplikované, mu-
seli sme jeho trasu kombinovať. Časť
ide po ceste, časť sú nové úseky a niečo
pokračuje po existujúcich chodníkoch.
Kritika sa týka práve chodníkov - že sú
poškodené a nerovné. V čase prípravy
cyklotrasy však boli chodníky v lep-
šom stave, než v akom sú dnes. Pokiaľ
trasa vznikla, urobili sa na nich rôzne

vykopávky, umiestnili inžinierske siete
a podobne. Čo sa týka výberu trasy,
išlo o rozhodnutie všetkých zaintereso-
vaných strán, hlavne krajského doprav-
ného inšpektorátu.
Nebolo by lepšie opraviť existujúcich
chodníky a až potom budovať nové?
- Treba opraviť časť trasy pri Malom
Dunaji, medzi Prístavným mostom a
Podunajskými Biskupicami, ak budú
peniaze, tak aj nový chodník vo Vraku-
ni. Ostatné nie sú v kritickom stave.
Má vzniknúť cyklokomisia, ktorej cie-
ľom bude v prvých rokoch hľadať rie-
šenia na umiestnenie cyklistov na
komunikácie, respektíve dostať ich aj
cez mesto, a to bez väčších  finančných
nárokov.

Čo bude s dobudovaním cyklistickej
trasy v Mlynskej doline?
- Kvôli tunelu Sitina narážame na prob-
lém, kadiaľ ju viesť. Sú tam výjazdové
komunikácie z diaľnice slúžiace pre prí-
pad havárie, kúsok nového chodníka
potrebujeme viesť práve cez túto komu-
nikáciu. Riešením by mohlo podkopa-
nie sa alebo premostenie, čo sú však
finančne náročné záležitosti.
Problémový je úsek na Devínskej
ceste. Aké riešenie pripravujete ? 
- Najhoršie a najnebezpečnejšie úze-
mie sme chceli riešiť vedením trasy cez
ostrov Sihoť, no v minulom období
zainteresovaní nesúhlasili. Spolu s
mestom to chceme opäť otvoriť. Prí-
padné vybudovania lávky, ako je to pri
Schlosshofe, by bolo v priebehu nasle-
dujúcich štyroch rokov drahé a nereál-
ne. Zhováral sa Robert Lattacher
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BRATISLAVA
Vyše dvojtýždňová exkurzia pre tisíc-
ky turistov do Bratislavy sa končí. V
nedeľu 15. mája 2011 odohrajú finá-
lový zápas hokejových majstrovstiev
sveta a hlavné mesto sa znovu vráti
do normálneho života.
Šampionát v týchto dňoch vrcholí a
dnes si už len málokto spomenie, ako sa
pred pár mesiacmi hovorilo, že v uli-
ciach mesta sa o ňom nikto nedozvie.
Naopak, hokej sa pripomínal na každom
kroku, v centre mesta bolo prakticky
nemožné, aby oň domáci či turisti neza-
vadili. Práve turisti boli objektmi, na
ktorý sa sústreďoval najväčší záujem.
Podľa toho, že počas šampionátu sa
neobjavili žiadne väčšie kritiky, Brati-

slava hostiteľskú úlohu zrejme zvládla.
Paradoxne, čiastočne to spôsobil aj
výrazne menší záujem fanúšikov o
mimohokejové dianie. Napríklad Ru-
sov pricestovalo oveľa menej, než sa
čakalo, navyše väčšina našla ubytova-
nie vo Viedni, kam ich cestovky nalá-
kali na rôzne zľavy a bonusy, do Bra-
tislavy prišli len na samotné stretnutia.
Naši západní susedia zase po zápasoch
sadli do áut a pobrali sa smerom Brno,
Hodonín, Břeclav!
Z náporu turistov neskolabovala ani
MHD, aj keď najmä v úvode šampioná-
tu si ľudia museli zvykať na spôsob
dopravy od štadióna. Zlaté dni prežívali
majitelia pubov, krčiem, reštaurácii. V
drvivej väčšine, našťastie, nevytočili

ceny do astronomických výšok. Sťaž-
nosti sa neobjavili ani na taxikárov, k
čomu možno dopomohlo, že posledné
dva týždne pracovali zrejme všetci taxi-
kári v meste a turisti si tak mohli vybe-
rať. Aj vďaka tomu všetkému sa po-
tvrdilo, že šampionát nebol pre mesto
žiadnym stresujúcim obdobím.
Veľkým mínusom však boli zlodeji,
ktorí v polovici šampionátu okradli
dánsku výpravu priamo v hoteli a spô-
sobili jej škodu za 35 000 eur. Pre mesto
to bola reklama ako hrom. Negatívna!
Sedemnásť dní hokejového sviatku sa
teda stane v nedeľu históriou. Bratislava
si musí zvykať na všedné dni a zase
musí rozmýšľať, čo ponúknuť svojim
nehokejovým návštevníkom. (mm)

Bratislave kazia dobré meno len zlodeji
Svetový šampionát nie je len o hokeji a fandení, ale aj o zabávaní sa. FOTO -  TASR / Martin Baumann

Opäť chcú hovoriť o cyklotrati cez Sihoť

Slovenský pohár

patrí Slovanu,

získal ho už 

dvanásty raz
BRATISLAVA
Futbalisti ŠK Slovan sa priblížili k
vysnívanému domácemu úspechu. Vo
finále Slovenského pohára vyhrali
nad Žilinou 5:4 na strely zo značky
pokutového kopu a k double potrebu-
jú už len triumf v Corgoň lige.
Finále ponúklo dramatický zápas, ktoré-
ho rušný priebeh dal zabudnúť na nižšiu
kvalitu predvádzaného futbalu. Belasí
boli lepším tímom, prvý polčas síce tro-
chu prespali, ale po prestávke už domi-
novali a v predĺžení mali bližšie k víťaz-
stvu. Žilina však v závere vyrovnala a
vynútila si penaltový rozstrel. V ňom
dlho dokonca viedla, no záverečné stre-
ly zo značky pokutového kopu lepšie
zvládli Bratislavčania. Celkove to bolo
dokonca už ich dvanáste víťazstvo v
Slovenskom pohári, od roku 1994 piate.
„Prvý polčas sme nezvládli a nepomo-
hol nám ani rýchly vedúci gól. Po pre-
stávke sa náš výkon zlepšil a hoci sme
prehrávali, podarilo sa nám vyrovnať.
Predĺženie bolo opatrné, keď sme stre-
lili tretí gól, verili sme, že náskok si
ustrážime a vyhráme aj bez penaltové-
ho rozstrelu. Prišla však posledná
minúta a rana. Otočilo sa to v rozstrele,
keď viedla Žilina a stačilo jej premeniť
jedenástku. Nedala, mali sme viac
šťastia, navyše nás podržal brankár
Putnocký,“ priznal tréner Slovana
Karel Jarolím.
Belasí tak získali prvú z dvoch hlav-
ným trofejí a ak zvíťazia aj v lige, ktorú
vedú, zopakujú úspešné sezóny z
rokov 1994 a 1999, keď vyhrali ligu aj
pohár. (mm)

Mesto chce novú

trať trolejbusu,

na Hroboňovu
BRATISLAVA
Mesto chce postaviť novú trolejbuso-
vú trať z Pražskej ulice na Hroboňo-
vu ulicu. Magistrát už vypísal verejnú
súťaž, lehota na predkladanie ponúk
alebo žiadostí o účasť je 30. máj 2011.
Výstavba novej trolejbusovej trate sa
týka ulíc Pražská, Stromová, Brnianska,
Prokopa Veľkého, Hroboňova, Krčmé-
ryho, Úprkova, Kubániho, Bohúňova,
Búdková a Lovinského. 
Samotné práce majú pozostávať z
výstavby stožiarov, dodávky a montáže
trolejového vedenia a káblových vede-
ní, prekládky vedenia, ovládania výhy-
biek, alebo výstavby trvalého dopravné-
ho značenia... Predpokladaná hodnota
zákazky je 2 265 000 eur bez DPH.
Víťaz by mal trať pripraviť za pol roka
od podpísania zmluvy. (rob)

Prokurátor

vzniesol protest

proti uzneseniu

zastupiteľstva
BRATISLAVA
Protest proti uzneseniu mestského
zastupiteľstva týkajúceho sa schvá-
lenia predsedov a podpredsedov
dozorných rád spoločností s majet-
kovou účasťou mestskej samosprávy
podal krajský prokurátor.
Podnet na prokuratúru podal po
výhradách na marcovom mestskom
zastupiteľstve primátor Milan Ftáč-
nik. Primátor upozornil poslancov, že
mestské schválenie predsedov a pod-
predsedov dozorných rád prekračuje
kompetencie, ktoré mu vymedzuje
zákon o obecnom zriadení a zákon o
hlavnom meste SR Bratislave. Ak
poslanci na nadchádzajúcom zasad-
nutí zastupiteľstva (26. mája 2011)
nevyhovejú protestu prokurátora, ten
môže podať na príslušný súd návrh na
zrušenie prijatého uznesenia.
Hovorca krajskej prokuratúry René
Vanek uviedol, že mestské zastupiteľ-
stvo prekročilo svoju právomoc, preto-
že konalo nad rámec zákona. Mesto
podľa neho prekročilo svoju kompe-
tenciu v tom, že priamo schválilo za
predsedov a podpredsedov dozorných
rád v spoločnosti Metro Bratislava,
Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) a
Dopravný podnik Bratislava, a.s., kon-
krétne osoby. Právomoci vyplývajú
mestu zo zákona o hlavnom meste Bra-
tislave a jednotlivé spoločnosti sa ria-
dia svojimi štatútmi. 
Podľa R. Vaneka kompetencia priamej
voľby predsedov a podpredsedov
dozorných rád spoločností mestskému
zastupiteľstvu nenáleží. Tu mal podľa
neho vykonávať práva akcionára štatu-
tár, ktorý je v tomto prípade primátor
Bratislavy. „Počkáme si, ako sa mest-
skí poslanci vysporiadajú s našou argu-
mentáciou,” uviedol. Ako konštatoval,
„buď sa s výrokom prokuratúry stotož-
nia a uznesenie v napadnutých bodoch
zrušia - teda nominantov za predsedov
a podpredsedov, alebo naše argumenty
akceptovať nebudú a v tom prípade
budeme zvažovať podanie žaloby na
súd,“ dodal hovorca prokuratúry.
Predseda poslaneckého klubu SDKÚ-
DS, Most - Híd Ivo Nesrovnal uviedol,
že podľa neho je protest v rozpore so
zákonom o prokuratúre. V odôvodnení
prokuratúra podľa neho vyslovila
názor, že zastupiteľstvo nemôže schva-
ľovať predsedov a podpredsedov do-
zorných rád. „Potom však povedala aj
to, že zastupiteľstvo môže síce schva-
ľovať členov riadiacich orgánov, ale
nemôže schvaľovať predsedov a pod-
predsedov, pričom oni sú, samozrejme,
členovia riadiacich orgánov. Nemá to
teda hlavu a pätu,“ konštatoval. Dodal,
že s protestom nesúhlasí. (rob)



