
Druhý rok v úspornom režime už
zrejme neprežije mestský investor
pamiatkovej obnovy PAMING, kto-
rý sa má zlúčiť s Generálnym inves-
torom Bratislavy (GIB). Čo sa vlani
ešte podarilo urobiť a čo sa už ne-
stihne, na to sme sa spýtali riaditeľa
Pamingu Jozefa HRABINU.
- Vlani sme dokončili najväčšia investí-
cia posledných rokov - a to rekonštruk-
cia Starej radnice. Úspešne sme ju ukon-
čili, skolaudovali a odovzdali Múzeu
mesta Bratislavy. Napriek redukcií
finančných prostriedkov sa nám podari-
lo udržať prevádzku všetkých funkč-
ných fontán, ktorých je vyše 50. Neutr-
peli ani pamätníky ktoré máme v správe,
darilo sa nám udržiavať aj areáli, ktoré
spravujeme - Slavín, vojenský cintorín v
Kopčanoch, hradný areál a ďalšie. Mrzí
ma, že sa nám nepodarilo dokončiť hrad
Devín a sprístupniť horný hrad. Pýta sa

to, aby sa to dokončilo, pretože každé
odďaľovanie rekonštrukcie to celé len
predražuje. Finančne menej nákladným
problémom sú Klarisky, kde sa robila
rekonštrukcia a prístavba. Nemáme to
však dokončené, pretože tam chýbajú
rádovo za niekoľko tisíc eur drobné sta-
vebné práce vrátane sanácie proti vode,
zo strany susedného objektu, pretože
suseda podala námietku voči kolaudácii.
Skolaudované to je, nemáme však
kolaudačné rozhodnutie a nemôžeme to
preto odovzdať do užívania BKIS.
Nepodarilo sa nám získať peniaze z
ministerstva kultúry na opravu Devína,
ešte je malá nádej, že sa podarí niečo zís-
kať z nórskych fondov.
Po vyše dvadsiatich rokoch však Pa-
ming zrejme končí svoju existenciu.

V decembri totiž mestskí poslanci
schválili zámer jeho zlúčenia s ďal-
šou mestskou organizáciou GIB.
Pomôže to nejako pamiatkovej ob-
nove mesta?
- Vnímam to ako väčšinovú politickú
vôľu zastupiteľstva, ktorú si zrejme
osvojil aj pán primátor, ktorý však ešte
nechal vypracovať analýzu prínosov a
negatív takéhoto spojenia. Bude to zna-
menať, že činnosti Pamingu prejdú do
GIB, prejdú aj zamestnanci s výnimkou
riaditeľa a sekretárky. Držím len palce
kolegom, aby to potom ustriehli, aby to
nebolo na úkor fontán a pamätníkov, o
ktoré sme sa od roku 1990 starali. Keď
sa pamiatková obnova dostane do jed-
ného balíka s náplňou GIB a bude treba
zaplátať nejakú dieru na ceste, tak aby
to nebolo na úkor mestských pamiatok.

Zhováral sa Radoslav Števčík
Celý rozhovor nájdete na banoviny.sk
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BRATISLAVA
Hokejisti Slovana Bratislava ukončili
účinkovanie v slovenskej extralige im-
pozantne - ziskom ôsmeho majstrov-
ského titulu, ktorý vybojovali navyše
na ľade druhého najúspešnejšieho
slovenského tímu HC Košice. V novej
sezóne sa bratislavskí hokejisti pred-
stavia v Kontinentálnej hokejovej lige.
Po nie veľmi presvedčivej základnej
časti, keď došlo aj k zmene hlavného
trénera a káder mužstva sužovali choro-
by a zranenia, skončili bratislavskí
hokejisti v tabuľke napokon na treťom
mieste. Postupne prešli cez Žilinu a
Trenčín až do finále, kde ich čakal ob-
hajca titulu, trojnásobný majster v rade a

víťaz základnej časti. Košickí hokejisti
majú už tradične najväčšie sebavedomie
v lige, čo sa im možno tentoraz aj vypo-
mstilo. Viacerí odborníci totiž upozor-
ňovali, že košickí hokejisti nemajú
dostatočnú motiváciu, kým Bratislavča-
nia sú hladní po titule.
Finálová séria Slovana s Košicami bola
mimoriadne vyrovnaná. Najskôr oba tí-
mu prví zápas na domácom ľade prehra-
li, potom už vždy dokázali vyhrať
domáci s výnimkou posledného sied-
meho zápasu série, keď bratislavskí
chalani vyhrali gólom v predĺžení 2:1.
Bratislavským fanúšikom zostane tú
sériu hneď niekoľko pekných spomie-
nok. Najmä šiesty zápas série, keď slo-

