
Bratislavská vodárenská spoločnosť,
a.s., vo vzťahu k odberateľom vody
postupne prechádza na zálohové
platby. Doteraz fakturovala klien-
tom len za spotrebovanú vodu, po
novom sa budú za vodu - podobne
ako za plyn a elektrinu - platiť zálo-
hové platby a raz ročne sa urobí
vyúčtovanie. Prečo na tento systém
prechádza BVS až teraz, na to sme
sa spýtali obchodného riaditeľa spo-
ločnosti Juraja HAGARU.
- Prechod na systém zálohových pla-
tieb je súčasťou racionalizačných pro-
cesov v BVS. Zákazník na základe
priemernej spotreby bude platiť zálo-
hové platby. Fyzický odpočet skutoč-
nej spotreby vody bude len jedenkrát
ročne. Týmto spôsobom odpočtov a
fakturácie vychádzame v ústrety zá-
kazníkovi, keď kvôli odpočtom nebude

musieť byť doma štyrikrát ako doteraz,
ale po novom iba raz, a zjednoduší sa
mu tiež kontrola fakturovanej sumy.
Zároveň BVS zníži náklady spojené s
odpočtami na štvrtinu.
Dotkne sa to všetkých odberateľov
vody v Bratislave?
- Takzvaný veľkoodberatelia budú
naďalej odčítaní a fakturovaní mesač-
ne. Správcovské spoločnosti, ktoré sa
starajú o prevádzku bytových domov
budú odpočítané a fakturované na zák-
lade vzájomnej dohody, prevažne me-
sačne. Všetci ostatní zákazníci BVS
postupne prejdú na zálohové platby.
Ako reagujú na zmenu systému Bra-
tislavčania, keď doteraz mali vodu
aj bez zmluvy s BVS?

- Reakcie našich zákazníkov sú rôzne.
Väčšina nám vracia podpísané zmluvy
bez pripomienok. Stretávame sa aj s
tým, že požadujú určité zmeny v texte
zmluvy. Vzhľadom na skutočnosť, že
ide o typovú zmluvu, ktorá je rovnaká
pre viac ako 90-tisíc zákazníkov BVS,
nie je možné robiť v nej zmeny.
Čo v prípade, ak odberateľ vody
odmietne uzavrieť s BVS zmluvu?
- Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách
ukladá BVS povinnosť uzatvoriť pí-
somnú zmluvu o dodávke pitnej vody s
odberateľom a odvádzaní  odpadových
vôd s producentom. BVS sa pokúsi s
takýmto zákazníkom dohodnúť. Ak k
dohode nedôjde, použije všetky
dostupné zákonné prostriedky na
vyriešenie vzniknutého stavu.

Zhováral sa Radoslav Števčík
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BRATISLAVA
Futbalové Pasienky po desiatich ro-
koch znovu oslavovali titul. Zaslúžil
sa o to ŠK Slovan Bratislava, ktorý
po víťazstve nad Dubnicou získal
šiesty slovenský majstrovský titul od
roku 1993.
Celkovo ide desiaty slovenský titul, ku
ktorým treba prirátať ešte osem fede-
rálnych triumfov. Belasí teda získali
svoj osemnásty titul a potvrdili, že sú
najúspešnejším slovenským mužstvom
v celej jeho histórii! 
Tohtoročný titul si pripísali už kolo
pred koncom súťaže a trénerom majst-
ra zo sezóny 2010/2011 je Karel Jaro-
lím, ktorý prišiel do Bratislavy v polo-
vici jesene. Belasí sa vtedy trápili, po

vyradení z Európskej ligy sa hľadali aj
v domácej súťaži. „Bolo to strašné
obdobie, modlil som sa, aby už prišla
zimná prestávka,“ priznal Karel Jaro-
lím. Svojich nových zverencov spoz-
nával za pochodu, dvanásťbodová stra-
ta na vedúcu Žilinu po poslednom
jesennom kole bola ešte milosrdná.
„Vtedy som si vravel, že nikdy viac
neprídem  k mužstvu počas rozbehnu-
tej sezóny,“ spomína kormidelník bela-
sých. 
Rozhodujúce mesiace pre zisk titulu
prišli počas zimnej prestávky. Nový
tréner mal konečne čas na spoznanie
hráčov a určenie kostry mužstva. Do
poriadku sa dali aj vzťahy medzi vede-
ním klubu a fanúšikmi, po dlhšom čase

teda začal zaberať trojlístok hráči -
vedenie - fanúšikovia. Výsledok prišiel
okamžite. Slovan od prvého jarného
kola začal sťahovať žilinský náskok, a
keď prevalcoval tohto súpera, zostala
pred ním už len Senica. 
Slovan sa dostal na prvé miesto nielen
v počte slovenských titulov, keď o
jeden predstihol Žilinu, ale aj v ziskoch
double. Na konte ich má tri, keď pred-
stihol bývalých susedov z Interu, ktorý
práve na Pasienkoch a presne pred spo-
mínanými desiatimi rokmi tiež oslavo-
val double... Liga sa znovu začne v júli,
v tom istom období vstúpia belasí aj do
bojov o Ligu majstrov. Slovan sa ako
nasadený tím predstaví už v druhom
predkole. (db)

ŠK Slovan získal svoj osemnásty titul
Prvá časť slovanistických osláv majstrovského titulu sa začala už na ihrisku. FOTO - Miro Gasidlo/ŠK Slovan

Vodári prechádzajú na zálohové platby

Bratislavčania 

chcú, aby

nábrežie slúžilo

najmä oddychu
BRATISLAVA
Bratislavčania sú najspokojnejší s
úsekom nábrežia od Mosta Apollo po
Starý most, naopak najmenej spokoj-
ní sú s úsekom od PKO po Most Laf-
ranconi. Vyplýva to z májového prie-
skumu Agentúry MVK pre Brati-
slavské noviny.
Na otázku, ako je využité mestské nábre-
žie Dunaja, najviac Bratislavčanov
odpovedalo, že dobre je využitý úsek od
Mosta Apollo po Starý most (89,1%). O
niečo menej opýtaných sa vyslovilo za
úsek od Starého po Nový most (73,7%),
vyše polovica opýtaných považuje za
dobre využitý úsek od Nového mosta po
tunel (53,7%), vyššia spokojnosť je s
úsekom od tunela po PKO (59,4%). Naj-
menej spokojní sú Bratislavčania sú s
úsekom od PKO po Most Lafranconi
(38,3%), vyslovene za zle využitý ho
považuje 44,9% opýtaných.
Riaditeľ Agentúry MVK Pavel Haulík
tomu uviedol: „Ukázalo sa, že u Bra-
tislavčanov panuje spokojnosť až nad-
šenie s tým, ako bolo vyriešené nábre-
žie, kde dnes stojí Eurovea. Tento
úsek vnímajú ako úplne vyhovujúci.
Čo ma prekvapilo, bola slabá kritika k
zanedbanému úseku od Nového mosta
po tunel, kde je Vydrica a Zuckerman-
del. Očakával som, že tu bude postoj
verejnosti negatívnejší, ale v zásade si
ľudia za tých štyridsať rokov asi
zvykli na to, ako to tu vyzerá. Výhra-
dy neboli ani k River Parku, voči kto-
rému sa objavujú výhrady najmä zo
strany odbornej verejnosti, laická
verejnosť však túto časť nábrežia
vníma skôr pozitívne ako negatívne.
Úplne najhoršie ľudia hodnotili úsek
od PKO po Most Lafranconi.“
Na otázku, akým účelom by mal slúžiť
priestor nábrežia v úseku od PKO po
Most Lafranconi, sa 78,9% účastníkov
výskumu vyslovilo, že by to mala byť
predovšetkým oddychová a relaxačná
zóna. Objekty a zariadenia pre kultúru a
spoločenské podujatia preferuje v tejto
lokalite 71,6% respondentov. Umiestne-
nie vzdelávacích zariadení v tomto prie-
store pokladá za prioritné 39,9% opýta-
ných, kým reštaurácie, obchody a služ-
by sú tu žiadúce pre 29,0% výskumnej
vzorky. Byty a aj administratívne prie-
story by tu rozhodne nemali chýbať
(zhodne) podľa 10,0% respondentov.
Prieskum robila Agentúra MVK v
dňoch 7. až 10. mája 2011 na reprezen-
tatívnej vzorke 600 respondentov.
Výber vzorky sa uskutočnil pravdepo-
dobnostným štatistickým výberom
(technikou random walk) a anketári
MVK sa pýtali metódou face-to-face
interview obyvateľov Bratislavy nad 18
rokov. (brn)

Bratislavské

noviny číta až

83,5% všetkých

Bratislavčanov
BRATISLAVA
Bratislavské noviny číta až 83,5%
Bratislavčanov. Vyplýva to z májové-
ho prieskumu Agentúry MVK. Ani
jedno vydanie Bratislavských novín
za posledné tri mesiace nečítalo len
15,8% opýtaných obyvateľov hlav-
ného mesta.
Posledné vydanie Bratislavských novín
(16/2011) čítalo podľa prieskumu 32,3
% Bratislavčanov, pre 55,9% obyvate-
ľov s trvalým pobytom v Bratislave sú
Bratislavské noviny hlavným zdrojom
informácií o činnosti mestskej samo-
správy a o dianí v Bratislave.
Prieskum robila Agentúra MVK v
dňoch 7. až 10. mája 2011 na reprezen-
tatívnej vzorke 600 respondentov.
Výber vzorky sa uskutočnil pravdepo-
dobnostným štatistickým výberom
(technikou random walk) a anketári
MVK sa pýtali metódou face-to-face
interview obyvateľov Bratislavy nad 18
rokov.
Prieskum Agentúry MVK potvrdzuje
dlhodobo dominantné postavenie Bra-
tislavských novín na mediálnom trhu v
hlavnom meste. Bratislavské noviny sú
najdlhšie a najčastejšie vychádzajúce
noviny s najvyšším tlačeným nákla-
dom v meste. Vychádzajú od septemb-
ra 1998 a každý týždeň sú v náklade
208 310 kusov bezplatne roznášané do
poštových schránok bratislavských do-
mácností. (brn)

V Čunove zase

zakázali prístup

k jazerám!
ČUNOVO
Kúpaniu sa v čunovských jazerách
je koniec! Krajský úrad životného
prostredia (KÚŽP) zrušil vyhrade-
nie miesta v Prírodnej rezervácii
Ostrovné lúčky pre verejnosť za úče-
lom rekreácie a športu.
Znemožnenie prístupu k čunovským
jazerám a pohybu v ich okolí znamená
fakticky ukončenie kúpania v tejto
lokalite. Krajský úrad životného pro-
stredia v Bratislave totiž pohyb ľudí v
okolí čunovských jazier vylúčil. 
KÚŽP zdôvodnil rozhodnutie o zame-
dzení prístupu k čunovským jazerám
tým, že vraj dochádzalo k ničeniu
vzácnych porastov na brehu jazier -
rozbor vody na konci sezóny ukázal
zvýšený obsah opaľovacích olejov v
jazerách. Ďalej zakrmovaním rýb,
ktoré spôsobuje zvýšenú eutrofizáciu
vôd, čo znamená  nadmerný rast rastlín
a rias vo vodách s vysokým obsahom
živín, najmä dusíka a fosforu. (rob)
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Na vine nie sú
Staromešťania,
ale samospráva
Aj Bratislavčania žijú udalosťou de-
saťročia - sčítaním ľudí, domov a
bytov. Teda vlastne nie všetci, veľká
časť Staromešťanov nemala to šťastie,
aby ich sčítací komisár navštívil. A to aj
napriek tomu, že príchod vopred ohlá-
sil. Ku mne zatiaľ nedorazil ani po pia-
tich dňoch. Čakám ho aj spolu so
susedmi od 19. mája 2011, od 14.30 h. 
Ako som sa po dni sčítania dozvedel, v
mestskej časti odstúpilo 40 sčítacích ko-
misárov, čo je jedna tretina z ich celko-
vého počtu. Dôvodom malo byť podľa
miestnej samosprávy správanie sa oby-
vateľov voči nim ako aj nedostatočná
informovanosť zo strany štátnych úra-
dov smerom k obyvateľom. Odhliadnuc
od diskusie o opodstatnenosti, priprave-
nosti či zákonnosti sčítania, prípad z
bratislavského Starého Mesta  nemožno
označiť inak ako škandál.
Nemyslím si, že Staromešťania sú ne-
vľúdni a k sčítacím komisárom by sa
správali spôsobom, ktorý by mal byť dô-
vodom na masívne odstúpenie sčítačov.
Keby sa niečo podobné stalo aj v ďal-
ších obciach na Slovensku, bolo by
možné hovoriť o systémovom zlyhaní,
keďže sa to však udialo len v jednej bra-
tislavskej mestskej časti, pôjde zrejme o
zlyhanie na lokálnej úrovni.
Staromestská starostka sa pritom ešte 6.
apríla 2011 chválila, že mestská časť
naplnila počet sčítacích komisárov. S
vidinou dobrého zárobku sa tak sčítací-
mi komisármi stali zamestnanci úradu,
rodinní príslušníci, kamaráti a známi
poslancov a úradníkov. Keď sa priblížil
deň sčítania, zrejme zistili, že to nie je
také jednoduché, že bez práce nebudú
koláče a tak radšej zdupkali.
Hádzať teraz vinu za zlyhanie sčítania  v
Starom Meste na Staromešťanov a slabú
informovanosť je zbabelé a neslušné.
Nezlyhali Staromešťania, zlyhala ich
miestna samospráva, ktorá sčítacích
komisárov vyberala. Zlyhala starostka,
ktorá sa nestará o Staré Mesto, ale vyse-
dáva v národnom parlamente, zlyhali jej
stranícki favoriti, ktorých dosadila do
vedúcich kresiel na miestnom úrade.
Časť Staromešťanov tak zrejme nebude
tento rok spočítaná. Možno sa dočkajú o
desať rokov. Radoslav Števčík