PETRŽALKA
Dodržiavanie zákona o premávke na
cestných komunikáciách je pre nie-
ktorých vodičov problémom. Zrej-
me najviac sa to týka parkovania na
chodníkoch. Niektorým nič nehovorí
jedenapolmetrová povinná medzera.
Osobitne zlá situácia je na chodní-
koch v Petržalke. Tie si mnohí vodi-
či zobrali len pre seba a berú ich ako
samozrejmé parkovisko.
Typickým príkladom toho, ako si vodi-
či mýlia chodník s parkoviskom a
neberú ohľad na chodcov, sú napríklad
ulice Krásnohorská a Vyšehradská. V
prvom prípade, na Vyšehradskej ulici
musia aj obyvatelia z blízkych domov
(neraz aj matky s deťmi) obchádzať
auto stojace na chodníku. Na výber
majú buď cestičku cez trávnik (v prípa-
de, že prší, tak aj po blate) alebo po
ceste. Na Krásnohorskej ulici tiež
nemá chodec na výber. Auto parkujúce
na nesprávnom mieste musí obísť cez
cestu, hoci tá ide do zákruty, kde hrozí
s kolíziou s autom.
Podnetom bola sťažnosť čitateľa Rasti-
slava Gemerského, ktorý sa sťažuje na
podľa neho každodennú situáciu v
týchto miestach.
Mestská polícia pripomína, že zastave-
nie a státie motorových vozidiel na
chodníkoch upravuje zákon. Ten hovo-
rí, že iní účastníci cestnej premávky
než chodci nesmú chodník používať.
To neplatí, ak dopravnou značkou
alebo dopravným zariadením nie je
určené inak, alebo ak ide o zastavenie
alebo státie vozidla, pri ktorom ostane
voľná šírka chodníka najmenej 1,5
metra. „Pokiaľ ide o Vyšehradskú, ako
aj Krásnohorskú ulicu, parkovanie na
chodníkoch tu hliadky mestskej polície
pravidelne riešia a len za prvé mesiace

tohto roka sme tu evidovali 170 podob-
ných priestupkov,“ uviedla vo svojom
stanovisku mestská polícia.
Situácia v Bratislave (ale zrejme naj-
viac v Petržalke) sa vôbec nezlepšuje.
Skôr naopak. Záleží preto na polícii, či

tento problém bude riešiť okamžite a
zásadne, alebo si po čase jednoducho
zvykneme, že chodník v hlavnom
meste Slovenska znamená súčasne aj
cesta či parkovisko. (rob)

FOTO - Rastislav Gemerský
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Presťahujeme
všetky úrady
mimo mesta?
Problémy s parkovaním na chodní-
koch, zdá sa, nemajú v Bratislave kon-
ca-kraja. Keďže národní poslanci roz-
hodli, že parkovať sa na chodníkoch
môže, chodníky zostávajú plné áut. Čo
na tom, že boli postavené a skolaudo-
vané na chodenie.
Autá začínajú z chodníkov miznúť až
vtedy, keď na nich samospráva osadí
pevné zábrany, ktoré znemožnia vjazd
na chodník. Zvyk je železná košeľa a
niekedy to veru poriadne bolí. Ako
napríklad na Záhradníckej ulici, kde
minulý týždeň osadili po obvode chod-
níka železné koly. Betón nestihol ešte
zaschnúť a jeden z kolov zmizol, aby
autá mohli opäť parkovať. Podozrievať
z toho sudcov a prokurátorov by bolo
nespravodlivé, veď nielen oni chcú par-
kovať a nemajú kde.
Radikálni odporcovia parkovania na
chodníkoch volajú po zmene zákona -
ak by bolo parkovanie na chodníkoch
bez výnimky zakázané, polícia by mohla
s darebákmi urobiť poriadok. Určite by
to zlepšilo situáciu, problém by to však
zrejme nevyriešilo. Na cestách predsa
máme obmedzenú rýchlosť a napriek
tomu ju mnohí vodiči prekračujú.
Z opačnej strany často zaznieva argu-
ment, že všetky úrady sú v centre mesta
a keď tam občan či podnikateľ potrebu-
je ísť niečo vybaviť, nemá kde zaparko-
vať. To je síce pravda, ale úrady sú v
centre mesta práve preto, aby tam ľudia
nemuseli cestovať, aby boli v dosahu
chôdze či verejnej dopravy. Ak potrebu-
jem napríklad ísť do obchodného re-
gistra a viem, že v okolí niet kde parko-
vať, nebudem predsa zabíjať čas krúže-
ním okolo Justičáku, no radšej využijem
MHD alebo pôjdem pešo.
Zaparkovať auto na chodníku s vedo-
mím, že chodci musia ísť po frekvento-
vanej ceste, v lepšom prípade po tráve,
je vrchol drzosti a bezohľadnosti. Takí-
to ľudia by mali byť radšej ticho ako sa
zapájať do diskusie o parkovaní na
chodníkoch. Alebo kvôli nim presťahu-
jeme úrady mimo mesta, kde bude dosť
miesta aj na parkovanie? Alebo vysťa-
hujme z centra mesta všetkých, ktorí
chcú chodiť po chodníkoch? Aj tak je s
nimi len oštara. Radoslav Števčík

STARÉ MESTO
Historická budova bývalého baroko-
vého hostinca, ktorý bol známy ako U
čierneho medveďa je už roky nedo-
končená. Objekt je na Žižkovej ulici
neďaleko rybárskeho cechu a v su-
sedstve Kostola Najsvätejšej trojice.
Niekoľkoposchodovú budovu dobre
vidieť z dunajského nábrežia a nachá-
dza sa na území pamiatkovej rezervácie.
Podľa Mestského ústavu ochrany
pamiatok (MÚOP) malo ísť pôvodne o
rekonštrukciu historickej budovy, k
čomu dával ústav pripomienky a usmer-
nenie v deväťdesiatych rokoch. V roku
1996 prevzal agendu obnovy Krajský
pamiatkový ústav v Bratislave, neskorší
krajský pamiatkový úrad. Vtedajší maji-
teľ obnovu nedokončil, budovu predal a
odvtedy pustne.
Na stavebnom úrade Staré Mesto neve-
dia, prečo nebola stavba dokončená.
„Na stavbu bolo vydané právoplatné
stavebné povolenie „zmena stavby pred
dokončením“, na ktorom je vyznačená
právoplatnosť 23. júna 2003,“ informo-
val staromestský úrad. Podľa pamiatka-
rov sa rekonštrukcia a nadstavba robila
v rokoch 2001 a 2002. K objektu vyda-
li rozhodnutie v roku 2002 a týkalo sa
zmeny pôvodnej projektovej dokumen-
tácie. Išlo o priznanie okien na západ-
nom priečelí budovy. 

Pamiatkari tvrdia, že dom pôvodne
postavili ako solitér, čo potvrdzujú his-
torické mapy Bratislavy, ako aj viditeľ-
né obrysy okien na prvom poschodí v
zachovanom pôvodnom murive. Ďalšia
zmena sa týkala vzhľadu strechy.
Pôvodne bol navrhnutý tehlovočervený
strešný plášť a dom mal mať presklené
átrium, napokon má strecha bridlicovo-
čiernu farbu. Podľa pamiatkarov histo-
rické stavby mohli byť v Bratislave
pokryté bridlicovou krytinou. Dom má
niesť názov Čierny medveď a strecha
celoplošne pokrytá tvrdou krytinou je
pre územie mestskej pamiatkovej rezer-

vácie, z hľadiska pamiatkovej ochrany
strešnej krajiny, vhodnejším riešením
ako presklené átrium.
Majiteľ objektu ktorý nechcel byť
menovaný, nám povedal, že v uplynu-
lých dňoch bol na stavbe štátny staveb-
ný dozor, ktorý situáciu preveroval.
„Máme na to stavebné povolenie, všet-
ko je v poriedku,” uviedol. Ako dodal,
mal tam byť luxusný butikový hotel,
no banka mu na tento zámer peniaze
nepožičala. Majiteľ preto hľadá iné rie-
šenie, alebo zháňa peniaze na dokonče-
nie. Robert Lattacher

FOTO - autor

Objekt bývalého barokového hostinca

v Podhradí už roky nikoho nezaujíma

Petícia za 

polikliniku má

2500 podpisov
NOVÉ MESTO
Petíciu občanov, pacientov a zdra-
votníkov za zachovanie Polikliniky
na Tehelnej ulici podpísalo takmer
2500 ľudí. Za jej zachovanie je aj
miestna novomestská samospráva.
Záujem na jej zachovaní potvrdil aj
nezávislý starosta Nového Mesta
Rudolf Kusý. Jediným akcionárom
polikliniky je Fond národného majet-
ku, ktorý odporučil vláde priamy pre-
daj zariadenia vo výberovom konaní.
Ak by poliklinika bola predaná sú-
kromnej firme, starosta Rudolf Kusý
sa obáva, že by sa mohol zopakovať
scenár Nemocnice s poliklinikou na
Bezručovej ulici v Starom Meste. 
„Hrozilo by tak, že ďalšia mestská časť
zostane bez kapacitne zodpovedajúcej
plnohodnotnej polikliniky,“ povedal
starosta Nového Mesta. Mestská časť
navrhuje bezplatného prevod Poliklini-
ky Tehelná na Nové Mesto. Starosta už
adresoval Fondu národného majetku
dva listy, v ktorých potvrdil záujem
samosprávy objekt získať.
„Ambíciou Nového Mesta je získať
majetok polikliniky a následne ju
transformovať tak, aby sa stala
moderným centrom poskytovania
štandardnej aj nadštandardnej zdra-
votnej starostlivosti, ako aj miestom,
kde sa môžu sústrediť sociálne služby
nielen pre obyvateľov mestskej
časti,“ uviedol novomestský miestny
úrad. Transformácia si vyžiada inves-
tíciu do splatenia dlhu polikliniky,
ktorý je aktuálne asi  pol milióna eur,
ďalej investície do rekonštrukcie, roz-
šírenia a modernizácie súčasných
kapacít. 
Starosta v priestoroch kliniky plánuje
presadiť napríklad vytvorenie denné-
ho stacionára pre seniorov, či posky-
tovanie služieb hospicu. Chcel by
udržať aj výšku nájomného pre
ambulancie na súčasnej úrovni.
Miestna samospráva by tak podľa
úradu dokázala zabezpečiť zachova-
nie a rozšírenie súčasného portfólia
špecializovaných ambulancií, vrátane
otorinolaryngológie, stomatológie,
gynekológie, chirurgie či moderných
diagnostických centier. (brn, rob)

Horský park 

privíta bežcov

Milej míle
STARÉ MESTO 
V nedeľu 15. mája 2011 sa milovníci
horského behu znovu dočkajú svojej
obľúbenej Milej míle. Pobeží sa v
areáli Horského parku. 
Prihlášky sa dali poslať do štvrtka 5.
mája, záujemcovia o štart sa však môžu
prihlásiť aj v deň štartu pri prezentácii,
najneskôr štyridsať minút pred štartom
svojej vekovej kategórie. 
Organizátori celkove pripravili štrnásť
kategórií, jednou z nich je šprint do
schodov. (mm)

Petržalské chodníky sú parkoviskami,

mestská polícia však tvrdí, že to rieši

Objednávky cez telefón sú výhodnejšie!!!

0903 646 179  0905 646 179  0948 646 179

ABC TAXI
� 02 16 100

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 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

Zasekol sa vám trezor?