vanisti pred domácim publikom neš-
ťastnom vlastencovi v úvode stretnutia
dokázali súpera opäť prestrieľať a
vyhrali 6:3. Bola to rozlúčka so sloven-
skou ligou ako sa patrí.
Majstrovská eufória v kabíne pomaly
slabne a začína sa príprava na novú
sezónu. V tej Slovan Bratislava nastúpi
proti najlepším ruským klubom. Potvr-
dilo sa, že Bratislavčanov v KHL pove-
die tréner Rostislav Čada. Ktorí hráči
zostanú v kádri, zatiaľ nie je isté, zostá-
va však veriť, že tí čo zostanú aj tí,
ktorí ešte prídu, budú rovnako hrdo
reprezentovať Bratislavu, ako tohto-
roční hokejoví majstri Slovenska.

Radoslav Števčík

Hokejisti Slovana sú majstri Slovenska
Hokejisti Slovana Bratislava si oslavu majstrovského titulu vychutnali na košickom ľade. FOTO - hcslovan

Paming po dvadsiatich rokoch končí

Čaplovič sa

vzdal mandátu,

Kaliňák zostáva

poslancom
BRATISLAVA
Z dvojice ministrov v bratislavskom
mestskom zastupiteľstve zostáva len
jeden. Aj to nie je definitívne, pretože
podľa ústavy výkon funkcie člena
vlády je okrem iného nezlučiteľný s
výkonom funkcie v inom orgáne ve-
rejnej moci. A tu je namieste otázka,
či je mestské zastupiteľstvo orgánom
verejnej moci, a či je mestský posla-
nec jeho funkcionárom.
Minister školstva Dušan Čaplovič Smer-
SD) sa už vzdal mandátu poslanca mest-
ského zastupiteľstva a na jeho miesto na
aprílovom zasadnutí nastúpil náhradník z
petržalského volebného obvodu - Peter
Hochschorner (Zmena Zdola - Demokra-
tická únia Slovenska).  
Ak by sa vzdal poslaneckého mandátu aj
minister vnútra Róbert Kaliňák, na jeho
miesto by nastúpil ďalší petržalský
náhradník - Martin Dinuš (OKS). Nate-
raz teda minister zostáva aj mestským
poslancom. „Z môjho pohľadu poslanec
mestského zastupiteľstva nie je orgánom
moci. Požiadal som o výklad výbor pre
nezlučiteľnosť funkcií, v prípade, že to
bude nevyhnutné, požiadame aj o
výklad ústavy. Chcel som, aby sme si
vyriešili túto vec všeobecne ako právnu
otázku a na to nám môžu dať odpoveď
iba odborné orgány. Ja si myslím, že to
zlučiteľné je,“ povedal Róbert Kaliňák.
Aby však nezostali pochybnosti, boli
dobré, aby parlamentný výbor pre nezlu-
čiteľnosť funkcií, resp. ústavný súd roz-
hodli čo najskôr. Aby raz neboli spo-
chybnené aj rozhodnutia, ktoré príjme
mestské zastupiteľstvo s členom vlády
poslaneckej lavici.
Kaliňák sa neobáva, že by ho obe funk-
cie mohli časovo obmedzovať. Pouká-
zal pritom na to, že mestskí poslanci
zvyčajne prerokúvajú najdôležitejšie
veci už na začiatku schôdzí. „Klasické
prevody majetku tie som si dovolil
vynechávať v uplynulom období a na-
ozaj by som na nich nebol prítomný ani
teraz,“ uviedol Kaliňák. Ako sa nám
však podarilo zistiť, napríklad v januári
poslanec Kaliňák za prevod majetku v
mestskom zastupiteľstve hlasoval. Mi-
nimálne v jednom prípade. (brn)