STARÉ MESTO
Radosť vodičov, že pri výjazde z Jus-
tičnej ulice na Záhradnícku majú
konečne dobrý výhľad, trvala veľmi
krátko. Napriek osadeným stĺpikom
tu autá parkujú opäť na chodníku a
bránia vo výhľade do križovatky.
Mestská samospráva najskôr prisľúbila
nápravu, a tak sa na chodníku objavili
stĺpiky. Na Justičnej však niekto jeden
vytrhol a autá sa vďaka tomu naďalej
dostávali na chodník, kde ich vodiči
pokojne zaparkovali. Neskôr, po osa-
dení chýbajúceho stĺpika a namontova-
ní všetkých dvanástich stĺpikov bola
dopravná situácia pár hodín prehľadná.
Dnes je však stav taký ako pred osade-
ním zábran, prichádzajúci vodiči z Jus-
tičnej stále nevidia na Záhradnícku. Čo
je však nepríjemnejšie, situácia sa stala
ešte väčšmi nebezpečnou pre chodcov.

Tí vodiči, ktorí sa chcú dostať až pria-
mo na koniec chodníka, totiž jazdia po
chodníku a ohrozujú chodcov. Nielen-
že tak bránia bezpečnému dopravnému
výhľadu na hlavnú ulicu vodičom
opúšťajúcim vedľajšiu komunikáciu,
ale priamo ohrozujú peších.
Súčasný stav nechápu ani mnohí tunaj-
ší obyvatelia, ktorým sa nepáči nečin-
nosť mestských úradníkov, ale najmä
polície či odťahovej služby. Podľa ich
postrehov sa autá dostávajú na chodník
od Justičného paláca, kde nie je osade-
ný žiadny stĺpik. „Navyše tam nielenže
parkujú, ale autá odstavujú tesne pri
obrubníku, takže ani osadené stĺpiky
sledovaný účel neplnia,“ uviedol Július
Forsthoffer. Ako dodal, pred osadením,
ale ani po osadení stĺpikov tu nevideli
žiadnych príslušníkov mestskej polície
či odťahovú službu.

Na problém so stĺpikmi zareagoval aj
kapitán Ján Vrbík z Krajského doprav-
ného inšpektorátu v Bratislave: „Jeden
stĺpik bol osadený v strede chodníka,
aby sa zamedzilo vjazdu a parkovaniu
vozidiel do chránenej časti chodníka.
Spomínaný stĺpik však neznáma osoba
odstránila hneď nasledujúci deň. Pred
približne desiatimi dňami dal preto
dopravný inšpektorát ďalší podnet na
nápravu. Doteraz sa však tak nestalo.“
Podľa Jána Vrbíka by preto malo byť
jediným možným riešením umiestne-
nie dopravných zábran, „prípadne rea-
lizovanie rôznych estetickejších archi-
tektonických prvkov, ktoré by zne-
možňovali vjazd a parkovanie vozidiel
na chodníku, napríklad kombinácia
zelene a mestského mobiliáru, čo však
závisí od finančných možností správ-
cu.“ (rob)

STARÉ MESTO
Časť historického secesného múru,
ktorý patrí ku Kostolu sv. Alžbety,
známeho ako Modrý kostolík na Bez-
ručovej ulici, nedávno zbúrali. Kostol
i múr obkolesujúci areál patria k
vzácnym a ojedinelým pamiatkam
hlavného mesta.
Historický múr obkolesuje Rímsko-
katolícky farský úrad sv. Alžbety, ktoré-
ho súčasťou jej aj vzácny Modrý kosto-
lík. Ide o kultúrnu pamiatku, jej súčas-
ťou je aj fara a secesné objekty postave-
né v rokoch 1910 až 1913.
Zodpovední pracovníci fary tvrdia, že
ide o rekonštrukciu múru, ktorý vraj
bol v dezolátnom stave a hrozilo, že sa
zrúti. Jeho obnova má trvať približne
mesiac a bude odovzdaný do pôvodné-
ho stavu a s pôvodnou bledomodrou
farbou. Pracovníci fary pritom ukázali
aj iné, z vonku menej viditeľné časti
secesného múru, ktoré na mnohých
miestach nahlodal zub času. 
Vnútorné, ale aj vonkajšie časti stien
múru na mnohých miestach zvetrali,
svoje urobila voda i mráz. Opadáva z
neho nielen omietka, ale aj tehly. Fara
preto pristúpila k nevyhnutným rekon-

štrukčným prácam. Tentoraz ide o časť
múru z Bezručovej ulice, ktorá bola v
najhoršom stave, vrátane vstupnej brány
do areálu. Náklady podľa fary zatiaľ nie
sú vyčíslené, robotníci a reštaurátori
odhadujú dokončenie obnovy starého
múru na mesiac.
Viacerí odborníci však neskrývajú
obavy nad jeho osudom. Podľa nich je
múr súčasťou kultúrneho dedičstva a
napriek tomu že patrí fare, nie je s ním
možné narábať podľa vlastného úsudku.

Poukázali, že napríklad vedľajší vzácny
múr okolo gymnázia na Grösslingovej
obnovovali odborníci - reštaurátori.
Pracovníčka Mestského úradu ochrany
pamiatok Jana Hamšíková vyjadrila
údiv, že múr bol celý rozbitý a zlikvido-
vaný. Ide podľa nej o nenahraditeľnú
kultúrnu stratu, popretie akýchkoľvek
zásad pamiatkovej obnovy. „Prišli sme
o kus pamiatky, s tým sa už nič nedá
robiť,“ uviedla. Robert Lattacher

FOTO - autor

Zbúranie múru pri Kostole sv. Alžbety

niektorých prekvapilo aj rozhorčilo

Na výjazde z Justičnej na Záhradnícku

sa zase parkuje a porušujú sa predpisy

Predaj počas

šampionátu

bol predražený
BRATISLAVA
Slovenská obchodná inšpekcia uro-
bila počas hokejových majstrovstiev
sveta akciu zameranú na kontrolu
pohostinských služieb a služieb taxi.
Týkala sa najmä poctivosti predaja.
Inšpektori SOI robili kontrolu aj pria-
mo na Zimnom štadióne O. Nepelu.
Preverovali, či sa predáva v správnej
hmotnosti, miere alebo v správnom
množstve, či predávajúci umožní spo-
trebiteľovi prekontrolovať si správnosť
údajov, poskytuje služby a predáva
výrobky v bežnej kvalite a za dohodnu-
té ceny. SOI sledovala aj hygienické
podmienky predaja a podobne. 
Počas šampionátu skontrolovala ob-
chodná inšpekcia 85 pohostinských a
reštauračných zariadení a zistila 39
nedostatkov. Najväčším prehreškom
bolo predraženie nákupu - to zistili inš-
pektori v dvadsiatich prípadoch. Dru-
hým najpočetnejším priestupkom pre-
dajcov bolo, že používali neplatné
meradlá, váhy a závažia. Na treťom
mieste bola chýbajúca cena alebo
informácia o cene nebola úplná.
Z celkového počtu kontrol zameraných
na pohostinské služby bolo sedem na
Zimnom štadióne O. Nepelu. V piatich
prípadoch nebol vydaný doklad o kúpe
a ani jeden stánok rýchleho občerstve-
nia nemal hygienický posudok. SOI
skontrolovala počas majstrovstiev
sveta aj šesť taxislužieb. V jednom prí-
pade zistili vydanie dokladu s neúplný-
mi údajmi a jeden taxikár nemal pred-
písaný taxameter. (rob)

Na Zlatých

pieskoch chcú

športový areál
RUŽINOV
Pri jazere Zlaté piesky plánujú nový
športový komplex pod názvom Relax.
Má mať celoročnú prevádzku, ráta
sa aj s ubytovaním, zdravotnou diag-
nostikou či rehabilitáciou.
Plocha zastavaná športoviskami má
mať 2755 štvorcových metrov, plocha
hotela a ubytovania apartmánového
typu 8549 štvorcových metrov. Ráta
sa s vybudovaním 341 parkovacích
miest. Plocha sa nachádza na juhozá-
padnej strane jazera s prístupom od
Studenej ulice v Trnávke. Zo severnej
strany hraničí s obchodným centrom
Soravia Shopping centrum a z južnej
strany so záhradkárskou osadou. Dnes
je na pozemku skládka stavebného
odpadu.
Investor, Ipe-Consult, ráta so začiatkom
výstavby v máji 2011, stavbu chce
dokončiť do dvoch rokov. Cieľom je
zatraktívniť okolie Zlatých pieskov a
celoročne oživiť využitie vodnej plo-
chy. Návrh ráta s napojením na nábrež-
nú promenádu pre peších aj cyklistov
po novom chodníku s množstvom
atrakcií. Predpokladané náklady sú
15,9 milióna eur. (rob)

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

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

Z dunajského nábrežia niekto ukradol

sochu dievčaťa, zostal len podstavec
STARÉ MESTO
Z parčíka na Vajanského nábreží
zmizla socha dievčaťa s krídlami
motýľa. Páchateľ alebo páchatelia
nechali na mieste len podstavec a cho-
didlo nohy. Socha krášlila okolie osob-
ného prístavu od septembra 2010. 
Socha bola darom Starému Mestu a
symbolom lásky a spomienky na všet-
ky deti, ktoré predčasne opustili svo-
jich najbližších. Podľa veliteľa okrsko-
vej stanice staromestskej polície Jozefa
Hitku, na tomto úseku nábrežia nie je
kamera, ktorá by páchateľa zachytila a
aj preto chce polícia požiadať mestskú
časť, aby ju nainštalovali k Propeleru,
čím by zachytila časť od Slovenského
národného múzea po Nový most. S
ponukou sochy v zberných surovinách
páchatelia pravdepodobne neuspejú,
pretože ide o umelecké dielo. 