OBRAZY NAJLEPŠIE

Galéria Art Invest
Dobrovičova 7, Bratislava

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

PREDÁTE V AUKCII
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Analýzu toaliet

robili cez jarné

prázdniny
STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto zdôvodni-
la zatvorenie väčšiny verejných toa-
liet v centre mesta analýzou ich náv-
števnosti. Tú si však samospráva
však nechala robiť cez jarné prázd-
niny, keď bolo mesto poloprázdne!
Bratislavčania totiž boli preč a turis-
ti ešte do mesta neprišli.
Ako vyplýva z analýzy, ktorú nám
poskytol miestny úrad mestskej časti
Staré Mesto, samospráva sledovala
návštevnosť staromestských verej-
ných toaliet od 22. do 27. februára
2011, teda v čase, keď bratislavskí
školáci mali jarné prázdniny. Navyše
z pohľadu cestovného ruchu išlo o
tzv. hluché obdobie, keď turisti do
Bratislavy ešte neprichádzajú.
Otázne je, či išlo o zámer alebo o ne-
schopnosť zodpovedných pracovníkov
samosprávy. Ak chcelo Staré Mesto na
prevádzke toaliet ušetriť a hľadalo vý-
hovorku, nemohlo si vybrať lepší ter-
mín na sledovanie ich návštevnosti.
Napriek tomu v sledovanom týždni vy-
užilo verejné toalety na Kapucínskej
ulici 106 osôb, na Ulici 29. augusta 61
osôb a na Kollárovom námestí 81 osôb.
Staromestská samospráva im odkazuje,
aby odteraz chodili do kaviarní a reš-
taurácií. (brn)

Ružinov má

nový rozpočet,

po roku a pol
RUŽINOV
Jedna z najväčších mestských častí,
Ružinov, má až po jeden a pol roku
opäť riadne schválený rozpočet. V
roku 2010 fungovala miestna samo-
správa v rozpočtovom provizóriu.
Ružinovský rozpočet je vyrovnaný, s
príjmami 25 288 081 €  a výdavkami v
rovnakej výške. Ružinov dá peniaze na
prípravu projektu rekonštrukcie Ulice
Maximiliána Hella a na vybudovanie
odbočovacieho pruhu na Trnavskú
cestu, viac peňazí chce dať aj na opravu
ciest a chodníkov. Miestna samospráva
plánuje investovať do obnovy sociál-
nych zariadení na školách, na rok 2011
je naplánovaná oprava detských ihrísk
na Bajzovej a Kašmírskej ulici, peniaze
pôjdu aj na dobudovanie cyklotrasy
Bajkalská - Mlynské nivy. 
Mestská časť tento rok ušetrí asi 7-
tisíc eur napríklad tým, že nebude ľu-
ďom zadarmo rozdávať muškáty, na-
miesto toho ich vysadí na verejných
priestranstvách. Návrh rozpočtu sa
nepozdával bývalému starostovi Sla-
vomírovi Drozdovi. Poukázal naprí-
klad na rozdiely medzi príjmami a
výdavkami v prípade účelových dotá-
cií na prenesený výkon štátnej správy,
neopodstatnené a nadhodnotené prí-
jmy. Navrhovaný rozpočet nepredsta-
vuje podľa neho reálne napĺňanie v
príjmoch, čím je ohrozená jeho vý-
davková časť. (brn, rob)

STARÉ MESTO
Ani osadenie stĺpikov na chodníku
rohu ulíc Záhradnícka a Justičná,
ktoré osadil magistrát a ktoré mali
zlepšiť bezpečnosť pri výjazde z
bočnej ulice, neprinieslo vytúžený
efekt. Dôvodom bolo vytrhnutie jed-
ného z nich.
Autá sa tak stále dostanú na chodník,
kde aj naďalej parkujú a bránia výhľa-
du na hlavnú cestu. Stĺpik niekto zrej-
me vytrhol v čase, keď ešte nebol cel-
kom zaschnutý betón a zostala po ňom
iba diera. V čase našej prítomnosti pri
Justičnom paláci bol chodník, tak ako
vždy, zaplnený zaparkovanými autami.
Vodiči, ktorí chcú zaparkovať na rohu,
kde bránia rozhľadu vychádzajúcim
autám z Justičnej ulice na Záhradnícku,
sa tam poľahky dostanú práve cez
medzeru medzi stĺpikmi, alebo z opač-
nej strany, cez chodník. Situácia sa teda
nezlepšila, skôr naopak. Vodiči majú
stáole zlý výhľad a zhoršila sa aj bez-
pečnosť chodcov, keďže vodiči musia

na časti chodníka manévrovať, kým
zaparkujú.
Po upozornení na nebezpečnú situáciu
na tomto mieste mesto oznámilo, že o
bezpečnosť sa postará rozmiestnením
stĺpikov na základe schváleného projek-

tu odbornou komisiou tak, „aby bol za-
bezpečený rozhľad v križovatke“. Zdá
sa však, že jedna vec je rozhodnutie
odbornej komisie „od stola“ a druhá je
skutočné fungovanie projektu. (rob)

FOTO - Robert Lattacher

Na Záhradnícku dali stĺpiky, jeden však

vytrhli a autá zostávajú na chodníku

F. Martinengo 

má na novej 

zbrojnici tabuľu
STARÉ MESTO
Zakladateľa prvého zboru dobrovoľ-
ných hasičov Ferdinanda Martinen-
ga si pri príležitosti 150. výročia jeho
narodenia a príležitosti sviatku sv.
Floriána - Dňa hasičov uctili pamät-
nou tabuľou. 
Tú osadili na novej hasičskej zbrojnici
Dobrovoľného hasičského zboru na
Žilinskej ulici v bratislavskom Starom
Meste, ktorú pomenovali po Ferdinan-
dovi Martinengovi. Hasičská stanica sa
sem presunula z Cintorínskej ulice.
„Bratislavská župa si tradične uctieva
osobnosti, ktoré prispeli k jej rozvoju.
Medzi takéto osobnosti patrí aj Ferdi-
nand Martinengo, ktorý založil prvý
dobrovoľný hasičský zbor. Táto tradícia
sa potom ujala nielen v Bratislavskej
župe, ale na celom Slovensku,“ povedal
bratislavský župan Pavol Frešo počas
spomienkovej akcie.
Podujatie s názvom Pocta hasičom a
záchranárom zorganizovala Spoločnosť
Ferdinanda Martinenga v spolupráci s
Dobrovoľníckym hasičským zborom
Bratislava - Staré Mesto a Prezídiom
Hasičského a záchranného zboru SR. 
Ferdinand Martinengo bol šermiar a
učiteľ. V roku 1844 sa usadil v Bratisla-
ve, kde založil Prvú telocvičnú a šer-
miarsku školu. V roku 1867 založil prvý
zbor dobrovoľných hasičov Angažoval
sa v zavádzaní telesnej výchovy do
školského vyučovania. Sám vyučoval
na Vyššej reálnej škole kráľovského slo-
bodného mesta Bratislava taliančinu a
gymnastiku. Založil aj Spolok na pod-
poru chudobných študentov bez rozdie-
lu náboženstva. (brn)

Bratislavčanom 

ponúknu zdravú 

životosprávu
BRATISLAVA
V piatok 20. mája 2011 sa začne
roadshow zdravých potravín, ochut-
návok, súťaží, ukážok varenia a
pohybu Zdravo, chutne a aktívne.
Uskutoční sa v nákupných centrách,
obchodoch, fitness centirách, školách
či v kuchynských štúdiách. 
Záujemcom o zdravú životosprávu
predstaví zdravé novinky a ukáže drob-
né kroky, ktoré vedú k obrovským
výsledkom. Súčasťou jubilejného 5.
ročníka, ktorý bude pod záštitou Kance-
lárie SZO na Slovensku, je opäť súťaž -
3 kg, a centrálnou témou je Návrat k prí-
rode. Pre účastníkov i výhercov sú pri-
pravené ceny v hodnote 4000 eur. 
Samotná kampaň potrvá do 25. júna
2011, chýbať nebude ani Deň pohybu a
starostlivosti o telo či Bio deň a poduja-
tia pre vybrané slovenské školy pod
názvom Zdravo a chutne - to dáš!
Okrem prípravy raňajok či desiatej budú
počas týchto podujatí súťažiť žiaci škôl
v príprave rýchlych, ľahkých a chut-
ných jedál s profesionálnym kuchárom
či školským personálom kuchyne.
Vyškolené tímy odborníkov, zdravotníc-
keho personálu, dobrovoľníkov, leká-
rov, fyzioterapeutov, gastroenterológov
a iných zasvätených budú päť týždňov
merať, vážiť nielen známy BMI - Body
Mass Index, ale aj hladinu tuku či cukru
v krvi. Viac informácií na www.zdra-
voachutne.sk. (brn)

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)

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 €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 €

Bratislavský župan Pavol Frešo
sa po incidente, keď bol v River
Fun zóne na Tyršovom nábreží
zranený 18-ročný mladík, zaují-
mal o bezpečnosť na miestach
hromadného výskytu fanúšikov a
prijaté opatrenia si vo fanúšikov-
skej zóne sám vyskúšal na zápase
Slovenska s Českou republikou.
„Bratislavská župa nemalými
prostriedkami podporila myš-
lienku vytvorenia zón, kde sa
fanúšikovia môžu stretávať a
spoločne fandiť svojmu tímu.
No tak ako o zábavu musíme
dbať aj o bezpečnosť návštev-
níkov týchto zón,“ uviedol brati-
slavský župan Pavol Frešo. 

V River Fun zóne na Tyršovom
nábreží, ktorú už navštívilo viac
ako 12 000 fanúšikov sa počas
sledovania posledných zápasov
zvýšil počet pracovníkov SBS a
posilnili sa aj hliadky príslušní-
kov policajného zboru. 

River Fun Zóna na Tyršovom
nábreží je vytvorená vo veľkoka-
pacitnom stane, kde je k dispozí-
cii  viac ako 1000 miest na sede-
nie. Návštevníci stanu môžu sle-
dovať zápasy na 6-metrovej LED
obrazovke, môžu sa zapojiť do
interaktívnych hier, súťažiť o
rôzne darčeky a zabávať sa do
neskorých nočných hodín.

Frešo: Verím, že prijaté opatrenia
zvýšia bezpečnosť fanúšikov

Na posilnení hliadok príslušníkov policajného zboru a zvýšení bez-
pečnosti v okolí fanzóny na Tyršovom nábreží sa župan Pavol
Frešo dohodol s krajským riaditeľom PZ Csaba Faragóom.
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Policajti si

zaslúžia aspoň

malé uznanie
LIST ČITATEĽA
Tak ako mnohí slovenskí muži -
fanúšikovia, aj my sme sa s partiou
dohodli nechať manželky doma
napospas telenovelám a pozrieť si
hokejové stretnutie majstrovstiev
sveta mimo tepla domova.  
Samozrejme s patričným logistickým
(pivko, klobáska, chipsy, ...) a logic-
kým (...že už Čechom teraz konečne
naložíme!) vybavením sme sa stretli v
autoškole, ktorá sídli v prízemných
priestoroch jedného bratislavského
gymnázia, ktorej majiteľom je náš
kamarát. Rozložili sme sa pred veľko-
plošné premietacie plátno, ktoré sa
používa v učebni autoškoly a sledova-
li ďalší bratovražedný slovensko-
český súboj. 
Zápas dopadol, ako dopadol. História
sa neprepisovala, a tak zrejme ako
všetci v republike hokejových odbor-
níkov, sme ešte s pivkom v ruke do
hlbokej noci a vo všetkej počestnosti
rozoberali duel, mudrovali a vedeli
všetko zaručene lepšie ako Glenn. Asi
okolo druhej v noci však na vchodové
dvere autoškoly niekto zabúchal.
Nakukli sme cez okno a videli sme
policajné auto a dvoch príslušníkov
polície. Najprv trošku prirodzená
obava, že čo sa deje, otvorili sme
rýchlo dvere. Policajt sa pozdravil a
opýtal sa, či je všetko v poriadku, pre-
tože videli svetlo. Všetko sme si
veľmi rýchlo vysvetlili, pozdravili sa
a hliadka odišla. 
Všeobecne dosť kritiky padá na prácu
polície, tak je tu, myslím, priestor zložiť
tejto hliadke pochvalu. Pretože po
skončenom zápase, keď sa snaha polí-
cie určite koncentrovala do centra mes-
ta a do okolia zimného štadióna, sa tej-
to hliadke nezdalo jedno rozsvietené
okno jednej školy v jednej bratislavskej
štvrti a prišli si overiť, či je všetko bez
problémov. Vzájomne sme sa všetci po
ich odchode zhodli, že to asi nie je
úplne obvyklé a že si zaslúžia minimál-
ne malé uznanie. Možno mohli niekde
v služobnom aute bez takmer vždy hro-
ziaceho rizika „strážiť“ pomaly zaspá-
vajúce bratislavské sídlisko. Sú to
maličkosti, ale mali sme dobrý pocit, že
sa ešte niekde dejú veci, ako by sa diať
mali. Martin Špaček, Dúbravka