Staré Mesto už podalo trestné oznáme-
nie na neznámeho páchateľa. Podľa
samosprávy nie je možné určiť hodno-

tu sochy, lebo v darovacej zmluve ne-
bola uvedená. Robert Lattacher

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

VARIANTY 
NOVÉHO PKO

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

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

inz_PKO_252x360-3.indd 1 4/26/11 9:39 AM
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Na Čajkovského ulici sme navštívili
reštauráciu KRUŠOVICKÁ PIVNI-
CA. Nechali sme sa zlákať na chutné
jedlá z tradičnej česko-slovenskej
kuchyne, aj tu sme sa však presvedči-
li, že nie je všetko zlato, čo sa blyští.
Ako už názov napovedá, reštaurácia sa
nachádza v pivničných priestoroch. Nad
schodmi pri vstupe je síce vytvorené
akési sedenie, pri každej návšteve však
bolo prázdne. Preto sme zamierili rovno
do podzemia Krušovickej pivnice. Inte-
riér je členený na tri časti - nefajčiarska
časť je pri kuchyni, na opačnej strane
pivnice je fajčiarska časť s barom.
Uprostred pri dámskych záchodoch a
schodoch je tretia časť, kde sa síce
nefajčí, ale najmä, keď je tu frmol, nese-
dí práve najpríjemnejšie.
Stará mramorová podlaha toho dosť
pamätá, drevené obklady stien, masívne
stoly a stoličky sú však nové. Celkovo
interiér pôsobí štýlovo a zrejme zod-
povedá manuálu krušovického pi-
vovaru. Reklamné obrusy na stoloch
dávajú pivnici punc fajnovejšej pivárne.
Jedálny lístok bol pre nás prvým skla-
maním. Priznávame, že sme čakali
najmä špeciality českej kuchyne, tunaj-
šia ponuka sa však obmedzila na vyprá-
žané mäsá a syry, soté, grilované steaky,
teda jedlá, ktoré sú označované skôr za

klasiku slovenských reštaurácií. Ne-
zmiatlo nás ani to, že prevádzkar či šéf-
kuchár sa im snažil dať nezmyselné
české názvy. Napríklad Vyprážaný
bravčový rezeň ponúkajú ako Juhočes-
kú baštu, Plnené kuracie prsia so šunkou
a syrom v trojobale (zrejme Cordon
Bleu)  ako Českú kapsu. Dokonca ako
Pstruha po šumavsky ponúkajú pstruha
na cesnaku, pritom podľa správnosti to
má byť pstruh marinovaný v smotane a
pečený s hubami a omeletou. Vrcholom
všetkého je ponuka pizze na viacero
spôsobov, takú sviečkovú na smotane
sme však hľadali márne.
Jediným jedlom českej kuchyne bola
Česká klasika, čiže Pečené bravčové
mäso s dusenou kapustou (4,71 €) s kys-
nutou knedľou (1,02 €). To sme si
nemohli nechať ujsť a boli sme veru
sklamaní. Jedlo nebolo podľa všetkého
čerstvo uvarené - mäso bolo suché, chý-
bal mu výpek, suché tak boli aj knedle,
kapusta bola navyše akási horká.
Z polievok sme si dali Českú brambo-
račku v bosniaku (2,30 €) a Cesnakovú
v bosniaku (2,30 €). Bramboračka má
byť nielen zo zemiakov, ale aj z koreňo-
vej zeleniny, húb a majoránky, má byť

zahustená zápražkou, ale nie smotano-
vou. Rovnako cesnaková bola skôr
smotanová s príchuťou cesnaku. Vr-
cholom bolo, že sme k bosniaku dostali
aj vydlabanú striedku, ktorá bola stude-
ná až ľadová, čo bolo neklamným zna-
kom, že ani bosniak nebol čerstvý.
Žiadnou výhrou neboli ani pečené brav-
čové rebierka v pivovom náleve s ces-
nakom a kmínom nazvané Plzenský slá-
dek (6,06 €). Na naše prekvapenie to
boli len dve rebrá, na ktorých bolo síce
na palec mäsa, ale v porovnaní s peče-
nými rebrami z iných reštaurácií to bolo
sklamanie. Servírované boli s ľadovo
studenou sterilizovanou zeleninou, čo
bol šok pre zubnú sklovinu.
Pri ďalšej návšteve sme mali problém
vybrať si niečo z jedálneho lístka, tak
sme si dali obedové menu. Porcie to boli
síce malé, zato jedlo bolo čerstvo uvare-
né. Možno by mali zahodiť jedálny lís-
tok a radšej ponúkať obedové ako celo-
denné menu. Celkovo hodnotíme Kru-
šovickú pivnicu veľmi zle - aj preto, že
namiesto troch ponúkaných druhov piva
čapujú iba jedno - desiatku. 
Naše hodnotenie:�
Maximálny počet: 5 hviezdičiek 
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Krušovickej pivnici chýba česká kuchyňa

Na Slovensku je ospravedlnenie utópiou
Nikdy sa nemôžem sťažovať na
nedostatok telefonátov nahnevaných
alebo sklamaných spotrebiteľov. V
poslednom čase sa akosi rozmnožili
sťažnosti na reklamácie. 
Podľa zákona o ochrane spotrebiteľov
je oprávnený rozhodnúť medzi spotre-
biteľom a podnikateľom v konečnej
platnosti súd. To si pravdepodobne
uvedomuje čoraz širšia skupina podni-
kateľov, a tak s aroganciou sebe vlast-
nou odporúčajú spotrebiteľovi čoraz
častejšie, aby sa obrátil na súd. Samo-
zrejme, rátajú so skutočnosťou, že
úplná väčšina sťažovateľov to neurobí. 
Koniec koncov, aj ja radím zabudnúť
na súdnu cestu, ak ide o pomerne nízke
škody. Súdy majú svoje vlastné vyja-
drovanie, ktoré bežný občan neovláda a
prakticky tak nemá šancu vyhrať ho bez
právneho zastúpenia. Prezradím, že aj
ja som na základe slovíčkarenia prehra-
la súd, hoci išlo o „blbusicher“ vec!
Právnici majú väčšinou také taxy, že
obyčajný človek si kvalitné právne

zastúpenie nemôže dovoliť. A tak väč-
šinou radím pri reklamáciách tovarov
za 50 až 80 eur neuvažovať o podaní na
súd. Ja viem, že pre dôchodcu či pobe-
rateľa sociálnych dávok sa táto suma
zdá vysoká, ale uvážte, ak vám súd
nedá za pravdu, iba ste strácali čas,
nervy a zbytočné náklady. V niektorých
prípadoch sa naozaj oplatí radšej na to
vykašlať. Nemyslite si však, že sa nedá
nič robiť. Napríklad v Bratislave, ale aj
iných mestách vychádzajú a bezplatne
sú doručované do domácností rôzne
noviny (napríklad aj tie naše), kde sa
nespokojní spotrebitelia môžu pokojne
podeliť so svojou negatívnou skúsenos-
ťou. Je pravdou, že možno ich prípad
takáto cesta nevyrieši. Napriek tomu to
má význam. Konečne sa aj podnikatelia
na Slovensku musia naučiť, že spotre-
biteľ nie je ovca, ale pán. 
Negatívna reklama môže mať za násle-

dok spotrebiteľský bojkot - prípadne
výrazný pokles obratu. Domnievam sa,
že niet lepšieho vychovávateľa pre
našich „tiežobchodníkov“ ako výrazný
pokles ziskov! Potom sa môžu dovolá-
vať vlastenectva spotrebiteľov podľa
hesla Kupujme slovenské výrobky -
koľko len chcú! Pretože napriek všet-
kému (aj keď to tak občas nevyzerá), je
zákazník naozaj pánom obchodu. Od
jeho ochoty otvoriť peňaženku doma,
na Slovensku, a nie kúsok za hranica-
mi, závisí úspech nielen obchodníkov,
ale aj výroby, ba aj štátneho rozpočtu.
Veď si len spomeňte na spotrebné dane
a daň z pridanej hodnoty - ktoré majú
nahradiť zbytočné plytvanie štátnych
orgánov. 
Nechcem nikoho navádzať na nákupy
za hranicami, ale je fakt, že tam si spot-
rebiteľa vážia a pri reklamácií tovaru
nerobia ťažkosti. Vo väčšine prípadov
vymenia kus za kus a ešte sa aj ospra-
vedlnia! U nás je to zatiaľ utópia!

Marta Černá, Fórum spotrebiteľa

Pod mostom 

parkujú autá 

všade, kde sa dá
LIST ČITATEĽA
To, čo sa od 2. mája 2011 deje s par-
kovaním pod Mostom Apollo na ruži-
novskej strane je hrubé porušovanie
zákona o prevádzke na pozemných
komunikáciách a je to jednoznačne
parkovací chaos.
Auta parkujú na prístupových chodní-
koch pre peších, korčuliarov a cyklistov,
na nájazdovej rampe, na trávnatých plo-
chách, na štrkových-okruhliakových
plochách (nedávno dokonca muselo
prísť špeciálne vozidlo a vytiahnuť
nedisciplinovaného motoristu), tesne
pred prechodom, pričom tam má byť
šesť metrov voľno, jednoducho všade,
kde sa len dá.
Chodci, korčuliari a cyklisti preto musia
dávať pozor na prichádzajúce a vychá-
dzajúce vozidlá, nie opačne. Čakáme na
prípadnú tragédiu, ako keď nedávno
išiel chlapček dole rampou na bicykli a
zo štrkovej plochy mu vyšlo oproti
auto? Našťastie to zvládol, ale čo, keď
sa mu to nabudúce nepodarí... Vie o
tomto Mestská polícia? Vie o tom ruži-
novská samospráva? Vie o tom správca
mosta? Kto bude zodpovedný za
nešťastie, keďže sa to nerieši. Vyzývam
v mene všetkých na okamžitú nápravu,
pre zdravie chodcov, korčuliarov a
cyklistov. Peter Bella, Ružinov

Beh po hrádzi 

nie je venčením, 

ale trápením
LIST ČITATEĽA
Klasický obrázok z petržalskej hrá-
dze, akých sú denne desiatky až stov-
ky. Pán na bicykli či korčuliach a pes
bežiaci popri ňom.
Mnohí majitelia psov si myslia, že keď
vytiahnu svojho psa na hrádzu a dovolia
mu bežať pár kilometrov popri bicykli
(v prípade korčuliarov pri sebe), robia
mu strašnú láskavosť a pes im bude za
hodinku-dve na pražiacom slnku strašne
vďačný. Omyl. Pre psa to nie je žiadne
venčenie, ale doslovné trápenie, keď
nemá čas zastaviť sa, vydýchať, ovoňať
trávu, stĺpiky. Len beží ako ťuťko a
počúva, ako ho pán stále napomína. 
Navyše tí, ktorí takého psa-chudáka
stretnú, nevedia, či sa im nevrhne pod
kolesá alebo korčule a vždy musia pri-
brzdiť, aby sa niečo nestalo. Viem, že
mnohí majitelia psov chcú takto zabiť
dve muchy jednou ranou, zašportovať si
a vyvenčiť psa, ale takto to nefunguje.
Venčenie je niečo iné ako jeho uštvanie
na hrádzi! Michal Marík, Petržalka

Ľudia z Ahoja 

sa priživujú 

na susedoch
LIST ČITATEĽA
Rád by som upozornil na nepríjemnú
situáciu obyvateľov Teplickej ulice č.
1, 3 a 5, ktorí sa nedobrovoľne stali
sponzormi niektorých svojich spolu-
občanov z rezidenčnej štvrte na blíz-
kom kopci Ahoj.
Situácia sa týka smetí, lepšie povedané,
poplatkov za ne. Obyvatelia najbližšie-
ho obytného bloku pod kopcom Ahoj sú
dennodenne svedkami toho, ako sa
drahé a luxusné vozidlá z Ahoja prista-
vujú pri kontajneroch a ako tam ich
vodiči hádžu smeti. Ak je kontajner
plný, jednoducho hodia svoje igelitové
vrecia pred kontajner a odídu preč.
Poviete si, nič výnimočné, deje sa to aj
inde. 
Je však nepríjemné, že to nie je ojedine-
lý úkaz a že smetné koše obyvateľov
sídliska sú čoraz plnšie a za odvoz treba
platiť čoraz viac a viac. Vodiči drahých
a luxusných áut z Ahoja dokonca nereš-
pektujú dopravné značenie Zákaz vjaz-
du, ktoré má dodatkovú tabuľu, že
neplatí pre obyvateľov Teplickej ulice.
Okrem arogantného „smetiarskeho prí-
živníctva“ tak vlastne aj porušujú zákon
o premávke na pozemných komuniká-
ciách. To však nie je všetko. Ak niekto-
rí z obyvateľov Teplickej upozornia
„smetiarskeho príživníka“, že to nie je
jeho kontajner, stávajú saa často cieľmi
nevyberaných slovných útokov, ba až
nebezpečných vyhrážok zo strany toho,
kto prenáša náklady na odvoz a likvidá-
ciu svojich smetí na iných!
Pýtam sa, kam sme to dospeli? Naozaj
stojí výstavba vily alebo rodinného
domu toľko, že v rozpočte niektorých
obyvateľov rezidenčnej štvrte nezostali
peniaze na odvoz smetí? Je nutné, aby
tí, čo bývajú na sídlisku, dotovali tých,
čo bývajú v rodinných domoch?
Poviete si, treba dať na kontajner
zámok. Áno, sme však svedkami toho,
že ak nájdu „smetiarski príživníci“ kon-
tajner plný, smeti hodia jednoducho na
zem. To isté by urobili aj v prípade, že
by bol kontajner zamknutý a všetci
vieme, kam by to smerovalo. Za nepo-
riadok v okolí smetných stojísk sú,
bohužiaľ, zodpovední obyvatelia do-
mov, ku ktorým stojisko prislúcha.
Apelujem na tých slušnejších, ktorí
bývajú „nad nami na kopci“, lebo
verím, že sú aj takí, aby dohovorili svo-
jim menej vychovaným susedom. Veď
kazia meno aj čestným obyvateľom
Ahoja a človek si zapamätá skôr toho
horšieho ako lepšieho. Tí slušnejší urči-
te nechcú, aby celej ich komunite pri-
schla nálepka „smetiarski príživníci“.