Po La Lanterne  na Zámockej ulici
otvoril bratislavský Talian Massimo
Atanasio ďalšiu Italian Restaurant
LA LANTERNA na nábreží v novom
komplexe River Park. Po skúsenosti
zo Zámockej ulice sme išli s tými naj-
vyššími očakávaniami.
Pred reštauráciou je presklená terasa s
výhľadom na promenádu a Dunaj, kto
však nechce stolovať vo „výklade“, dá
iste prednosť originálnemu interiéru reš-
taurácie. Uprostred je dlhý barový pult,
drevené stoly s bielymi obrusmi sú po
obvode celej reštaurácie, väčšina  je
však v ľavej časti, kde je aj kuchyňa s
výdajným oknom s mosadznými panvi-
cami a kastrólmi, takže návštevník má
bezprostredný kontakt s kuchárom.
Interiér je jednoduchý, ale vkusný. Na
zadnej stene je veľká podsvietená foto-
grafia večerného pohľadu na Neapol.
Na protiľahlej stene sú dalšie fotografie
tohto talianskeho prístavného mesta v
drevených rámoch - opäť všetky efekt-
ne podsvietené. Jednoduché drevené
stoličky navodzujú dojem talianskeho
vidieka. Nad stolmi sú mosadzné lampy.
Celkovo pôsobí interiér La Lantarny
veľmi príjemne a doslova taliansky.
Na rozdiel od niektorých pseudotalian-
skych reštaurácií v meste, La Lanterna
má pomerne skromný jedálny lístok.
Šesť predjedál, štyri cestoviny ako primi
piatti a štyri mäsové jedlá ako secondi
piatti. K tomu šesť špecialít z grilu a
jedenásť klasických a špeciálnych šalá-
tov. Okrem toho pizze s paradajkovým
základom (rosse), bez paradajkového

základu (bianchi) a pizzové špeciality
(dell´isola speciali).
Polievku sme v jedálnom lístku neobja-
vili žiadnu - každý deň však ponúkajú
jednu čerstvú polievku dňa. Pri našich
návštevách to boli rybacia polievka -
zuppa di pesce (7 €) a jačmenná po-
lievka - zuppa d´orzo (6 €). Jačmenná
bola vlastne krúpová so zeleninou, obe
však boli vynikajúce.
Z predjedál sme si dali Carpaccio di po-
lipo - plátky chobotnice, šalát rukola,
citrón, soľ, čierne korenie, petržlenová
vňať (11 €). Veľmi chutné, na náš vkus
možno trochu prislané. K tomu domáci
chlebík (2 €) pečený v La Lanterne.
Z primi piatti sme si dali Spaghetti alla
Carbonara - slaninka, vajíčko, čierne
korenie, parmezán (7,50 €) a Penne
all´Arrabbiata - paradajková omáčka,
chilly, cesnak, petržlenová vňať (7,50
€). V podstate klasika talianskej kuchy-
ne nechýba na jedálnom lístku žiadnej
reštaurácie s talianskou kuchyňou. Aj tu
však platí, že keď dvaja robia to isté, nie
je to to isté. Obe jedlá boli vynikajúce,
kuchári reštaurácií, ktoré sa hrajú na ta-
liansku kuchyňu, sa sem môžu prísť
učiť. Napríklad aj to, že alla Carbonara
sa robí bez smotany a stojí to fakt za to.
Úplne nadšení sme boli z Teľacích plát-
kov na balzamikovom octe s grilovanou
zeleninkou (24 €), ktoré tu pripravujú aj
na víne alebo na citróne. Dva kusy jem-
ných teľacích rezňov boli vynikajúce.

Rovnako ako Kukuričné kuriatko na
grile s opekanými zemiakmi (17 €) či
Pizza Quattro Stagioni - paradajka, syr
mozzarella, šampiňóny, artičoky, čierne
olivy, dusená šunka (11,30 €).
Bolo by tiež hriechom nedať si čerstvú
pražmu - Orata al Sale (30 €), ktorú ma-
li v rámci dennej ponuky. Najmä ak ju
pripraví a donesie na stôl sám Massimo.
Napriek našej spokojnosti, každý deň
nie je sviatok ani v La Lanterne. Pri jed-
nej z návštev nám parmezán doniesli na
stôl až keď sme dojedli cestoviny, chlieb
až v polovici hlavného jedla. Pri ďalšej
návšteve to však bolo v poriadku a
nemali sme výhrady.
Z dezertov sme ochutnali z jedálneho
lístka Tiramisu (8,50 €) a Čokoládovú
bezlepkovú tortu s mandľami Torta
Caprese (7 €) a dennej ponuky Cheese-
cake s rebarborou (7 €). Všetky tri boli
vynikajúce, oslovila nás najmä čokolá-
dová torta pripravená bez múky.
Celkovo nás La Lanterna by Massimo
nesklamala. Zaradila sa k tomu najlep-
šiemu, čo v meste ponúka nielen talian-
ska kuchyňa, ale gastronómia vôbec.
Cenovo je to pochopiteľne niekde inde
ako reštaurácie, ktoré žijú len z obedo-
vého menu. Tu však varia iba z čer-
stvých surovín a za kvalitu sa jednodu-
cho platí. Dopriali by sme každému
labužníkovi, aby sem aspoň raz zavítal.
Naše hodnotenie:�����

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

La Lanterna svieti už aj na nábreží

Pomohlo by, keby politici išli do basy
Nedávno som mala okrúhle narode-
niny. Mnohí sa čudovali, že ich vôbec
neoslavujem. Úprimne povedané,
posledné dni ma nepotešili. Naše
hokejové primadony dostali na frak.
Bratislava získala okrem dlžoby spoje-
nej s obnovením Zimného štadióna
Ondreja Nepelu aj povesť, že sa v hote-
loch kradne. A nie na poslednom mies-
te aj opätovný dôkaz o nevychovanosti
našej „verchušky“. Šťastie, že to hul-
vátstvo odznelo v slovenčine a cudzo-
jazyčné médiá ho (dúfam) nepostrehli. 
Priznám, v časoch Nežnej revolúcie
som dúfala, že situácia na Slovensku sa
o 10 - 15 rokov vyrovná s priemernými
európskymi štátmi. Žiaľbohu, dnes
nadobúdam obavy, že sa to nestane ani
o ďalších 50 rokov. Akoby kdesi pred
rokom 1989 zamrzol ľudský faktor a
človek človeku sa stal ešte viac vlkom.
Nechápem šialenú honbu za majetka-
mi, po ktorých nadobudnutí si ich maji-
telia nevedia užiť – pravda, ak ich nete-
ší myšlienka náhrobných kameňov v
nadživotnej veľkosti!
Myslíte si, že som depresívna stará

baba? Ani nie, faktom však je, že mám
sloniu pamäť.  A takú nekompetentnú
vládu, parlament a mestské zastupiteľ-
stvo, ako máme v súčasnosti, si nepa-
mätám. A, mimochodom, naprieč
celým politickým spektrom! Mám vo
zvyku uvažovať nad príčinami dejov. Je
faktom, že na Slovensku sa nedá hovo-
riť o právnom štáte. Právo platí iba na
„plebs“, ktorý nemá „krstného otca“
alebo veľa peňazí na podplácanie. 
Ukradnete televízor: sudca vám naparí
pár rokov natvrdo. Zabijete človeka
nezodpovednou jazdou – obídete iba s
niekoľkomesačným podmienečným
trestom. Za päťtisícovú krádež roky
väzenia. Za obrovské škody iba finanč-
ný trest a vztýčený prst. Myslím si, že
pes je zakopaný práve v súdnictve.
Heslo 3-krát a dosť bola blbosť. Za
vlasy pritiahnutý príklad: trikrát pri-
chytená krádež v obchode predsa
nemôže byť dôvodom na celoživotnú
štátnu stravu a ubytovanie.

Zato som hlboko presvedčená, že poli-
tici a manažéri podnikov, ktorí zapríči-
nia obrovské škody, by nemali dostať
iba finančný trest a podmienku. Pokiaľ
si naši vyvolení nepôjdu na pár rokov
sadnúť za mreže, nikdy nebudú uvažo-
vať o dôsledkoch svojho rozhodova-
nia. A ešte niečo by sa malo trestať
väzením: týranie a krutú zabitie zvie-
rat. Viete prečo? Lebo mladistvý
zasran, ktorý sa zabáva krutosťou na
živom tvorovi, nebude mať zľutovanie
ani so slabším človekom!
A nakoniec: ani monopolom by nema-
lo beztrestne prejsť jednostranné  poru-
šovanie zmlúv. Napríklad v súčasností
Bratislavská vodárenská spoločnosť
rozosiela návrh novej zmluvy na odber
vody a kanalizáciu. Bez ohľadu na sku-
točnosť, že túto zmluvu odberateľ
nepodpíše, mimochodom, nemá oporu
v zákone, jednoducho ako monopol
posielajú upomienky a vyhrážajú sa
odpojením služby dodávky vody. Hoci
sa mi sťažujú desiatky ľudí, neviem im
pomôcť. Na Slovensku je to totiž tak.