Stanislav Mikula, Nové Mesto

OBRAZY NAJLEPŠIE

Galéria Art Invest
Dobrovičova 7, Bratislava

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

PREDÁTE V AUKCII
INŠTALATÉRI NON STOP
NEODTEKÁ - umývadlo, WC, kanalizácia, rína?
PREČISTÍME - špirálou, tlakom. Zameriame
trasu kamerou, určíme stav, sfunkčníme
TEČIE - radiátor, čerpadlo, vodovod,
preteká WC, vytápa vás sused, výmena stúpačiek
OPRAVÍME - el. zásuvku, osvetlenie, inštaláciu

0905 234 615 � 4363 8184
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Nové Mesto

vraj šampionát

celkom zvládlo
NOVÉ MESTO
Mestská časť Nové Mesto organizač-
ne zvládla majstrovstvá sveta v ľado-
vom hokeji. Zhodli sa na tom poslan-
ci miestneho zastupiteľstva. Tí sa na
rokovaní poďakovali starostovi Ru-
dolfovi Kusému za prijaté opatrenia.
Spokojnosť novomestských miestnych
poslancov sa týkala najmä zabezpečenia
čistoty a poriadku predovšetkým v okolí
zimného štadióna. Pokojný priebeh
majstrovstiev a čistotu vnímali podľa
miestneho úradu aj obyvatelia Nového
Mesta, ktorí sa zapojili do ankety pro-
stredníctvom námetov a pripomienok. 
Obyvatelia ocenili najmä čistotu v okolí
štadióna, pravidelné vynášanie smet-
ných košov a dostatok policajtov. Upo-
zornili však aj na nedostatky, napríklad
bezohľadné parkovanie na Ulici odbojá-
rov či absenciu smetných košov Pri sta-
rej prachárni. Niektorým sa nepáčila
úprava podchodu na Trnavskom mýte,
alebo spôsob vysadenia zelene na mies-
te bývalého cyklistického štadióna.
Výhrady boli aj k revitalizácii detského
ihriska na Bojnickej. Pripomienkami a
kritikou sa bude starosta podľa miestne-
ho úradu postupne venovať. (brn)

ZOO bude

v sobotu aj pre

slabozrakých
BRATISLAVA
Bratislavská ZOO v spolupráci s
Úniou nevidiacich a slabozrakých
Slovenska organizuje podujatie
Dotyky prírody v ZOO Bratislava.
Cieľom akcie je sprístupniť zoologickú
záhradu a všetko čo ponúka aj ľuďom
so zrakovým postihnutím. Keďže naj-
častejšie využívaným zmyslom pri
návšteve ZOO je zrak a títo ľudia ho
využívať naplno nemôžu, budú mať
aspoň na jeden deň vytvorené také
podmienky, aby si mohli návštevu
vychutnať naplno. 
V rámci programu budú môcť hmatom
preskúmať viacero preparátov, priprave-
né sú aj ukážky zvukov zvierat, ktoré im
pomôžu v budúcnosti ich identifikovať
a môžu sa zoznámiť  s tým, čo vybrané
druhy zvierat konzumujú. Súčasťou
programu je najmä špeciálne sprevádza-
nie po pavilóne šeliem a pavilóne pri-
mátov, ktoré je prispôsobené návštevní-
kom so zrakovými problémami. Pri
všetkých aktivitách budú pomáhať špe-
ciálne vyškolení lektori. 
Dotknúť prírody sa môžu zrakovo
postihnutí ľudia v sobotu 28. mája
2011 od 9.00 do 12.30 h. (brn)

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

Otváranie áut, dverí a trezorov
Predaj - montáž - nonstop servis

� 0905 610 173, 0915 400 714
E-mail: info@pavolvalentovic.sk

Potrebujete trezor?Jindrich Gron - REGRO
Odborné prehliadky a skúšky elektroinštalácií
Projektovanie elektroinštalácií a poradenstvo

Dodávka a montáž elektroinštalácií a bleskozvodov

E-mail: regro@chello.sk

Telefón: 0915 795 249

Ponúkame diétny program 
pre ženy aj mužov.
Riešime diétny program pre diabetikov, celiatikov, 
laktózu, ako i špeciálny trojdňový očistný program.

tel.: 0910 900 999tel.: 0910 900 999
www.dietadodomu.skwww.dietadodomu.sk

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 €



MAJSTER SLOVENSKA 2010/2011
VÍŤAZ SLOVENSKÉHO POHÁRA

Horný rad zľava: Peter Štepanovský, Lukáš Pauschek, Mamadou Bagayoko, Filip Kiss, Radek Dosoudil, Mario Božič, Jan Králík, Kristián Kolčák, Tomáš Hrdlička, Marko Milinkovič

Stredný rad zľava: Jiří Jurza (fyzioterapeut), Viliam Kalman (fyzioterapeut), Peter Rusina, Erik Grendel, Boris Turčák, Karim Guédé, Ákos Szarka, Peter Bartalský, Marián Had, Krešimir Kordič, Peter Jánošík, Juraj Halenár, Matúš Putnocký, Štefan Szilágyi (masér)

Dolný rad zľava: Martin Dobrotka, Milan Ivana, Miroslav König (tréner brankárov), Tibor Mičinec (asistent trénera), Karel Jarolím (tréner), Jozef Kontír (asistent trénera), Igor Žofčák, Filip Šebo

Foto - Miro Gasidlo / ŠK Slovan Bratislava
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FUTBAL
Žiadne prekvapenie proti Dubnici sa
nekonalo a futbalisti ŠK Slovan po
víťazstve nad Dubnicou 3:1 už kolo
pred koncom súťaže získali majstrov-
ský titul. Za suverénnu jar si ho zaslú-
žili. Od konca februára po predpo-
sledné kolo stratili belasí len dva body,
po remíze v Dubnici.
Oslavy sa začali hneď po záverečnom
hvizde. Majstrovské ohne vystriedali
oslavujúci diváci priamo na trávniku, do
vzduchu lietali zátky zo stoviek fliaš
šampanského. Jednou z hlavných postáv
bol Filip Šebo, hráč, ktorý prišiel do Slo-
vana až v 10. kole, ale aj to mu stačilo,
aby sa pred posledným kolom dostal do
čela tabuľky najlepších strelcov.
„Bolo by pekné, keby Slovanu patrili
všetky poháre,“ priznal pred posledným
zápasom v Dunajskej Strede (hralo sa v
stredu) kanonier belasých. „Stať sa naj-
lepším strelcom ligy však nie je len o
hráčskej kvalite, ale aj o šťastí. Chlapci
ma však hecujú a pohár mi doprajú,“
pokračuje Filip Šebo, ktorý sa na Slo-
vensko vrátil po anabázach v Austrii
Viedeň, Glasgow Rangers a Valencien-
nes. „Vrátiť sa domov bolo dobré roz-
hodnutie,“ dnes tvrdí.
Napriek tomu, že do ligy naskočil až v
jej priebehu, jeho góly dláždili belasým
cestu v postupnom stúpaní v tabuľke.
„Trochu ma pritom pribrzdilo zranenie
na pražskom turnaji. Prvý raz v kariére
som musel ísť do nemocnice, prvý raz aj
na operáciu, ale možno práve to ma
vyprovokovalo. Asi to tak muselo byť,“
zamýšľa sa. Napriek veľkej strate na

Žilinu sa o Slovane stále hovorilo v súvi-
slostí s titulom. „Počúvali sme to, ale my
hráči sme si povedali, že pôjdeme len od
zápasu k zápasu. Nič nebudeme vyhla-
sovať. Našťastie sme stratu rýchlo stiah-
li a vrátili sa do hry o titul,“ spomína
útočník belasých.
Jedným z faktorov, ktoré otočili vývoj,
bol podľa neho príchod Karla Jarolíma.
„Priniesol do mužstva nové metódy,
nové tréningy. Odrazilo sa to aj na zim-
nej príprave, ktorú som ja síce musel pre
zranenie vynechať, ale podľa ostatných
spoluhráčov bola poriadne tvrdá. Šomra-
lo sa, nadávalo, no teraz sa ukázalo, že
bola možno rozhodujúcou pre súčasné
úspechy. Karel Jarolím vniesol do klubu
nové veci, z ktorých niektoré nás pre-
kvapili, ale určite aj pomohli. Bola to jtá
správna príprava v hlavách aj v nohách,“

pochvaľuje si slovenský reprezentant
prácu svojho kormidelníka. Práve repre-
zentácia je pre preňho novou veľkou
výzvou. „Chcem chytiť reprezentačnú
šancu, urobím pre to všetko,“ tvrdí Filip
Šebo, okolo ktorého sa začali točiť aj iné
európske kluby. „V prvom rade sa poze-
rám na Slovan. Treba doplniť káder a
dobre sa pripraviť na pohárovú Európu.
Tam je teraz naša ďalšia výzva,“ dodal.
Ďalšou výraznou postavou belasých bol
kapitán Igor Žofčák. Ten si už vychutnal
titul s Ružomberkom, pražskou Spartou,
víkendové oslavy však boli aj preňho
niečím výnimočným: „Každý titul má
svoje čaro, za každým je veľa práce a
driny. Aj ja verím, že sa urobí všetko pre
to, aby sme sa v Lige majstrov dostali čo
najďalej.“ (db)

FOTO - Miro Gasidlo/ŠK Slovan

ŠK Slovan oslavoval, po dvoch rokoch 

sa tešil z ďalšieho majstrovského titulu

V Ružinove je 

v sobotu 4. júna

športový deň
RUŽINOV
V sobotu 4. júna 20211 bude charita-
tívno-športové podujatie Summer-
sportday 2011. Akcia je pokračovate-
ľom Ružinovského streetballu, ktoré-
ho prvý ročník privítal Areál netra-
dičných športov už roku 2005.
Od roku 2008 je podujatie rozšírené o
turnaj v malom futbale, tenisový turnaj
a v poslednom ročníku aj o beachvolej-
balový turnaj. Tento rok je pripravený
aj turnaj v beachhandbale a celodenný
turnaj pre mladé basketbalové nádeje
(ročníky narodenia 1999 a mladší).
Posledné dva roky sú súčasťou poduja-
tí aj exhibíce telesne postihnutých
športovcov.
Záujemcov o športovanie privítajú špor-
tovo-rekreačné areály v celej mestskej
časti Ružinova. Areál hier Radosť -
Štrkovecké jazero bude hostiť účastní-
kov turnaja v beachhandbale, Areál
netradičných športov na Pivoňkovej
ulici v streetballe a malom futbale,
uskutoční sa tu exhibičné stretnutie inte-
grovaných hokejbalových tímov a 1.
ročník mládežníckeho basketbalového
turnaja. Záujemcovia o účasť sa môžu
prihlásiť aj priamo na mieste. (brn)

Juniorku HC

povedie český 

tréner J. Neliba
HOKEJ
Funkcionári HC Slovana zverili ju-
niorku bývalému československému
reprezentantovi a účastníkovi OH v
Lake Placid 1980 Jánovi Nelibovi.
Niekdajší obranca SONP Poldi Kladno
vstúpil na hokejovú scénu koncom 70.
rokov. V drese Kladna vyhral Európsky
pohár majstrov a za čias Milana Nového
a spol. získal s Poldi päť majstrovských
titulov. Jeho asistentom bude bývalý tré-
ner dorastu Jozef Petho. 
Neliba okrem Kladna viedol aj Vsetín
(získal tam dva tituly) a Č. Budějovice,
naposledy trénoval dorast Českých
Budějovíc. (mm)

www.forstinger.sk

-10%
  na všetky bicykle!