Marta Černá, Fórum spotrebiteľa

Pri úradoch

chýbajú miesta

na parkovanie
LIST ČITATEĽA
Treba sa zaoberať otázkou, prečo sú
pri úradoch v Starom Meste problé-
my s parkovaním? Keď chcem vyba-
viť napríklad niečo v Justičáku, tak si
musím dať minimálne tri kolieska
okolo, pretože nie je možné zapar-
kovať. Parkovisko oproti má voľné
miesto len zriedka, keďže skoro celé
si ho prenajali okolité firmy a obyva-
telia.
Na súde je najväčší rad na výpis z
obchodného registra, za hodinu sa tam
vystrieda 40 - 80 ľudí. Každý boží deň.
Keďže Bratislava má v porovnaní s
inými mestami oveľa viac obyvateľov
aj firiem, je na mieste otázka, prečo
musíme po výpis z ORSR chodiť len na
jedno miesto. Keby sa dal výpis vybrať
u hocijakého notára, nemuseli by byť
také rady na súde. Okrem toho je dosť
často nátresk aj v podateľni. A miesta na
parkovanie pred Justičákom nie sú viac-
menej žiadne, keďže aj jestvujúce sú
zaplnené cezpoľnými, ktorí do Bratisla-
vy prichádzajú za prácou.
Rovnako je to napríklad aj s Poštou I.
Zaparkovať sa tam nedá. Ísť si po poštu
do priečinka, prípadne si vystáť rad je
pre motorizovaného účtovníka časovo
náročné. Ďalší úrad je daňový na Rad-
linskej. Zaparkovať pri ňom dá tiež
zabrať, keďže okolité ulice ráno obsadia
cezpoľní. Okrem toho sú tieto úrady od
seba dosť ďaleko a prejsť to peši, prí-
padne vyčkávať na vhodný spoj je časo-
vo dosť náročné.
Pri každom úrade, respektíve neďaleko,
je nejaké to platené parkovisko. Pokiaľ
nie je plné, dá sa na ňom zaparkovať.
Zrátajme si však, koľko vyjde chodenie
po úradoch: Justičák - hodina asi 2 €,
Hlavná pošta - približne 3 €, daňový
úrad - ak je voľné vo vedľajšej ulici za
asi 2 €, Živnostenský register - 2 €. Na
to, aby ste prešli tieto úrady, ktoré nie sú
od seba veľmi vzdialené a ste motorizo-
vaní, miniete veľa eur a dosť veľa času.
Výpis z ORSR potrebuje firma každé tri
mesiace, a niekedy aj na počkanie ďalší,
pošta je potrebná každý pracovný deň a
daňový úrad podľa veľkosti firmy buď
každý mesiac alebo každý kvartál, živ-
nostenský minimálne trikrát za rok, ak
je nejaká zmena vo firme...
Je fajn, že sú kartičky pre rezidentov
Starého Mesta, aby im miesta nezapra-
távali cezpoľní. Lenže na dané úrady
musia chodiť aj ľudia, ktorí sú iných
častí mesta a aj ti, ktorí majú firmu v
Starom Meste, ale nemajú tam trvalý
pobyt. Aj oni majú problém zaparko-
vať pri každom z úradov.

Katarína Čentéšová, Bratislava

Vyhrajte voľné
vstupenky na
bratislavské

predstavenia

hráme od 13.5.2011
na www. banoviny.sk

Ochutnajte kúsok
Dolného Rakúska

Dolnorakúske dni,  20. - 21. 5. 2011
Tomášikova 46 (bývalá budova IKEI)

Vyhrajte víkendový pobyt v Dolnom Rakúsku!
Vyplňte tento súťažný ústrižok, odovzdajte ho v predajni Nshop vo 
Freshmarket-e (Tomášikova 46, Bratislava) a môžete vyhrať fantas-
tický víkendový pobyt pre dve osoby na 2 noci s polpenziou 
vo wellness hoteli Panhans v stredisku Semmering.
Súťaž trvá od 6.5. do 21.5.
Žrebovanie víťazov sa uskutoční 21. 5. 2011 o 14:00.

Meno a priezvisko: .....................................................................................

Adresa: .......................................................................................................

Telefonický kontakt: ................................E-mail: ........................................

Vyplnením a zaslaním tohto kupónu súhlasím s tým, že mnou poskytnuté údaje môžu byť až do odvolania tohto 
súhlasu spracované spoločnosťou Nshop, s.r.o., v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov 
v platnom znení. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne 
a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla správcu. Výherca zodpovedá za zdanenie výhry 
v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
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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

1 V
OĽ

NÝ T
IP

1 V
OĽ

NÝ T
IP

ZAM
EŇ

 

U O
BS

LUH
Y Z

A

inz astra spielo 99x178 bratislavske noviny.indd 1 5/3/11 12:22 PM



6BRATISLAVSKÉ NOVINY 18/2011

+

DROPPAR, koreni ka, 2 ks.
Sklo, oce . Ø5, V9 cm. 
Jednotková cena €1,145

STRÅLANDE, seká ik. 
Plast, oce . Ø9, V20 cm. 

JÄMKA, dóza na potraviny, 3 ks.  
Plast. 0,3 l. Jednotková cena €0,330

RAJTAN, 
koreni ka
€1,79/4ks

Sklo, plast. 15 cl. 
Jednotková cena €0,447

BURKEN, dóza 
s vrchnákom. €2,49 
Sklo, hliník. 1,1 l.

JÄMKA, 
súprava 2 dóz
s vrchnákom.
1,1 a 1,9 l. 

IKEA 365+ IHÄRDIG, 
koreni ka, 4 ks.
Sklo, plast. 15 cl. 
Jednotková cena €0,747

ISTAD, uzatvárate né vrecká €2,99/30 ks 
Plast. 15×6 l, 15×4,5 l. 

SLOM, dóza 
s vrchnákom. Sklo, oce .
0,5 l €1,79 1 l €2,49

CHOSIGT, 
dóza s vrch-
nákom a 2 
strúhadlami
€2,49 
Plast, oce .
17×12, V7 cm. 

€4,99

€1,99/2 ks

novinka

novinka

novinka

novinka
€2,99/4 ks

€0,99/3 ks

€2,29/2 ks

IKEA 365+, dóza s vrchnákom. 
Plast. 2,3 l. 

€0,79
Bežná cena €2,99

€2,29/2 ks

VAŠI NOVÍ 
POMOCNÍCI 

Varenie je hne  zábavnejšie, ke  máte poruke zopár spo ahlivých pomocníkov. Šikovné dózy umožnia 
bezpe ne uskladni  potraviny a pritom si zachova  preh ad o ich obsahu. Dózy IKEA dobre vyzerajú a majú 

tiež mnoho praktických vlastností, ktoré vám zjednodušia prácu. Vyberte si z rozmanitých druhov.

JARNÁ 
PONUKA

12. – 15. 5.
MAX. 5 KS NA 1 NÁKUP.

PONUKA JE OBMEDZENÁ*

JÄMKA, súprava 2 dóz
s vrchnákom. 2,5 a 3,5 l. 

TRIPP, súprava 3 dóz s vrchnákom 
€2,49 Oce . 0,4 – 1,4 l. 

ISTAD, uzatvárate né vrecká 
€2,49/50 ks 25×2,5 l, 25×1,2 l. 

€3,20
KURACIE STEHNO so zeleninovou zmesou ratatouille.
Ponuka platí 7. 4. – 12. 6. 2011.

JARNÉ MENU

RADOS  Z KAŽDÉHO D A

Po
nu

ka
 p

la
tí
 l
en

 d
o 

vy
pr

ed
an

ia
 z

ás
ob

. 
Z
m

en
y 

v 
dô

sl
ed

ku
 t

la
ov

ýc
h 

ch
ýb

 s
ú 

vy
hr

ad
en

é.
 ©

 I
nt

er
 I

K
E
A
 S

ys
te

m
s 

B
.V

. 
20

11

www.IKEA.sk | Otvorené 7 dní v týždni: 10.00 – 22.00
IKEA Bratislava, s.r.o. – AVION Shopping Park, Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava

* Jarná ponuka platí len do vypredania obmedzeného množstva za zníženú cenu – 2 690 ks.

PRÁVE TERAZ!

KÚPTE SI 4 ROVNAKÉ
JEDÁLENSKÉ STOLI KY, 
ZAPLATÍTE LEN ZA 3!
Ponuka platí 12. – 18. 5. 2011.
Max. 12 ks na 1 nákup.
Nevz ahuje sa na barové stoli ky.
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STARÉ MESTO
NA ZÁHREBSKEJ ULICI poškodil
55-ročný muž z Talianska BMW 520 D.
Nezisteným spôsobom a predmetom
vytvoril v prednej časti blatníka dve
ryhy v laku dlhé asi 15 cm a na pravých
predných dverách ryhu v laku dlhú asi
60 cm. Majiteľovi auta spôsobil škodu
približne 3000 eur. 
NA HLBOKEJ ULICI neznámy
páchateľ ukradol zo zadnej časti obyt-
ného domu medené zvody v celkovej
dĺžke 19 metrov a vzápätí z murované-
ho oplotenia aj medené oplechovanie.
Krádežou spôsobil škodu 1700 eur.
NA MICHALSKEJ ULICI hliadka
zistila, že 33-ročný muž má pri sebe
injekčnú striekačku s obsahom nezná-
meho hnedého prášku v objeme 5,6
ml, dve ručne ušúľané cigarety s
obsahom neznámej látky a štyri kusy
bielych tabletiek s priemerom 7 mm,
pričom vzniklo podozrenie, že ide o
omamnú látku, psychotropnú látku,
jed alebo prekurzor.
NA ŽIDOVSKEJ ULICI skupina
zahraničných turistov hovoriacich po
rusky poškodila zaparkovaný Merce-
des GL. Policajti sa okamžite skontak-
tovali s majiteľom vozidla a ten im
uviedol popis osoby, ktorá mu mala
poškodiť vozidlo. Policajti následne
zadržali podozrivú osobu, ktorá bola
zjavne pod vplyvom alkoholu a počas
policajného zákroku sa správala agre-
sívne. Policajti museli v dôsledku
agresívneho správania tejto osoby
použiť donucovacie prostriedky a
nasadiť jej putá. Muža eskortovali na
policajné oddelenie. 

RUŽINOV
NA LETISKU M. R. ŠTEFÁNIKA
pracovníci Colného kriminálneho
úradu zadržali  takmer 40 kamenino-
vých skulptúr s obsahom neznámej
bielej látky. Predmety boli obsahom
zásielky pochádzajúcej z Brazílie,
ktorú dal neoprávnene na územie
nášho štátu prepraviť 45- ročný muž. V
Kriminalisticko-expertíznom ústave
zistili, že obsahom prvých kamenino-
vých skulptúr bolo 6 kilogramov
kokaínu, čo zodpovedalo najmenej
108 083 obvykle jednorazových dávok
drogy. V ústave neskôr preverili aj
zvyšné sošky a zistili, že aj v nich bola
droga, z ktorej sa dalo vyrobiť 550 000
obvykle jednorazových dávok. Celko-
vá hodnota kokaínu sa tak vyšplhala na
5,9 milióna eur! (mm, sb)

Hodinky sa

radšej nosili

vo vreckách
Okrem cigariet sa predávalo alebo
vymieňalo všetko: oblečenie, obuv,
knihy, náramkové hodinky. Tie však
len vtedy, ak ich neukradli ruskí
vojaci. Náramkové hodinky sa preto
pre istotu nosievali vo vreckách, lebo
ak ich nejaký Červenoarmejec zba-
dal, zavelil „davaj časy“ a zhabal ich
ako vojnovú korisť. Nepovedal ani
pánbohzaplať. Pred Hlavnou poštou
zase filatelisti čakali v zástupoch,
aby si kúpili prvé vydania povojno-
vých známok.
Medzi motajúcimi sa priekupníkmi sa
občas objavil Schöne Naci, známa brati-
slavská figúrka. Vždy vo fraku a s cylin-
drom na hlave. Na paličke mal zavesené
dve-tri atrapy darčekových balíčkov.
Biele gamaše na topánkach zdôrazňova-
li jeho eleganciu. Úprimnými úsmevmi,
klaňaním a občasným pozdravom so
zdvihnutým cylindrom vnášal medzi
utrápených Bratislavčanov atmosféru
zdanlivého blahobytu a pohody.
Po prechode frontu nastala v peňaž-
níctve kuriózna situácia. V obehu pla-
tili rôzne meny: peniaze z predvojno-
vej republiky, koruny slovenského
štátu, české protektorátne koruny,
papierové peniaze vydané v Londýne,
peniaze vytlačené v Moskve a na pri-
navrátenom Žitnom ostrove aj ma-
ďarské pengö. Platnosť týchto peňazí
ukončila menová reforma v novembri
1945.
Už v prvých týždňoch po oslobodení
Bratislavy sa k svetu hlásili dve politic-
ké strany: Demokratická na čele s
Jozefom Lettrichom a Komunistická
na čele s Gustávom Husákom. Demo-
krati vydávali denník Čas, komunisti
denník Pravda.
V máji 1946 sa konali prvé slobodné
povojnové voľby. Predvolebná kam-
paň bola pestrá, najmä čo do plytvania
papierom. Po uliciach každú chvíľu
prefrčalo auto, z ktorého za hromženia
smetiarov rozhadzovali letáky. Zame-
tači ich zhŕňali na kôpky a šťavnato
nadávali. Do kampane sa zapájali aj
študenti, ale z čisto zištných pohnútok.
Nám bolo jedno, ktorej politickej stra-
ne letáky patrili. Hlavná vec, že sme za
to dostali dvadsať korún. 
Niekedy nám zaplatili za strhávanie
plagátov konkurenčnej strany. Táto čin-
nosť bola často riziková, lebo ak sme
natrafili na nejakého jej sympatizanta,
stálo nás to pár faciek. Napriek tomu sa
nám to oplatilo. Štefan Adamík