(platí aj na akciové ceny!)

Testovacie dni bicyklov!     

                   
od 27. do 28.5.

Vyskúšajte naše nové 

     bicykle a elektrobicykle!

NOVÉ MODELY 2011 

SÚ UŽ TU!

Nájdete nás:
Petržalka, OC Danubia 

Panónska cesta 16

851 04 Bratislava

tel.: 02/6728 3060

Otvorené:
Denne 9.00–21.00

alebo
Shopping Palace

Studená 6

821 04 Bratislava

tel: 02/492 442 00

Otvorené:
Denne 9.00–21.00

Ragbisti Slovana sú už doma v Čunove
RAGBY
V sobotu 11. júna 2011 odohrajú
finálové kolo majstrovstiev Sloven-
ska v ragby 7s. Začiatok turnaja je
naplánovaný na 11.00 h a hrať sa
bude na novom ihrisku 1. RC Slovan
Bratislava v Čunove. 
Ide o štadión TJ Čunovo, o ktorý sa
čunovskí futbalisti budú od budúcej
sezóny deliť s ragbistami Slovana. Tí po
troch rokoch opustili svoje dočasné

ihrisko v areáli Základnej školy na
Kalinčiakovej ulici. Ihrisko v Čunove
by však nemalo byť len ďalšou zastáv-
kou pri hľadaní vlastnej hracej plochy
Slovana. Vedenie oboch klubov sa
dohodlo na dlhodobej spolupráci.
Aj keď sa v júni bude hrať o veľa,
víťaz tejto sezóny je už teraz jasný.
Budú ním práve slovanisti, ktorí si
počas predchádzajúcich turnajov doká-
zali vypracovať dostatočný náskok

pred druhým RK Bratislava a tretím,
trnavským Spartakom. 
Turnaj v Čunove bude taktiež úplne
prvým ragbyovým podujatím žien na
Slovensku. Aj keď bratislavské ragbist-
ky už majú skúsenosti z turnajov zo
zahraničia, na Slovensku bude takáto
akcia prvý raz v histórii. Predstavia sa
ženské tímy z RC Brno Dragon, RC
Graz, RK Petrovice a domáce 1. RC
Slovan. (vk)

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na

www.banoviny.sk

Petržalské 

kadetky získali

domáci titul
BASKETBAL
Vďaka víťazstvu v dlhodobej súťaži
získali kadetky BK Petržalka právo
usporiadať finálový turnaj maj-
strovstiev Slovenska. V ňom opäť
nezaváhali a získali majstrovský
titul.
Osem družstiev odohralo turnaj systé-
mom play-off, takže každé odohralo
počas predĺženého víkendu tri zápasy.
Petržalské dievčatá zvíťazili vo štvrťfi-
nále nad BKM junior UKF Nitra 68:34
a v semifinále nad ŽBK Whirpool
Poprad 80:52. 
Vo finále sa tretíkrát za posledné štyri
sezóny stretli BK Petržalka a UMB
Banská Bystrica. Petržalské dievčatá
zaslúžene zvíťazili 66:57 a dovŕšili tak
zlatý majstrovský hattrik. Úspešnú me-
dailovú žatvu z majstrovstiev Slovens-
ka začali v tej istej hale ako staršie mi-
nibasketbalistky v apríli 2007 a odvtedy
získali celkovo päť medailí v rade.
Vďaka výborným výkonom získali
dievčatá BK Petržalka aj individuálne
ocenenia. Do All stars tímu „A“ vybra-
li tréneri zúčastnených tímov Krisztinu
Lelkes a Teréziu Páleníkovú, do All
stars tímu „B“ Kristínu Machovú a Žo-
fiu Zarevúcku. Za najužitočnejšiu
hráčku turnaja vyhlásili Teréziu Pálení-
kovú, najperspektívnejšou sa stala
Kristína Matušková. Individuálne oce-
nenie pre najlepšieho trénera si odnies-
la domáca Beáta Rennertová. (brn)

DOMESTICA SR, s.r.o.

PRIJÍMAME ŽENY
na dlhodobé upratovanie
rodinných domov, bytov a firiem
Ponúkame prácu na HPP, DoPČ. U nás majú

príležitosť aj dôchodkyne a živnostníčky.

Zavolajte nám na 02/624 111 48 alebo 0908 760 035
Napíšte nám na info@domestica.sk

www.domestica.sk
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STARÉ MESTO
NA NÁMESTÍ SNP sa tridsaťtriroč-
ný muž z Bratislavy vyhrážal
dvadsaťpäťročnému mužovi z Osets-
ka. Na vrchnú časť tela mu mieril
krátkou strelnou zbraňou a kričal na
neho. Od svojho konania upustil až
po príchode hliadky. Muž z Bratisla-
vy počas prehliadky na oddelení pri-
znal, že má pri sebe kokaín, pričom
sám bez vyzvania z ľavého vrecka
svojich nohavíc vytiahol jeden kus
priesvitného vrecka s obsahom biele-
ho prášku neznámeho pôvodu a odo-
vzdal ho policajtom. 
NA ŠULEKOVEJ ULICI neznámy
páchateľ ukradol zaparkované a riadne
uzamknuté auto, v ktorom bola nabí-
jačka k mobilnému telefónu, zabudo-
vané autorádio, servisná knižka a po-
vinná výbava vozidla. Krádežou vozid-
la spôsobil celkovú škodu 22 750 eur.
NA RYBNEJ ULICI 48-ročná žena z
Kalnej nad Hronom zobrala mužovi z
Fínska priamo pri okienku bagetérie
1450 eur. Poškodený bol opretý
chrbtom o stenu, žena sa naňho natlači-
la a z vrecka mu vybrala peniaze. Uda-
losť spozoroval svedok, páchateľku za-
držal a peniaze vrátili Fínovi.

PETRŽALKA
NA ANDRUSOVEJ ULICI osem-
násťročný Lukáš S. z Bratislavy fyzic-
ky napadol tridsaťročného muža z
okresu Dunajská Streda cudzej národ-
nosti. Už obvinený Lukáš sa mu opa-
kovane vyhrážal, že ho zabije, pričom
popri vyhrážkach ho hanlivo oslovo-
val, čím hanobil jeho rasu. Uvedeného
konania sa tento Bratislavčan dopúšťal
na mieste verejnosti prístupnom, pri-
čom opakovaným vyslovovaním hesla
s predpažením pravej ruky verejne pro-
pagoval skupinu osôb, ktorá násilím,
hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťaž-
kej ujmy smeruje k potláčaniu základ-
ných práv a slobôd osôb. Násilníka
okamžite po incidente zadržali a obvi-
nili z prečinu podpory a propagácie
skupín smerujúcich k potláčaniu
základných práv a slobôd v súbehu s
prečinom hanobenia národa, rasy a
presvedčenia, v súbehu s  prečinom
nebezpečného vyhrážania a v súbehu s
prečinom výtržníctva. 

RUŽINOV
NA ŠŤASTNEJ ULICI tridsaťtri-
ročný a tridsaťosemročný Bratislav-
čania v skorých ranných hodinách
vnikli do garáže rodinného domu a
ukradli z nej dva bicykle v celkovej
hodnote takmer 6000 eur. Na Sedmo-
kráskovej ulici ďalej jeden z dvojice
poškodil okno osobného motorového
vozidla Audi Q7, čím spôsobil škodu
3000 eur. Na tej istej ulici zo spoloč-
ných priestorov obytného domu
neskôr odcudzili aj dve priemyselné
kamery a ich majiteľovi spôsobili
škodu približne 1000 eur. (mm, sb)

Pred 100 rokmi

začali stavať

trať do Viedne
Presne 4. júna 1911 sa slávnostne
začala výstavba elektrickej železnice
Viedeň - Bratislava. Rakúske minis-
terstvo železníc vydalo stavebné
povolenie pre úsek Viedeň - Krajin-
ská hranica a boli schválené aj
peňažne dohody pre úseky Schwe-
chat - Fischamend a Petronell -
Hainburg, ktoré patrili c. k. Spoloč-
nosti rakúskych štátnych železníc.
Slávnostný výkop sa uskutočnil na
rakúskom úseku v Hainburgu. 
Slávnosť začala o 11.00 h a mala
výhradne rakúsky charakter. Usporia-
datelia totiž tvrdili, že sa musela zorga-
nizovať na poslednú chvíľu a do Bra-
tislavy nemohli pre nedostatok času
oznámiť ani termín, ani program (z
Bratislavy sa na slávnosti zúčastnil iba
spravodajca denníka Západouhorský
spravodaj, ktorý sa nejako o jej konaní
dozvedel). Ulica Bäckergasse v blíz-
kosti brány Ungartor bola vyzdobená
zelenými konármi, vlajkami, červeno-
bielym súknom a vencami. Na pozem-
ku, kde sa slávnosť konala, boli pre prí-
pad nepriaznivého počasia dva stany,
jeden na celebrovanie slávnostnej
omše (pred týmto stanom boli do zeme
zapichnuté dva rýle, ktoré „nahradili
pri týchto príležitostiach bežne použí-
vanú motyku“), druhý pre pozvaných
hostí a dve pódiá so sedadlami. 
Profesor Sturm, „jeden z najvytrvalej-
ších rakúskych iniciátorov železnice“,
vyjadril nádej, že železnica bude mie-
rovým dielom, ktoré pomôže vzájom-
nému pochopeniu dvoch štátov monar-
chie, Dr. Gessmann ako zástupca vede-
nia Dolného Rakúska zhodnotil prácu
Ing. Taubnera a tiež vyzdvihol politic-
ký význam a výhody „Friedensbahnu“
(železnice mieru). 
Prejavom Dr. Gmeindla, primátora
Hainburgu, sa slávnosť skončila a
niektorí hostia odišli automobilmi na
návštevu Bratislavy. Článok zdôraznil,
že „slávnosť nebola rušená žiadnou
disharmóniou, rečníci sa o Uhorsku
vyjadrovali korektne a o Bratislave
mimoriadne srdečne“.

Ladislav Szojka, Bratislava
~     ~     ~

Električková trať Bratislava - Viedeň
bola sprevádzkovaná 22. januára 1914
a viedla z Bratislavy cez Kopčany, Wolf-
sthal, Schwechat do Viedne. V apríli
1945 bola doprava na trati zastavená.

Kráľovský palác bol hlavný objekt Hradu
Pojem „hrad“ označuje celý areál
ohraničený gotickým a neskorším
opevnením, vrátane častí opevnenia
prestavaných v priebehu 19. storočia.
Kráľovský palác je najvýznamnejším
objektom v areáli Hradu.  
Gotický kráľovský palác, ktorý si
„objednal“ uhorský kráľ a rímsky cisár
Zigmund z rodiny Luxemburgovcov,
zostal po jeho smrti (1437) zrejme nedo-
stavaný. Pravdepodobne ho upravili v
päťdesiatych rokoch 15. storočia pre
jeho vnuka Ladislava Pohrobka, keď sa
uvažovalo o tom, že po dosiahnutí
dospelosti prevezme vládu v Uhorsku.
Ten však v roku 1457 na ceste za svojou
nevestou do Paríža za podozrivých okol-
ností v Prahe zomrel. Viacerí bádatelia
na konci 19. storočia a v 20. storočí sa
snažili dokazovať, že do stavebného
vývoja kráľovského paláca výraznou
mierou zasiahol Matej Korvín. Do kor-
vínovského obdobia sa omylom datova-
li viaceré stavby na Hrade, ktoré však
vznikli ešte v 30. rokoch 15. storočia.  
Úpravy 16. storočia sa navonok prejavi-
li najmä posilnením obranyschopnosti
paláca, vnútri však vznikla prepychová
dekorácia miestností cisárskeho obydlia,
ktorá je dnes známa len z malého frag-
mentu zachovaného na prvom poschodí
pod juhovýchodnou vežou. Aj z vnútor-
nej dekorácie 17. storočia sa zachovalo
žalostne málo. Palác zrejme nikdy nepo-
skytoval pohodlie na trvalé ubytovanie
panovníkov. Bol skôr reprezentačnou
„vládnou“ budovou, miestom, kde sa

panovník stretával s najvyššou vrstvou
magnátov počas zasadaní snemu. 
Až Mária Terézia nariadila takú prestav-
bu paláca, aby z neho urobila pohodlné
barokové sídlo dôstojné uhorskej krá-
ľovnej a rímskeho cisára nemeckého
národa. Na prestavbu, ktorá sa uskutoč-
nila v rokoch 1761 - 1765, prispela krá-
ľovná vtedy obrovskou sumou 300 000
zlatých z vlastného vrecka. V stavebnej
činnosti na Hrade pokračoval po roku
1765 jej zať (a súčasne synovec) saský a
poľský princ Albert, ktorému darovala
tešínske kniežatstvo a vymenovala ho za
svojho zástupcu - miestodržiteľa v
Uhorsku. V Novom paláci mala aj svoj
vlastný vdovský byt. Bol na úrovni prí-
zemia starého paláca.
Smrťou Márie Terézie a nástupom na
trón jej syna Jozefa II. sa začala skaza
hradných objektov, do ktorých sa len
nedávno investovalo neuveriteľné
množstvo financií. Ani vysoká škola
(hoci kňazský seminár) ani kasáreň
neboli z dnešného pohľadu vhodným
riešením. V čase napoleonských vojen
nebol areál bitkami priamo zasiahnutý.
Udalosti sa ho dotkli len okrajovo.
Napríklad na začiatku roka 1806 (nie
1805, ako bolo omylom uvedené v pred-
chádzajúcom čísle), keď boli vo vojen-
skej nemocnici na Hrade umiestnení aj
ranení vojaci Napoleonovej armády.
Pacienti v nemocniciach  vtedy nebýva-

li rozmiestnení do malých miestností, ale
ležali na posteliach v obrovských sálach.
Nebolo výnimkou, že v jednej bolo aj
viac ako 30 postelí. Nie je známe, kde sa
nemocničná sála nachádzala. Mohlo to
byť aj v bývalej súkromnej kaplnke
Márie Terézie, vo východnej miestnosti
južného krídla paláca na prízemí, kde
bol najbližší prístup od hlavného portálu.
Bolo by to logické. Lebo v západnej
časti južného krídla hneď vedľa brány
bývala už v 17. storočí domáca lekáreň s
laboratóriom na prípravu liekov.     
Postupný rozpad paláca po požiari v
máji 1811 a zmeny v jeho tesnom sused-
stve sú dokumentované viacerými kres-
bami a akvarelmi z 19. storočia. Na foto-
grafii z obdobia spred 1890 ešte vidno,
že klenby nad chodbou medzi reprezen-
tačným schodišťom a nádvorím boli
zachované. Na dvojici fotografií do
zariadenia, ktorým bolo možné mať
dojem trojrozmerného „stereopohľadu“,
z obdobia okolo roku 1900, sú už klenby
prepadnuté. Pod rozpadávajúcimi sa
klenbami sa dali radi odfotografovať
vojaci, ktorí sú živou mierkou na porov-
nanie s detailami impozantnej barokovej
ruiny. Diery v múroch za vojakmi umož-
ňujú priehľad do veľkej palácovej kapln-
ky na poschodí severného traktu. Autor
fotografií nie je známy, kartu do prehlia-
dača s nápisom Pressburg. Säulengang
in der alten Festung. vydala firma Neue
Photographische Gesellschaft A. G.,
Stegliz-Berlin. Štefan Holčík

FOTO - archív
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Viac o bratislavskej
kultúre sa dozviete na

www.banoviny.sk

Divadelná

monodráma 

o M. Husákovej
DIVADLO
Pod výstižným názvom M.H.L.
uvedú v Štúdiu 12 na Jakubovom
námestí 12 divadelnú monodrámu o
Magde Husákovej-Lokvencovej. 
V hlavnej úlohe sa 30. mája 2011 o
19.00 h predstaví S. Daubnerová, ktorá
je aj autorkou scenára a réžie. Doku-
mentárna monodráma je inšpirovaná
životom a dielom režisérky Magdy
Husákovej-Lokvencovej. Dramaturgia
a hudba P. Graus. (dš)

Milovník 

Casanova príde

do Ružinova
DIVADLO
V Dome kultúry Ružinov na Ruži-
novskej 28 odohrajú 27. mája 2011 o
19.00 h predstavenie o veľkom milov-
níkovi žien Casanova. 
Autorom poetickej hry je Marina Cve-
tajevová v preklade Jána Majerníka a
dramaturgii Jany Liptákovej. Hra uka-
zuje Casanovu ako najväčšieho zvod-
cu, milenca, dobrodruha, cestovateľa,
literáta, diplomata a klamára.
V réžii Mira Košického a kostýmoch
Ľudmily Várossovej hrajú Oldo Hlavá-
ček, Lucia Lepišáková, Karin Olasová
- Jana Lieskovská, Přemysl Boublík,
Miro Košický. (dš)

V. Merta a Z.

Homolová budú

mať koncert
HUDBA
Vladimír Merta, Trojka Zuzany
Homolovej a hostia vystúpia 2. júna
2011 o 20.00 h v Klube Za Zrkadlom
na Rovniankovej 3. 
Koncert slovenskej pesničkárky je spo-
jený s krstom reedície jej albumu. O
sprievod sa postará Samo Smetana a
Miloš Železňák, ktorý spolu so Z.
Homolovou tvoria ostrieľanú „Trojku“.
Súčasťou podujatia bude krst CD Vla-
dimíra Mertu, k pestrému obsadeniu sa
pripojí aj slovenský huslista Milan
Tedla. V Klube Za Zrkadlom sa bude 2.
júna 2011 o 20.00 h opäť intenzívne
krstiť, pričom večer bude patriť prí-
jemným pesničkám. (dš)

Medzinárodná

výstava 

dizajnérov
VÝSTAVA
V Galérii Francúzskeho inštitútu na
Sedlárskej 7 sprístupnili dizajnérsku
výstavu Od trojkolky po fotelky.
Na výstave sa prezentujú rektor
VŠVU Stanislav Stankoci, Štefan
Klein, Sylvia Jokelová a francúzski
dizajnéri Eric Jourdan, Denis Coueig-
noux, Rodolphe Dogniaux. Výstava
potrvá do 26. júna 2011. (dš)

Tretí ročník 

džezovej noci 

v Design Factory
HUDBA
V Design Factory na Bottovej 2 sa 3.
júna 2011 uskutoční 3. ročník E.ON
Jazz Night. Predstaví sa česká dvojica
en.dru & Jirka Vidasov, poľsko-
kubánsko-brazílska zostava Yvonne
Sanchez, Pedro Tagliani a Luis Ribei-
ro a svoj nový album Love & Revolu-
tion uvedie talianska legenda - gita-
rista Nicola Conte s  Jazz Combo.
Zahrievaciu časť večera bude mať na
starosti DJ C.O.D.E. Koncertnú časť
otvorí o 20.00 h En.dru (Ondřej Havlík),
majster beatboxu a live loopingu a dže-
zovo-funkový klávesista Jiří Vidasov.
Výsledkom ich nevšedného stretnutia
bude nadupaná zmes electra, hip-hopu,
acid džezu a funky pod groove rytmikou
Rhodesu a Hammondu. 
Latinskoamerické vášne prinesie Yvon-
ne Sanchez, poľsko-kubánska speváčka
žijúca v Česku, s dvoma brazílskymi
virtuózmi - gitaristom Pedrom Taglia-
nim a perkusionistom Luisom Ribei-
rom. Spoločne predstavia novinky z
aktuálneho albumu My Garden. Headli-
nerom večera bude talianska džezová
legenda - gitarista Nicola Conte, ktorý
sa na umeleckej scéne pohybuje už vyše
20 rokov. Nicola Conte spolupracuje s
takými hudobníkmi ako sú José James,
Rosalia De Souza, Koop, Magnus Lind-
gren či Gregory Porter. Aktuálne nahral
na labeli Impulse! nový album Love &
Revolution, ktorý na E.ON Jazz Night
predstaví s exkluzívnym sedemčlenným
zoskupením a britsko-ghanskou speváč-
kou Bridgette Amofah.
Večer uzavrie prepracovaná trojhodino-
vá DJ Night v podaní Viedenčanky
DJane Lady Smiles, okrem iného mode-
rátorky z UK Jazz Radio. (dš)

DIVADLO
Divadlo Malá scéna STU, ktoré sídli
na Dostojevského rad 7 (pôvodne
divadlo a.ha) uvádza vo svojom
repertoári radikálne kontroverznú
komédiu rakúskeho autora Wernera
Schwaba Prezidentky.
Werner Schwab sa narodil v roku 1958
a svoju prvú hru Prezidentky napísal v
roku 1989. Verdikt viedenského Burg-
theater v tom istom roku znel: Nehra-
teľné. O päť rokov neskôr, pol roka po
Schwabovej smrti na následky nad-
merného požitia alkoholu, slávi tá istá
hra, v tom istom divadle fenomenálny
úspech, hovorí sa o udalosti desaťročia.
Schwab umrel 1. januára 1994. 
Asi to nebol veľmi veselý Silvester,
keď jeho ráno zastihlo dramatika

mŕtveho. Mohol byť však aj príliš
veselý, ak bol umelec taká kontroverz-
ná bytosť ako jeho dielo. V hre sa stre-
távajú tri dôchodkyne, Erna, Gréta a
Mariška. Ich slovník je často fekálny,
obrazne aj doslova. Nič pre citlivé uši
konzumentov bežného divadelného
umenia. Za touto maskou strohosti sa
však skrývajú tri zranené duše, oplie-
skané životom, so svojimi trápeniami a
túžbami a - paradoxne - aj s nádejami. 
Pozlátková zbožnosť sa strieda s
nactiutŕhačstvom, až by dokázala
niektorých „modličkárov“ doviesť do
rozpakov. Len jedna duša zostane
čistá, aj tá má však svoje anomálie a
skryté úchylky. Ženy sú už dávno za
zenitom a z ich života zostali len
ťažko pozliepateľné čriepky. 