(Pokračovanie nabudúce)

Rybné námestie bolo Novým sídliskom
Kamenné stredoveké mestské hrad-
by ohraničovali pomerne malú plo-
chu vnútorného mesta. V porovnaní
s mestami ako Viedeň, Praha, Ulm,
Augsburg bol Pressburg (Prešporok)
veľmi malým mestečkom.  
Jadro mesta sa štyrmi bránami otváralo
k predmestiam, kde pulzoval veľmi
intenzívny život. Pred západnou mest-
skou bránou (Viedenskou, Tmavou či
Vydrickou) sa na úzkom páse medzi
hradným bralom a tokom Dunaja vyvi-
nulo predmestie, pripomínajúce tvarom
veľkú dedinu pozdĺž dvoch paralelných
ulíc s menami Veľká Vydrica a Malá
Vydrica (v roku 1765 Grosse Wedritz
Gassen a Klein Wedritz). Medzi opev-
nením mesta (kde dnes stojí dom s
kaviarňou Korzo) a začiatkom týchto
ulíc, bývalo až do druhej polovice 18.
storočia pomerne široké prázdne prie-
stranstvo. Do neho zasahovala dunaj-
ská zátoka, ktorú používali ako prísta-
visko pltníci. Preto bolo miesto v 17. a
v 18. storočí  známe ako „Fletzerstadl“.
Pred rokom 1532 stála na brehu Duna-
ja pevnôstka „nový či biely tábor“ ako
predsunuté opevnenie mesta. Zbúrali ju
v obave, že by ju prichádzajúci Turci
mohli po prípadnom obsadení použiť
ako opevnený bod v boji proti mestu.   
Na západnej strane priestranstva a
neskôr aj na jeho južnej strane vznikala
v 18. storočí trvalá radová zástavba. Na
východnej strane stáli až do 80. rokov
18. storočia mestské hradby, a nižšie
bol zachovaný priehľad do priestoru
pred južnými hradbami, ktorý sa mal
stať Hviezdoslavovým námestím. Záto-
ku na južnej strane neskoršieho Rybné-
ho námestia postupne zasypávali, a po
roku 1750 tam postavili prvé meštian-
ske domy, ktoré oddelili vznikajúce
námestie od toku Dunaja. Novostav-
bám v roku 1765 hovorili „Neustift“
(Nové sídlisko) a vznikajúce námestie,
na ktorom od roku 1714 stál kamenný
morový stĺp so súsoším Najsvätejšej
Trojice, je označené ako „Wedritzer
Platz“ (Vydrické námestie). Až od 80.
rokov 18. storočia sa ustálil názov
„Fischplatz“ - „Rybné námestie“.
Domy na južnej strane sa k námestiu
obracali pomerne bohato ozdobenými
barokovými fasádami. K toku Dunaja

sa otvárali pavlačové hospodárske dvo-
ry. Veľkú časť južnej strany námestia
zaberal mestský pivovar, postavený po
roku 1772 práve tam, aby bol z jeho
zadnej strany ľahký prístup k Dunaju,
kam odtekala aj znečistená voda. Juho-
západný kút námestia plynulo prechá-
dzal do cesty vedúcej k poddanskej
dedinke Zuckermandl.
Napravo od pivovaru stáli štyri výstav-
nejšie domy. Druhý od pivovaru sme-
rom na západ mal veľmi dekoratívnu
neskoro barokovú fasádu. Údajne si ho
dal v roku 1755 postaviť kožušnícky
majster Georg Kurz. Poloha domu so
zadnou časťou pri Dunaji by svedčila o
tom, že v zadnej časti bola dielňa, kde
vypracovávali surové kožušiny. Údaje
o autorovi projektu či staviteľovi domu
nie sú známe. Dom mal okrem príze-
mia dve poschodia. Nad bohato tesa-
ným kamenným vstupným portálom so
svetlíkom sa vypínal cez dve poschodia
vysoký presklený arkier zavŕšený troj-
uholníkovým štítom. 
V tridsiatych rokoch 20. storočia dom
kúpil vládny radca - prednosta mestské-
ho notárskeho úradu Jozef Bellai. Po

prvej svetovej vojne bol krátko župa-
nom trenčianskej župy. Vtedy získal
výmenou za inú nehnuteľnosť, situova-
nú v Maďarsku, kaštieľ v Dvorci pri
Bánovciach nad Bebravou. Pôvodní
majitelia nechali v kaštieli okrem iného
inventáru (zariadenia) aj bohatú cudzo-
jazyčnú knižnicu (asi 8000 zväzkov),
ktorú Jozef  Bellai daroval v roku 1924
bratislavskej Univerzitnej knižnici
(Bibliotheca Josephi Bellai). Po presťa-
hovaní sa do Bratislavy kaštieľ v Dvor-
ci predal, a neskôr si kúpil dom na Ryb-
nom námestí 5. Dom v interiéroch po
roku 1936 zmodernizoval, dal naprí-
klad zriadiť kúpelne s plynovými boj-
lermi. Po jeho smrti (1950) jeho rodinu
z domu vysťahovali, v rámci prípravy
miesta pre Nový most dom pred rokom
1970 zbúrali.  Rovnako ako Meštiansky
pivovar (podľa projektu Franza Römi-
scha), palác grófov Illésházyovcov,
malý csákyovský palác, palác kniežaťa
Rohana a rad meštianskych domov, v
ktorých v minulosti bývali významné
osobnosti nášho mesta ako napríklad
hudobný skladateľ Alexander Albrecht,
hudobný skladateľ a riaditeľ Mestského
divadla Oskar Nedbal, maliar Ľudovít
Pitthordt. Štefan Holčík
FOTO - archív Petra Belaja, Mníchov

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

KOREA FOODS

Ochutnajte zmenu!
už . a . mája   o . 

v Polus City Center

�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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Viac o bratislavskom
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www.banoviny.sk

Cyklistov čaká 

túra cez tri 

susedné krajiny
CYKLISTIKA
V sobotu 21. mája 2011 sa uskutoční
22. ročník cyklotúry Cesta priateľ-
stva. Organizuje ho hlavné mesto v
spolupráci so StaRZ-om, spoluorga-
nizátormi sú obec Nickelsdorf a
mesto Mosonmagyaróvár.
Štart cyklotúry je o 9.30 h na Námestí
slobody v Bratislave, trasa povedie cez
hraničný priechod Rajka do Dunakiliti,
odtiaľ cez hraničný priechod Hegyesha-
lom do Nickelsdorfu a Jarovce do cieľa
v areáli Čárda Kormorán v Petržalke.  
Podmienkou účasti je zaregistrovanie sa
u organizátora a uhradenie štartovného
poplatku, identifikačný doklad na cestu
do zahraničia, vlastný bicykel. Deti do
15 rokov sa môžu zúčastniť len v sprie-
vode rodiča, povinná je ochranná prilba
a odporúčané reflexné prvky.
Prihlásiť sa dá 19. mája 2011 na Plavár-
ni Pasienky, Junácka 4, pri 25 m bazéne
a v saune Neptún, od 14.00 do 18.00 h,
poplatok je 10 eur, deti do 15 rokov,
dôchodcovia a ZŤP 5 eur. V deň cyklo-
túry na Námestí slobody, od 7.30 do
9.00 h, je poplatok 15 eur, deti do 15
rokov, dôchodcovia a ZŤP 10 eur.
Akcia bude organizovanou jazdou so
sprievodnými vozidlami - zdravotnou
službou, servisom a občerstvením počas
prestávok. Cyklisti s technickými alebo
fyzickými problémami budú môcť
využiť odvoz autobusom. (brn)

Na Závodisku 

budú voňať

guláš aj dobroty
DOSTIHY
Máj - najkrajší mesiac v roku bude
krásny aj na Závodisku v areáli dosti-
hovej dráhy v Starom háji, kde sú
pripravené dva zaujímavé dni.
Už v nedeľu 15. mája 2011 sa tu stretnú
herci, aby pod hlavičkou svojich piatich
divadiel - divadlo Astorka, Divadlo Jána
Palárika v Trnave, Divadlo Andreja
Bagara v Nitre, divadlo Nová scéna a
divadlo Malá scéna Jána Krónera -
predviedli návštevníkom kulinárske
umenie.
Areálom budú teda voňať guláše,
kapustnice, palacinky, štrúdle, skrátka
dobroty od výmyslu sveta, ktoré môžu
návštevníci ochutnať a dobrovoľne pri-
spieť na zeleň v areáli Závodiska - zele-
ných pľúc Petržalky. Fanúšikov turfu
zase určite potešia prvé klasické dostihy
s medzinárodnou účasťou.
O týždeň neskôr od 14.00 h pripravili v
areáli grilovanie a ochutnávanie rôz-
nych dobrôt návštevníkmi zadarmo.
Vyvrcholením programu tejto nedele
bude súťaž O najkrajší detský klobúčik,
chýbať však nebude ani pestrý program
a napínavé dostihy. (vk)

FUTBAL
Najvyššia futbalová súťaž má v máji
svoje termíny aj v stredu a prvý z
nich, pred týždňom, vyniesol ŠK Slo-
van do čela tabuľky. Rozhodla o tom
výhra v Senici 2:1. Forma Slovana a
kolísavé výkony ďalších tímov nazna-
čujú, že pokiaľ sa nestane futbalový
zázrak, titul by sa mal znovu sťaho-
vať do Bratislavy.
Senický duel potvrdil, že domáci sú len
tieňom tímu, ktorý chcel ešte nedávno
pomýšľať na titul. Aj keď proti Slovanu
hral lepšie než v remízových stretnu-
tiach proti tímom zo spodných priečok
(Dubnica, Košice), nestačilo to ani na
bod. Belasí boli jednoznačne lepší a
napriek tomu, že prehrávali 0:1, bolo
otázkou času, kedy skóre otočia.
O troch bodoch nakoniec rozhodol
klasický strelec, Filip Šebo, ktorý sa v
tabuľke strelcov dotiahol práve na
senického Smetanu a pri streleckom
apetíte útočníka belasých je pravde-
podobné, že pohár pre najlepšieho
kanoniera sa dostane na Pasienky.
„Výborný zápas pred peknou kuli-
sou,“ pochválil úroveň duelu šťastný
strelec druhého gólu.
„Zápas sme začali zle. Vedeli sme, že
Senica je silná najmä pri štandardných
situáciách, kde osobitne hrozí po dlhých
vhadzovaniach, no napriek tomu sme po
jednej inkasovali. Pomohla k tomu aj
chyba v strede ihriska, ktorú Senica

využila. V prvom polčase boli domáci
lepší, preto sme po prestávke prestrieda-
li niektorých hráčov, ktorým sa nedarilo.
Posilnili sme najmä ofenzívu a výsled-
kom boli dva góly. Výsledok ma teší,
pretože ak by Senica vyhrala, bolo by
asi rozhodnuté. Takto vedieme o bod
my, no súťaž sa ešte neskončila. Stále sa
hrá o dvanásť bodov, prípadné zaváha-
nia nás môžu pripraviť o prvé miesto,
preto si musíme dávať pozor,“ priznal
tréner Slovana Karel Jarolím.
Belasí urobili víťazstvom v Senici zrej-
me rozhodujúci krok k získaniu titulu a
potvrdiť ho budú chcieť už v najbližšom
kole proti Trnave. Zápas však neodohra-
jú v spoločnom termíne (v stredu 11.
mája 2011), ale až v utorok 17. mája. Už

v sobotu 14. mája zase belasí cestujú do
Prešova a teoreticky je možné, že po
spomínaných dueloch bude dve kolá
pred koncom o titule rozhodnuté!
Futbalisti Petržalky 1898 si v zápase s
Michalovcami poistili druhú priečku. S
bezprostredným konkurentom v boji o
bronz vyhrali 4:1.
Hostí akoby unavila dlhá cesta do Bra-
tislavy a v Prievoze sklamali svojho tré-
nera Vlastimila Petrželu. Domáci boli
jasne lepším tímom, darili sa im kombi-
nácie a vysoké víťazstvo vrátilo na tri-
búny spokojnosť, aká tu vládla najmä na
jeseň. Petržalčania sa cez víkend vyberú
do Liptova, kde ich čaká ružomberské
béčko. (mm)