Schwab, ktorého jazyk sa nazýva aj
„schwäbisch“, ich necháva používať
svoj slovník, aby vyjadrili všetko
sklamanie a hnilobu, ktoré im život
priniesol. Nerojčia, nesnívajú, len
občas skúšajú dúfať. Jediným zdro-
jom nádeje sa pre nich stalo nábožen-
stvo a aj túto vieru jednej z nich dve
ženy odopierajú. Ako to už v takýchto
prípadoch býva, aj za touto hnilou
šupou sa skrýva jagavé vnútro, ktoré
vyjadruje túžbu, aby to všetko bolo
inak. Schwab nebol optimista, ale
talent nepochybne mal.
Hra je odporúčaná divákom od osem-
násť rokov, v postavách troch starnú-
cich žien môžete vidieť Lenku Košic-
kú, Rebeku Polákovú a Luciu Vrábli-
covú. Dáša Šebanová

VÝSTAVA
V Danubiana Meulensteen Art
Museum v Čunove je pri príležitosti
Maďarského predsedníctva Európ-
skej únie sprístupnená dvojvýstava
Ilony Keserü a Rudolfa Sikoru.
Farba - Radosť - Obraz - je podtitul
vystavených diel Ilony Keserü, ktorá od
začiatku svojej tvorby čerpá zo zážitkov
a svoju výpoveď vedome necháva do-
zrieť do jej univerzálnosti, využívajúc
pritom vlastný farebný systém vyplýva-
júci z jej maliarskych skúseností.
Redukciou okamihov zo svojho života
na esenciu a čistú energiu živenú farbou,
hmotou, líniou, pohybom, rytmom a

dynamikou ich transformuje na optické
javy. Svoje zážitky prináša k divákovi,
dodáva im monumentálnosť a magickú
silu a vytvára z nich obrazy vyjadrujúce
radosť z farby, zrodenú z podvedomého
gesta organického bytia.
Človek konečne vie... je podtitul výsta-
vy Rudolfa Sikoru. Kto, alebo vernej-
šie, čo presvedčilo Rudolfa Sikoru,
permanentného buriča, známeho
nekompromisnosťou svojich umelec-
kých a občianskych postojov, prijať
ponuku výstavy v Danubiane? Bola to
predovšetkým vzrušujúca osobná
výzva vstúpiť „tu a teraz“ do vzájom-
ného tvorivého dialógu s maliarkou

Ilonou Keserü, významnou osobnos-
ťou maďarskej neoavantgardy. 
Rudolf Sikora má za sebou úctyhodné
dielo, veľké nielen rozsahom a mier-
kou, ale silou a originalitou výtvarného
posolstva. Po dvoch retrospektívach v
pražskej Národnej galérii (2006) a v
Slovenskej národnej galérii v Bratisla-
ve (2008) tu predstavuje „fragment“ z
tvorby zodpovedajúci skôr žánru
„výberu z diela“. Je zaostrený na nie-
koľko kľúčových problémov jeho tvor-
by od 70. rokov minulého storočia po
súčasnosť: hlavne ekológiu, kozmoló-
giu, spoločenský aktivizmus. Výstava
potrvá do 12. júna 2011. (jnm, kb)

Kontroverzné Prezidentky na Malej

scéne STU už nemajú žiadne ideály

V Danubiane vystavujú Keserü a Sikora

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

�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

Otvorené pivnice
aj o plánovanej

dani z vína
Bratislavský župan Pavol Frešo sa
na slávnostnom otvorení V. ročníka
Otvorených pivníc na sv. Urbana
stretol so zástupcami vinohradníkov
a vinárov Malokarpatského regiónu
a dohodli sa na postupe pri ochrane
slovenských vinohradníkov a viná-
rov. Pavol Frešo ich pozval na spo-
ločné rokovanie so zástupcami minis-
terstva financií na pôde Bratislavské-
ho kraja.
„Výsledkom tých rokovaní musí byť
jednoznačná podpora slovenským
vinohradníkom a vinárom, a ak už
má byť víno zdaňované, tak zdaňuj-
me lacné víno z dovozu,“ zdôraznil
Pavol Frešo. 
Ministerstvo financií totiž uvažuje o
zvýšení spotrebnej dane z tichého
vína zo súčasnej nulovej sadzby až
na 40 eur na hektoliter. Slovenskí
vinári a vinohradníci považujú tento
návrh za likvidačný pre domácich
producentov vína. 
Otvorené pivnice na sv. Urbana súvi-
sia s otvorením sezóny na Malokar-
patskej vínnej ceste. Je to najznámej-
šie podujatie nielen v rámci Brati-
slavskej župy ale aj celého Slovens-
ka. Podujatie oslavuje prácu vinárov
a verejnosti sú zároveň predstavené
kvalitné vína. Malokarpatská vínna
cesta v sebe spája niekoľko fenomé-
nov -víno, krajinu, históriu a gastro-
nómiu oblasti rozloženej medzi Bra-
tislavou a Trnavou ako veľkými cen-
trami juhozápadného Slovenska.

Zalomil sa Vám kľúč?
NÚDZOVÉ OTVÁRANIE

0905 310 069
0948 310 069 nový kontakt

predajňa, dieľňa: Púpavova 30a, 841 04 BA

KOĽKO NÁS JE? 
KDE A AKO ŽIJEME?

21. máj 2011 
ODPOVEDE PRE 

NAŠU BUDÚCNOSŤ
TERAZ AJ ELEKTRONICKY

www.scitanie2011.sk
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Vodníci budú

súťažiť vo 

varení polievky
STARÉ MESTO
V sobotu 11. júna 2011 sa na Hviezdo-
slavovom a Rybnom námestí usku-
toční 14. medzinárodný festival vod-
níkov a 8. ročník vo varení dunajskej
rybacej polievky. Akcia sa začne o
14.00 a potrvá do 19.30 h.
Rybári boli popri vinohradníkoch a
obchodníkoch v stredoveku treťou naj-
väčšou komunitou v Bratislave. Tradič-
ná bratislavská kuchyňa preto pozná
desiatky až stovky receptov na prípravu
dunajských rýb. Recepty vznikali na
brehu rieky pod svahmi vinohradov a
pocestní, kupci, vyslanci, cestovatelia i
dobyvatelia prinášali nové gastronomic-
ké idey, ktoré sa v bratislavskej kuchyni
udomácňovali. V sobotu sa budú variť
napríklad maďarské halászlé, ruská
ucha či soljanka, tradičná slovenská
smotanová rybacia polievka, francúzska
bouillabaisse alebo polievka podľa
osvedčených rodinných receptov.  Slad-
ká a ostrá, mleté čierne a biele korenie,
rasca, bobkový list, soľ, voda, chlieb.
Hodnotiteľmi súťaže sa stanú prítomní
diváci. Každý z nich dostane päť papie-
rových žetónov a sklenú guľôčku. Po
odovzdaní žetónu u ľubovoľného tímu
dostane rybaciu polievku a chlieb. Po
ochutnaní polievok vhodí guľôčku do
sklenej nádoby tomu tímu, ktorého
polievku považuje za najlepšiu. Na
základe sčítania guľôčok budú vyhláse-
né víťazné tímy, ktoré získajú vecné
ceny a diplomy.  
Prezentácia súťažiacich družstiev na
Hviezdoslavovom námestí bude o
14.00, o 15.00 je spoločný začiatok
varenia, o 17.30 ochutnávka uvarených
polievok (čas je pre všetky tímy záväz-
ný), o 19.30 vyhlásia výsledky. (brn) 

Investor Retra 

zaplatí pokutu

za reklamu
RUŽINOV
Developer stavby Retro dostal poku-
tu. Bude 17 000 eur a mestskej časti
ju zaplatí za neoprávnené vy-
budovanie svetelnej reklamy. „Pri-
bližne takáto suma postačí na celo-
ročnú úpravu okolia Štrkoveckého
jazera,“ povedal ružinovský starosta
Dušan Pekár.
Developer, spoločnosť Centaurea,
investor polyfunkčného objektu Retro,
vybudoval svetelné reklamné zariade-
nia s nápisom firmy a menom stavby
na budove polyfunkčného objektu
Retro na Nevädzovej ulici. Urobil tak
bez stavebného povolenia. Zástupcovia
firmy už svoje pochybenie priznali a
sankciu rešpektujú.
„Naším zámerom je dôrazne a nekom-
promisne pokutovať investorov za
nedodržiavanie pravidiel pri výstav-
be,“ povedal Dušan Pekár a spresnil, že
v prípade investície Retro je ešte nie-
koľko sporných bodov, ktorých vyrie-
šenie bude mestská časť naďalej poža-
dovať. „Investor musí splniť sľuby,
ktoré obyvateľom Ružinova dal.
Dôsledne dokončiť detské ihrisko na
Rumančekovej, opraviť lavičky v
parku, zrekonštruovať chodník, upra-
viť poškodenú zeleň, či dobudovať tak-
mer 50 parkovacích miest pre obyvate-
ľov,“ dodal Dušan Pekár.  (brn)

Na Pasienkoch

oslávia belasí

Deň detí
NOVÉ MESTO
ŠK Slovan Bratislava pripravil
oslavu zisku dvoch najprestížnej-
ších trofejí na Slovensku aj pre naj-
mladších futbalových fanúšikov a
nadšencov.
Štadión na Pasienkoch bude v sobotu
28. mája 2011 od 10.00 do 17.00 h
otvorený pre všetkých priaznivcov
športu a zábavy bez ohľadu na vek. Pri-
pravený je Deň detí a oslava zisku
majstrovského titulu, deň plný zážit-
kov a zábavy, pestrého programu a,
samozrejme, futbalu! 
Vystúpi tanečná škola MA hip-hop
units, kúzelník Talostan, žiaci zo ZUŠ
Exnárova a ZUŠ Jána Albrechta, štu-
denti Vysokej školy múzických umení
s bábkovým predstavením a Vašo
Patejdl. Atmosféru dotvorí nafukovací
hrad, lezecká stena či obrovský ľudský
stolový futbal. Pre deti sú pripravené aj
tvorivé dielne, maľovanie na tvár,
tanečný maratón, rugby, baseball. 
Hráči ŠK Slovan si prídu zahrať s
malými fanúšikmi a pripravená je aj
autogramiáda. Svoju účasť na nej pri-
sľúbili Filip Šebo, Martin Dobrotka,
radek Dosoudil, Matúš Putnocký, Kre-
šimír Kordič, Juraj Halenár, Braňop
Obžera ale aj tréner juniorky Samuel
Slovák. Paralelne s oslavou Dňa detí
bude na hlavnom ihrisku XI. ročník
tradičného turnaja Memoriálu Petra
Dubovského. (brn)

Z Chorvátskeho

ramena vytiahli

72 vriec odpadu
PETRŽALKA
Počas 15. ročníka Čistenia Chorvát-
skeho ramena v Petržalke vyzbiera-
lo viac ako 190 ľudí 72 veľkých ige-
litových vriec odpadkov. 
Popri pracovníkoch miestneho podni-
ku Verejnoprospešných služieb, Slo-
venského vodohospodárskeho podniku
a miestneho Dobrovoľného hasičského
zboru sa do čistenia zapojilo 160 dob-
rovoľníkov. Okrem obyvateľov aj 85
žiakov z petržalských škôl, 35 dôchod-
cov, 30 zamestnancov petržalského
miestneho úradu, 30 aktivistov z
občianskeho združenia Mladá Petržal-
ka, 6 dobrovoľníkov z neziskovej orga-
nizácie INEX Slovakia a 5 pomocní-
kov zo SZŠ na Strečnianskej ulici. 
„Najčastejšími „úlovkami“ dobrovoľ-
níkov pri zbieraní odpadkov okolo
ramena boli igelitové tašky, plastové,
sklené a plechovkové obaly od nápo-
jov, ohorky a obaly od cigariet, obaly z
ťipsov, úlomky polystyrénu a textilný
odpad (napr. koberec, rohožka). Našlo
sa aj niekoľko malých neživých rýb a
žiab, kondómy,  dokonca takmer plná
fľaša značkového alkoholu. Počas
akcie objavili v tesnej blízkosti brehu
Chorvátskeho ramena obydlie bezdo-
movca a aj to vyčistili,“ informovala
tlačová tajomníčka miestneho úradu
Mária Grebeňová-Laczová.
Na akcii sa potvrdilo, že pozdĺž rame-
na chýbajú smetné koše. Starosta Petr-
žalky Vladimír Bajan sľúbil, že v roz-
počte už vyčlenili peniaze a v Petržal-
ke pribudne 220 nových smetných
košov. Popri Chorvátskom ramene
navyše osadia aj lavičky. (brn)