FOTO -  Miro Gasidlo/ŠK Slovan

ŠK Slovan vyhral aj v Senici a je blízko

k zisku ďalšieho majstrovského titulu
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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

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

Zabuchli ste si dvere?
NÚDZOVÉ OTVÁRANIE

panikové kovania
0905 310 069, 0904 988 220
predajňa, dieľňa: Púpavova 30a, 841 04 BA

Chorým deťom

pomôže turnaj

v curlingu
NOVÉ MESTO
Deň pred ukončením hokejových
majstrovstiev sveta, 14. mája 2011,
pripravilo nákupné centrum Polus
City Center v spolupráci s nadáciou
Harmony podujatie Curling Cup. 
Uskutoční sa na Millenium Plaza a
záujemcovia si od 15.00 h môžu zmerať
sily v hádzaní curlingových kameňov s
moderátorom Sajfom alebo hokejistom
Richardom Lintnerom. Možnosť súťa-
žiť môžu tí, ktorí pošlú finančnú sumu v
minimálnej výške 5 eur na účet nadácie
Harmony. Tá pôjde na projekt Hviezdy
pre Harmony. Cieľom zbierky je získať
finančné prostriedky pre choré deti,
ktoré trpia mozgovou obrnou. 
Všetkých, ktorí pošlú uvedenú sumu,
zaradia do žrebovania o účasť v hre.
Súťažiaci sa rozdelia na 2 skupiny -
desiati si zahrajú so Sajfom, ďalších
desať s Richardom Lintnerom. Víťazi sa
stretnú o absolútneho víťaza Curling
Cupu. Tých, ktorí sa nedostanú do
súťažných družstiev, zaradia do žrebo-
vania o curlingový kameň podpísaný
Sajfom a R. Lintnerom. Kameň môže
získať aj víťazné družstvo z duelov žia-
kov pozvaných základných škôl, ktorí si
zahrajú curling v rámci družstiev.
Víťazný tím si zahrá proti víťazovi z
duelu Sajfa verzus Richard Lintner a pre
svoju triedu získa obed vo fastfoode.
Curling Cup doplní koncert skupiny
Fragile, záujemcovia si môžu zahrať
herné konzoly, stolný futbal alebo X-
boxu 360 Kinect. Na záver bude korču-
ľovanie zadarmo a deti si budú môcť
zastrieľať na brankára. (brn)

STARÉ MESTO
Už v piatok 13. mája 2011 budú môcť
prví návštevníci prísť na 2. ročník
Slovak Food Festivalu, ktorý do 15.
mája potrvá na Bratislavskom hrade.
Na festivale sa predstavia majitelia 48
stánkov rozdelení do dvoch častí. V
prvej sa predstavia zástupcovia reštau-
račných zariadení. V druhej to budú naj-
lepší producenti v potravinárskej oblasti
z celého Slovenska, ktorí uvedú svoje
vína., destiláty, pivo, syry, sladkosti a
ďalšie produkty.
Oproti minulému ročníku bude novin-
kou prezentácia jednotlivých regiónov

Slovenska. Návštevníci sa môžu zozná-
miť s ôsmimi regiónmi - malokarpat-
ským, skalickým, myjavským, liptov-
ským, oravským, tatranským, horehron-
ským a šarišským. Pre tých, ktorí
nechcú len ochutnať, ale dozvedieť sa
niečo viac aj o príprave jedál, bude
predvádzacie pódium. Každú hodinu sa
na ňom uskutoční kuchárska alebo bar-
manská šou, prípadne prezentácia na
dopredu pripravené témy. 
Zaujímavosťou budú aj majstrovstvá
republiky v otváraní ustríc. Uskutočnia
sa v sobotu 14. mája od 14.00 h, otvárať
sa budú ustrice podľa medzinárodných

pravidiel a na čas. Takmer tisíc ustríc
potom zadarmo rozdajú návštevníkom.
V detskom kútiku sa predstavia majstri
ľudových remesiel z ÚĽUV. Tí pripra-
via rôzne kurzy a tvorivé dielničky. Deti
sa tam oboznámia s prácou s hlinou,
tvrdým drevom či textilom alebo drô-
tom. Festivalové lístky budú stáť 6 eur
(5 kusov) alebo 12 eur (10 kusov) a dajú
sa vymieňať za jedlá a produkty.
Organizátori pripravili pre návštevníkov
aj špeciálne autobusy s označením Slo-
vak Food Festival, ktoré ich zadarmo
odvezú z parkoviska na Uršulínskej
(parkovisko magistrátu) na Hrad. (db)

Slovak Food Festival ponúkne na Hrade

aj chute ôsmich slovenských regiónov 

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
na prenájom nebytových priestorov
za účelom prevádzkovania Domova
sociálnych služieb - Seniorcentrum
AMICO alebo zariadenia pre seniorov za
najlepších možných podmienok v súlade so
zákonom č. 448/2008 o sociálnych služ-
bách a o doplnení zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnosten-
ský zákon) v znení neskorších predpisov.
Súťažné návrhy - zmluvu, zámer, potvrdenie
o zápise do registra poskytovateľov sociál-
nej služby - doručia navrhovatelia písomne
v uzavretom obale, resp. zapečatenej obál-
ke s uvedením spätnej adresy v termíne
od 10. júna 2011 do 20. júna 2011do
12.00 h do podateľne miestneho úradu s
označením: „Obchodná verejná súťaž
- Nájom a prevádzka Seniorcentra
Amico - neotvárať“
Podrobné podmienky súťaže sú uve-
rejnené na stránke www.vajnory.sk
podnikateľ - obchodné súťaže.

MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA - VAJNORY

O všetkých článkoch
v týchto novinách

môžete diskutovať na
www.banoviny.sk
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Starý dobrý 

bigbítu zaznie

na Vajnorskej   
HUDBA
Pravý nefalšovaný bigbít 60. rokov
zaznie na koncerte 25. mája 2011 o
19.00 h v Stredisku kultúry na Vaj-
norskej 21.  
Pod názvom Legendy 60 vysielala v
roku 2007 záznam koncertu okrem Slo-
venskej aj Česká televízia. Podobnú
atmosféru čakajú usporiadatelia aj na
koncerte bigbítu zo 60. rokov. Najväč-
ším lákadlom budú Pavol Hammel, sku-
piny The Buttons, Ľubo Belák, Breakers
a ako hosť vystúpi Pavel Váňě a Pro-
gress z Brna. Súčasťou koncertu bude
uvedenie do Siene slávy slovenského
bigbítu. (dš)

V. Popovič 

vystavuje 

svoje Milenky
VÝSTAVA
V Galérii Kressling na Ventúrskej 18
sprístupnili výstavu maliara Vladimí-
ra Popoviča s názvom Milenky.
Maliar otvoril tajnú skrýš, poodhalil
svoje vnútro a ukázal vnímateľom svoj
tajný život, svoje Milenky. Odborná aj
laická verejnosť sa pri Popovičovi zho-
duje, že nie iba presne označené, ale
väčšina jeho diel je erotických. 
Erotika nie je len odhalená žena či sexu-
álny akt, je to aj poodhrnutie vlasov,
letmý úsmev, sandál uvoľnený z členka.
Popovič vie o erotike svoje. Vidieť to aj
na obrazoch. Nie sú to len akty, maliar
ukazuje búšiacu erotiku aj tryskajúcu
vášeň v celej svojej farebnosti, ale aj v
sivých tónoch zachytených ceruzkou.
Maliar Popovič nedovolil, aby niečo
vyšlo len tak navnivoč. Celú škálu ero-
tických vnemov zachytil na plátno. Vý-
stava potrvá do 21. júna 2011. (dš)

HUDBA, FILM
Dvojkoncert skupín hrajúcich am-
bient chill-out a projekcia filmu Iné
svety sa uskutoční 19. mája 2011 o
19.00 h v Klube Za Zrkadlom na
Rovniankovej 3.
Bratislavská skupina Ea v zložení Ró-
bert Borodajkevyč a Sisa Latková so
svojou príjemnou zmesou elektroniky,
chill-outu, atraktívneho ženského voká-
lu a nu džezovej gitary, sú jednou z mála
slovenských kapiel, ktoré nezaostávajú

za svetovými trendmi v súčasnej hudob-
nej tvorbe. Hudobným hosťom bude
one man band - Maok. Civilným me-
nom Martin Tesák sa rozhodol pre vlast-
nú hudobnú cestu a tvorí pocitmi nabité
pesničky, ktoré, ako sám hovorí, sú
„pohľadom do jeho duše“. Veľká časť
jeho repertoáru vzniká priamo na pódiu,
čo sľubuje nevšedný hudobný zážitok. 
Multimediálny večer bude dopĺňať pro-
jekcia skrátenej verzie filmu Marka
Škopa Iné svety. Dokumentárny film

sleduje takzvané globalizačné procesy a
ich efekt na individuálne príbehy a živo-
ty obyvateľov Šariša. Film zobrazuje
šesť rozličných postáv, ktoré reprezen-
tujú svoje komunity, sú to Šarišania,
Rusíni, Rómovia, Židia, ale aj mladí
ľudia s odlišnými identitami. Dokument
skúma rôzne podoby konca jedinečnos-
ti spoločenstiev v ich tradičnej rozmani-
tosti, no zároveň hľadá krásu autentic-
kého, zaujímavého a originálneho jed-
notlivca. (dš)