Medická záhrada privíta Gurmán Fest

Bratislava, prídu aj kuchárske hviezdy 
STARÉ MESTO
Medická záhrada bude hostiť ďalší
ročník Gurmán Festu Bratislava. Po
vlaňajšej akcii, ktorá mala medzi
Bratislavčanmi aj návštevníkmi
mesta veľký úspech a navštívilo ju
12 000 ľudí, bude aj 3. ročník v
Medickej záhrade, ktorá sa ukázala
ako ideálne miesto na tento typ akcie.
Festival sa začne v piatok 10. júna a
potrvá do nedele 12. júna. V piatok a v
sobotu bude otvorené od 12.00 do
21.00, v nedeľu od 11.00 do 20.30.
Organizátori pozývajú do Medickej
záhrady ochutnať Bratislavu a jej rôzne
kuchárske školy. Aj preto sa predstavia

stará rakúska či česká kuchyňa, ale
okrem nich napríklad aj arménska,
indická, thajská, francúzska, talianska,
či mexická. Vlani sa predstavilo 29 reš-
taurácii nielen z Bratislavy, tento rok sa
na festivale vystrieda 26 reštaurácii s 52
šéfkuchármi a traja michelinoví šéfku-
chári z deviatich krajín celého sveta.
Program podujatia obohatí aj dôležitá
novinka, škola varenia pre gurmánov.
Kým na hlavnom pódiu predvedú svoje
umenie najlepší šéfkuchári zo Sloven-
ska a kuchárske hviezdy z Európy, na
malom pódiu školy varenia pre gurmá-
nov predstavia prezentácie rôznych dru-
hov potravín, ako ich správne vybrať,

spracovať a uvariť šéfkuchári ako Igor
Čehy, Jaro Hladík, Marián Harciník,
Jozefína Zaukolcová alebo Marcel
Ihnačák. Hviezdami hlavného pódia v
Life Cooking Aréne zase budú 3-miche-
linový Gabriele Feliciani z Talianska,
michelinoví Damien Thuries z Fran-
cúzska a Pavel Pospíšil z Česka. 
Program v jednotlivých stánkoch bude
každý deň iný, organizátori pripravili aj
tento rok súťaže, napríklad v jedení
kilogramového steaku či v príprave
palaciniek - Crepe d'Or 2011. Opäť sa
uskutoční aj súťaž o festivalovú reštau-
ráciu dňa. Vstup je voľný, oficiálnym
platidlom budú gurmány. (mm)
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SOBOTA 28. mája
� 11.00 - WineFest 2011, festival sveto-
vých vín, Stará tržnica, Námestie SNP
�15.00, 19.00 - Príbeh ulice 2, muzikál,
Nová scéna, Kollárovo námestie
� 16.00 - Divadielka na Nivách, Spolo-
čenský dom Nivy, Súťažná 18
� 17.00 - Čaj o piatej s HS Exe Live,
Stredisko kultúry, Vajnorská 21
� 17.00 - Dobšinského rozprávky,
Trojruža a Múdry Maťko a blázni,
dve rozprávky v jednej inscenácii, divad-
lo Malá scéna STU, Dostojevského rad 7
� 18.00 - Prvosienka, premiérový pro-
gram k 30. výročiu založenia folklórneho
súboru, DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 19.00 - Tolstoj a peniaze, divadlo
Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Tropical a jeho hostia, prog-
ram pri príležitosti 15. výročia založenia
súboru, DK Ružinov, Ružinovská 28
�19.00 - Gasp 3, tanečná šou, Heineken
Tower Stage, Pribinova 25
� 19.30 - Odtiaľ - potiaľ, komediálna
talk-show Viktora Horjána, GUnaGU,
Františkánske námestie 7
� 20.00 - Szatmoshpere II, koncert Mi-
chaela Szatmaryho, hostia Bene a Tomáš
Hudák, Allie V., Snežana Jovič Werner,
Verona Kramárová..., Klub LOFT, Tová-
renská 14

NEDEĽA 29. mája
� 10.00 - Afro dance, tanečný workshop,
Dom T&D, elledanse, Miletičova 17/B
� 10.00 - Dobšinského rozprávky,
Trojruža a Múdry Maťko a blázni,
Malá scéna STU, Dostojevského rad 7
�10.30 - Karnevalový hrad, divadielko
Dunajka, DK Dúbravka, Saratovská 2/A
� 10.30 - Nedeľné rozprávkové dopo-
ludnie, Malá čarodejnica, Divadlo
Neline, DK Ružinov, Ružinovská 28
�� 11.00 - WineFest 2011, festival sve-
tových vín, Stará tržnica, Námestie SNP
� 14.00 - Divadlo agapé, Dúhový auto-
bus, DK Lúky, Vigľašská 1
� 15.00 - Nedeľný čaj o tretej, do tanca
hrá Saturn, DK Lúky, Vigľašská 1
� 15.30 - Veľkí herci malým deťom,
Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 15.30 - Postrach Samko, divadlo
Neline, Chipicao rozprávky, Hotel
Devín, Riečna 162/4
� 16.00 - Vy-počúvanie, hostia Oldo Hla-
váček, Oldo Hlaváček ml., Ivo Hlaváček,
Malá scéna STU, Dostojevského rad 7
� 16.00 - Antonín Dvořák: Biblické
piesne, Slovenský komorný orchester, U
červeného raka, Michalská 26

�16.00 - Čarodejník z krajiny Oz, muzi-
kál, Nová scéna, Kollárovo námestie

� 17.00 - Umelci Japonsku: benefičný
koncert slovenských a japonských umel-
cov, Sála opery a baletu SND, Pribinova 17
� 17.00 - Galakoncert (za 90 minút
okolo sveta), Teátro Wüstenrot, Trnav-
ské mýto 1
� 19.00 - Mladosť a krása, Lúčnica,
Istropolis, Trnavské mýto 1
�19.00 - Gasp 3, tanečná šou, Heineken
Tower Stage, Pribinova 25
� 19.30 - In da House, žúrka v Londý-
ne, divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie 7

PONDELOK 30. mája
�10.00, 14.00 - Prasiatka sa vlka nebo-
ja, Bratislavské bábkové divadlo, Du-
najská 36
� 17.30 - Po stopách starých americ-
kých kultúr - Aztékovia, prednáška V.
Búdovej, Seminárna sála Univerzitnej
knižnice, Klariská 5
� 19.00 - Mladosť a krása, vystúpenie
Lúčnice, Istropolis, Trnavské mýto 1
� 19.00 - Komplic, kriminálna komédia
s politickým apelom, Malá scéna STU,
Dostojevského rad 7
� 19.00 - Radošinský výber, Radošins-
ké naivné divadlo, Škultétyho 5
� 19.00 - M.H.L., monodráma inšpiro-
vaná životom a dielom režisérky Magdy
Husákovej-Lokvencovej, Štúdio 12,
Jakubovo námestie 12
� 19.00 - Vrátiš se ke mne po kolenou,
komédia, hrajú Iva Janžurová a Stanislav
Remunda, DK Dúbravka, Saratovská 2/A
� 19.00 - Maratón, divadlo Ludus, Hei-
neken Tower Stage, Pribinova 25
� 19.30 - Som hot dog (true story of
my facebook), divadlo GUnaGu, Franti-
škánske námestie 7
� 20.30 - Chess Valley Male Voice
Choir, Mužský spevácky spev zbor z
Veľkej Británie, Františkánsky kostol,
Františkánske nám. 1                            

UTOROK 31. mája
� 9.00, 11.00 - Prasiatka sa vlka nebo-
ja, Bratislavské bábkové divadlo,
Dunajská 36
� 10.00 - Muzikanti, alebo O zlatej

trúbke, park oproti Bratislavskému báb-
kovému divadlu, Dunajská 36
�10.00 - Čarodejník z krajiny Oz, muzi-
kál, Nová scéna, Kollárovo námestie
� 16.00 - Lopta Hopta, park oproti Bra-
tislavskému bábkovému divadlu, Dunaj-
ská 36
� 18.00 - Koncert 20 z 200, koncert
ľudovej hudby, Veľké koncertné štúdio
Slovenského rozhlasu, Mýtna 1  
� 19.00 - Radošinský výber, Radošins-
ké naivné divadlo, Škultétyho 5
� 19.00 - Prezidentky, komédia, Malá
scéna STU, Dostojevského rad 7
� 19.00 - Ze dvou se to lépe táhne,
zábavný program Zdeňka Izera, DK
Ružinov, Ružinovská 28
� 19.00 - Báthoryčka, muzikál, divadlo
Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - Shirley Valentine, Divadlo
Černá labuť, šou Zuzany Kronerovej, Di-
vadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - Na koho to slovo padne,
divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 20.00 - Paranoja, divadlo SkRAT,
A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12
�20.00 - Pohoda_FM Live,Hex, Komor-
né štúdio SR, Mýtna 1, vstup voľný

STREDA 1. júna
� 9.00 - Rozprávka o rybárovi a
rybke, park oproti Bratislavskému báb-
kovému divadlu, Dunajská 36
� 10.00, 14.00 - Dobšinského rozpráv-
ky, Trojruža a Múdry Maťko a blázni,
Malá scéna STU, Dostojevského rad 7
�10.00, 14.00 - Prasiatka sa vlka nebo-
ja, Bratislavské bábkové divadlo, Du-
najská 36 
� 11.00 - Červená čiapočka, Bratislavs-
ké bábkové divadlo, Letná čitáreň,
Medická záhrada
� 14.00 - Deň detí, program k Medziná-
rodnému dňu detí, účinkujú deti petržal-
ských materských a základných škôl,
tanečníci z HIP HOP fakulty Johnyho Per-
fecta a Lady Mell, víťazi súťaže POP- HIT
2011, kúzelník I. Lučanič..., DK Zrkadlový
háj, Rovniankova 3, vstup voľný
� 16.00 - Rúfusove rozprávky, park
oproti Bratislavskému bábkovému
divadlu, Dunajská 36
� 16.00 - Otvorenie Letnej čitárne a
program ku dňu Dňu detí, Istrijská 6,
vstup voľný
� 16.00 - Dramaticky mladí, scénické
čítanie divadelných textov mladých auto-
rov, Štúdio 12, Jakubovo námestie 12
� 17.00 - Abeceda zjedla teba, Cirkus
v šlabikári alebo Ako sa naučiť učiť
sa, Ludus, Heineken Tower Stage, Pribi-
nova 25

� 17.30 - Jazyková kaviareň, stretnutie
záujemcov o rozhovor v cudzích jazy-
koch, Café Studio, Laurínska 13
� 19.00 - Nesladím, Radošinské naivné
divadlo, Škultétyho 5
� 19.30 - Čakanie na Gotta, divadlo
GUnaGU, Františkánske námestie 7

ŠTVRTOK 2. júna
�10.00 - Hráme sa na rozprávku, Ako
dedko repku ťahal, Klub detí Slniečko,
Furdekova 6/A
� 14.00 - Klub moderných spoločen-
ských stolových hier pre deti, Klub detí
Slniečko, Furdekova 6/a
� 15.30 - Kladenie vencov k pomníku
bulharských partizánov, ktorí zahynu-
li v SNP, Pomník bulharských partizá-
nov, Vajanského nábrežie
� 16.00 - Klub Patchwork, Stredisko
kultúry, Vajnorská 21
� 17.30 - Tanečné defilé, absolventské
vystúpenie žiakov ZUŠ J. Kresánka, DK
Dúbravka, Saratovská 2/A
� 18.00 - Hovory o zdraví - zdravotná
prednáška, téma detoxikácia a ozdrave-
nie organizmu, Klub 22, Jiráskova 3
� 19.00 - Salome, divadlo Ívery,
CDLaV, Školská 14
� 20.00 - Vladimír Merta, Trojka Zu-
zany Homolovej a hostia, krsty albu-
mov a koncert, Klub Za Zrkadlom, Rov-
niankova 3

PIATOK 3. júna
� 11.00 - Kolotoč zábavy, súťažno-zá-
bavné podujatie pre mentálne postihnutú
mládež, M klub, Rovniankova 3
� 18.00 - Večer Jári Cimrmana, diva-
delný piatok, účinkuje divadlo Forbína,
Veľká sála Istra Centra, Hradištná 43
� 18.00 - Pipi, dlhá pančucha, detský
muzikál, muzikálové divadlo Alkana,
DK Dúbravka, Saratovská 2/A
� 19.00 - Music Club, Devachan (alter-
native), DK Lúky, Vigľašská 1
� 19.00 - Labute, premiéra, divadlo
LAB, Svoradova 4
� 19.00 - Mám okno, Radošinské naiv-
né divadlo, Škultétyho 5

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

vyjdú opäť o týždeň

2. júna 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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