Ea Band a Maok v Klube Za zrkadlom

Multižánrový večer na Jiráskovej ulici
HUDBA, LITERATÚRA
V cykle Momentum musicum sa 20.
mája 2011 o 17.00 h v CC centre na
Jiráskovej 3 uskutoční hudobno-lite-
rárny projekt pod názvom Nočné
mesto Erika Ondrejičku. 
Pôjde o prezentáciu a čítanie z novej
knihy cyklu mestskej poézie Oči a rýmy
- Nočné piesne kamenného mesta Erika
Ondrejičku. Bratislavský autor zachytil
kúzelnú atmosféru poetickej noci veľ-

kého mesta do veršov, ktoré majú silu
zasiahnuť ľudské srdce, a tak meniť
svet. Výber z novej knihy poézie bude
čítať autor a Anna Škarohlídová. Knihu
doplnili nádhernými grafikami a ne-
všedným obalom renomovaný výtvar-
ník Peter Uchnár a mladý perfekcionis-
ta Juraj Vitek. 
Súčasťou knihy je aj CD, jemná polyfó-
nia vrstvenej čítanej poézie, zvukov
ulice i večernej kaviarne, ale aj nádher-

nej hudby, ktorá nie je len pozadím
poézie. Žije si svoj samostatný život.
Mäkké tóny gitary sú vyjadrením poci-
tov, nálad, vôní, chutí a temných paste-
lových farieb noci, načierajúc do hĺbky
autorovej duše. Kaviarenské blues,
drsné i poeticky jemné zároveň. Poéziu
a obrazy doplní živou hudbou spoluau-
tor projektu, multižánrový gitarista
Miloš Železňák,Peter Solárik (bicie) a
Róbert Ragan (kontrabas). (hd)

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

TEST 2009

Kia Motors Sales Slovensko, s.r.o. Emisie CO
2
: 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.

www.kia.sk

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 Lama  - Hodonínska cesta, 84103 Bratislava, tel.: 02/49294399
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SOBOTA 14. mája
� 9.00 - Ateliér neprofesionálnych výt-
varníkov, DK Kramáre, Stromová 18
� 14.00 - Čakáme bábätko, popoludnie
pre tehotné mamičky, Rodinné centrum
Prešporkovo, Grösslingova 48
�14.00 - Skús to s nami!, výtvarno-tvo-
rivé dielne, M klub, Rovniankova 3
� 14.30 - Veľké  lásky  Bratislavy, vlas-
tivedná vychádzka, stretnutie pri studni
na Primaciálnom námestí
� 17.00 - Čaj o piatej s Kartago, tanco-
vanie pri hudbe 60. - 90. rokov, Stredisko
kultúry, Vajnorská 21
� 17.00 - Pasívne domy, podujatie k
výstave Architecture.sk.05/10 - II. úroda,
SNM, Výstavný pavilón Podhradie, Žiž-
kova 16, vstup na podujatie je s lístkom
na Noc múzeí zdarma
� 17.45 - Die Walküre (Valkýra),
priamy prenos z Metropolitnej opery
New York, divadlo Aréna, Viedenská
cesta 10
� 19.00 - 7. Rusínska zábava v Brati-
slave, FS Ruthenia, DK Zrkadlový háj,
Rovniankova 3
� 19.00 - Ľudorezy alebo Moja pečeň
stratila zmysel, Malá scéna STU, Dosto-
jevského rad 7
� 19.00 - Klietka z červeného zlata,
derniéra, divadlo Astorka, divadelný klub
Trezor, Námestie SNP 33
� 20.00 - Mŕtve duše, divadlo SkRAT,
A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12

NEDEĽA 15. mája
� 10.00 - Snehová kráľovná, divadlo
Malá scéna STU, Dostojevského rad 7
� 10.30 - Hľadá sa princ a princezná,
divadlo Dunajka, DK Ružinov, Ruži-
novská 28
� 10.30 - Organový koncert, účinkuje
Martin Gál, Veľké koncertné štúdio Slo-
venského rozhlasu, Mýtna 1
�10.30 - Pirátov syn, divadielko MaKi-
le, DK Dúbravka, Saratovská 2/A
� 10.30 - Nedeľné matiné, klavírny re-
citál, Kamil Mihalov, GMB, Mirbachov
palác, Františkánske námestie 11
� 15.00 - Nedeľný čaj o tretej, do tanca
hrá Prova, DK Lúky, Vigľašská 1
�16.00 - Čarodejník z krajiny Oz, muzi-
kál, Nová scéna, Kollárovo námestie
� 16.00 - O setričkách, Klub Ponteo,
Starorímska 1a, Rusovce
� 19.00 - Ujo Vankúšik, premiéra,
divadlo LAB, Svoradova 4
� 19.00 - Ja, malkáč, za účasti autora Ľ.
Dobrovodu, divadlo Astorka, Námestie
SNP 33

PONDELOK 16. mája
� 11.00. 19.00 - Dych Lukavických
zápiskov, divadlo faktu na motívy pamä-
tí Hany Ponickej, Ticho&spol., CDLaV,
Školská 14
� 17.00 - Kremienok, detský folklórny
súbor, hosť ZUŠ Sv. Cecílie, DK Zrkad-
lový háj, Rovniankova 3
� 19.00 - Milan Kohout, performance
bývalého československého disidenta,
Klub Hopkirk, Karpatská 2
� 19.00 - Posledné mesiace, komorný
príbeh o starobe, rekapitulácii, nádeji a
láske, divadlo Malá scéna STU, Dosto-
jevského rad 7
� 19.00 - Hľadá sa nový manžel, Teát-
ro Wüstenrot, Trnavské mýto 1
� 19.00 - Ujo Vankúšik, premiéra,
divadlo LAB, Svoradova 4
� 19.00 - 3T herecké improvizácie,
úspešný projekt hereckých improvizácií,
Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.09 - Zábavný večer Milana Mar-
koviča s legendou slovenského bigbítu
Ľubom Belákom, Art Club Scherz, Par-
tizánska 2, Palisády
� 19.30 - Čakanie na Gotta, divadlo
GUnaGU, Františkánske námestie 7
� 20.00 - Soliloquy + Voices, tanec +
kino inak, Debris company, A4 Nultý
priestor, Námestie SNP 12

UTOROK 17. mája
� 10.00 - Fantázia, tragifraška o slabos-
tiach „veľkých“, divadlo Ludus, Heine-
ken Tower Stage, Pribinova 25
11.00 - Ču-Čin-Čau, Bratislavské báb-
kové divadlo, Dunajská 36
� 16.00 - Deti kvety zeme, Akadémia
petržalských materských škôl, DK
Zrkadlový háj, Rovniankova 3
�17.00 - Predpoveď počasia, premieta-
nie hraného filmu, Bulharský kultúrny
inštitút, Jesenského 7
� 18.00 - Ateliers Français, dramatický
krúžok pre mládež, Klub 22, Jiráskova 3
� 19.00 - Noc lesbičiek, komédia, Malá
scéna STU, Dostojevského rad 7

� 19.00 - Hamlet alebo nález lebky,
komédia, Túlavé divadlo, Divadlo v pod-
palubí, Tyršovo nábrežie
�19.00 -Touha, muzikál,divadlo Kalich,
Praha, Nová scéna, Kollárovo námestie

� 19.00 - Nesladím, Radošinské naivné
divadlo, Škultétyho 5
� 19.30 - Čakanie na Gotta, divadlo
GUnaGU, Františkánske námestie 7
� 20.00 - Umri, skap a zdochni...!!!,
divadlo SkRAT, A4 Nultý priestor,
Námestie SNP 12

STREDA 18. mája
� 10.00 a 14.00 - Ču-Čin-Čau, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 14.00 - Ako Jurko šťastie hľadal,
Klub detí Slniečko, Furdekova 6/a
�14.00 - Najkrajšia pieseň na svete, di-
vadlo Baretka, Staromestský klub G19,
CDLaV, Gaštanová 19
� 16.30 - Slováci v protifašistickom
odboji v Juhoslávii (1941-1945)), pred-
náška, Galéria Artotéka, Úsek hudobnej
a umenovednej literatúry, Kapucínska 1
�18.00 - Dominique Perrault, prednáš-
ka, Kinosála SNG, Riečna 1, vstup voľný
� 18.00 - Dunajci, stretnutie hádankárov a
krížovkárov, DK Ružinov, Ružinovská 28
� 18.00 - Miluj blížneho svojho, kino,
réžia Vladimíra Hradecká, A4 Nultý
priestor, Námestie SNP 12
� 19.00 - Touha, muzikál, divadlo Kalich,
Praha, Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - 9. koncert sezóny SOSR,
Veľké koncertné štúdio Slovenského roz-
hlasu, Mýtna 1
�19.00 - Komentovaný koncert, Roma
Rhapsody,Cigánski Diabli, Koncertná
sála HTF VŠMU Dvorana, Zochova 1
� 19.00 - Nesladím, Radošinské naivné
divadlo, Škultétyho 5
� 19.00 - Othello, divadlo Astorka, Ná-
mestie SNP 33
�19.00 - Fragile, koncert - a capella, Di-
vadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
�19.30 - John Lennon je mŕtvy a ja sa
tiež necítim najlepšie (Groupies),
divadlo GUnaGU, Františkánske námes-
tie 7

ŠTVRTOK 19. mája
10.00, 14.00 - Ču-Čin-Čau, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská 36
15.00 - Theory Event: Výraz ako pre-
nos ľudskej skúsenosti, Festival Nová
dráma, Štúdio 12, Jakubovo námestie 12
18.00 - Koncert jubilantov, koncert
ľudovej hudby, účinkujú OĽUN, jubilan-
ti - D. Laščiaková, I. Bázlik, M. Kandrá-
čová, M. Járek, J. Tóth, F. Matúš, Malé
koncertné štúdio Slovenského rozhlasu,
Mýtna 1
19.00 - Ea Band A Maok, multimediál-
ny večer spojený s projekciou skrátenej
verzie filmu Marka Škopa Iné svety,
Klub Za Zrkadlom, Rovniankova 3

19.00 - Rozmarný duch, DK Ružinov,
Ružinovská 28
19.00 - Tracyho tiger, divadlo Ívery,
CDLaV, Školská 14
19.00 - Atlantída - stratená civilizácia,
Hudobný salón, Zichyho palác, Ventúrs-
ka 9
19.00 - Nesladím, Radošinské naivné di-
vadlo, Škultétyho 5

19.00 - Mesiac na dedine, divadlo
Astorka, Námestie SNP 33
19.00 - Ešte jeden do partie, komédia,
divadlo Nová scéna, Kollárovo námestie
19.30 - Baletky, hackeri, homlesáci &
manažéri, GUnaGU, Františkánske
námestie 7
21.30 - Stoka: Z Diaľky?, divadelná
diskusia pri príležitosti 20. výročia zalo-
ženia divadla Stoka, Štúdio 12, Jakubovo
námestie 12

PIATOK 20. mája
10.00 - Dolnorakúske dni, prezentácia
spolkovej krajiny, Tomášikova 46 (býva-
lá IKEA)
14.00 - Čin-Čin, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36
17.00 - Ružinovská tančiareň, zábavné
tanečné stretnutie, hrá Prova, DK Ruži-
nov, Ružinovská 28
17.00 - Momentum musicum, cyklus
komorných koncertov, CC centrum, Jirá-
skova 3
17.00, 20.00 - Napichovači a lízači (giv
mi fajf), divadlo, Nová dráma, A4 Nultý
priestor, Námestie SNP 12
19.00 - Music Club, Žiarislav, world
music, ethno, folk, Bytosti folk, DK
Lúky, Vigľašská 1
19.00 - Mníšky 2 Milionárky, Teátro
Wüstenrot, Trnavské mýto 1
19.00 - Na obed, divadlo Malá scéna
STU, Dostojevského rad 7
19.00 - František z Assisi, muzikál,
divadlo Nová scéna, Kollárovo námestie
20.00 - Depeche Mode - Wrong party,
koncert - live party, live permofmance
Amphibios, VJ-ing: Dentez, Doctor,
Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie

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

vyjdú opäť o týždeň

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