Starý most

sa prikrášľovať

nebude, bude

dopravný
STARÉ MESTO
Bratislavskí poslanci na aprílovom
zasadnutí mestského zastupiteľstva
odmietli návrh na vylepšenie archi-
tektonického výzoru Starého mosta,
pretože by to ohrozilo samotnú re-
alizáciu stavby a čerpanie prostried-
kov  z Európskej únie.
Platí teda, že mesto ide postaviť novú
konštrukciu mosta na pôvodných pilie-
roch s výnimkou druhého a tretieho
piliera, ktoré nie sú pamiatkovo chrá-
nené, a jednom novom pilieri, ktorý ich
nahradí. Dodržané tiež budú podmien-
ky Dunajskej komisie na výškový a šír-
kový gabarit mosta.
Projektové práce sú údajne rozpracova-
né na 80 percent. Finančné náklady na
projekt sú zhruba 700 000 eur, pričom
doteraz ich projektant robil na vlastné
náklady. Náklady na realizáciu novej
nosnej konštrukcie sa odhadujú na 32,5-
35 milióna eur, čo je na hranici možné-
ho financovania z EÚ. Z časového hľa-
diska sa termín podania oficiálnej žia-
dosti posúva z júna na októbre 2012.
Verejná súťaž na dodávateľa stavby by
mala skončiť do júna 2013. Realizácia
projektu do júna 2015. (pol)

Volkswagen

staval tretiu

bránu načierno
DEVÍNSKA NOVÁ VES
Bratislavský závod Volkswagen sta-
val  tretiu vstupnú bránu do závodu
načierno. S jej výstavbou nesúhlasila
mestská časť Devínska Nová Ves, ani
mesto Bratislava. Napriek tomu ju
Nemci začali stavať. Keď dostali od
stavebného úradu pokutu, požiadali
o dodatočné stavebné povolenie.
Primátor Milan Ftáčnik (nezávislý) stav-
bu tretej vstupnej brány Volkswagenu
dodatočne povolil, aj keď je to v rozpore
s územným plánom mesta! „Povedali
sme nie, lebo to nie je v súlade s územ-
ným plánom,“ povedal  Ftáčnik minulý
mesiac. Mesto ju napokon legalizovalo
na štyri roky. V záväznom stanovisku
teraz mesto uvádza, že investičný zámer
nie je v rozpore s územným plánom!
Mesto nepovažuje polohu tretej vrátnice
za vhodnú, lebo pri nej nie je vyčkávací
priestor a hrozí riziko blokovania pre-
jazdnosti komunikácie. Chce tiež za-
chovať pešiu trasu dobudovaním chod-
níka a vyznačením priechodu pre chod-
cov. Volkswagen by mal tiež dodržiavať
starostlivosť o verejnú zeleň. „Akceptu-
jeme všetky požiadavky hlavného mes-
ta,“ povedal hovorca Volkswagenu Vla-
dimír Machalík. (brn)
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Bratislava
zadarmo je
dnes luxusom
Samospráva už deviatykrát zorganizo-
vala dni otvorených dverí samosprávy
mesta Bratislava pre všetkých. Aj
vzhľadom na klesajúci počet tých,
ktorí využili možnosť zadarmo navští-
viť Primaciálny palác, zoologickú záh-
radu, expozície mestského múzea, ga-
lérie, či športoviská, je najvyšší čas po-
vedať si, či v situácii, keď samospráva
šetrí kde len môže, je namieste takéto
plytvanie mestskými peniazmi. Pretože
nič nie je zadarmo. Ani Bratislava.
Keď pred deviatimi rokmi vznikla tradí-
cia otvorených dní samosprávy Bratisla-
va pre všetkých, bola celkom iná situácia
ako je dnes. Najmä ekonomická. Vedenie
mesta vtedy nemuselo obracať v rukách
každú korunu, ako tá dnešná obracia
každý cent. Nemuselo sa toľko šetriť na
čistení ulíc, kosení a údržbe zelene, na
intenzite osvetlenia mesta. Dnes, keď
šetria nielen obyvatelia mesta, ale už aj
jeho radní páni, vyznieva víkend v Brati-
slave zadarmo ako zbytočný luxus.
Dopravný podnik už dávno z tohto pro-
jektu vycúval. Vodičov a prevádzku vozi-
diel totiž musel platiť aj keď cestujúcich
vozil zadarmo. Rovnako ako musí platiť
prevádzku zoologická záhrada, mestské
múzeum, galéria či správa telovýchov-
ných a rekreačných zariadení. Takže
Bratislava pre všetkých nie je v koneč-
nom dôsledku zadarmo, ale skladajú sa
na ňu všetci Bratislavčania. Aj tí, ktorí z
mesta nakoniec radšej odcestujú, aby sa
nemuseli tlačiť s návštevníkmi z celého
Slovenska. Pretože tých to stojí akurát
cestovné a desiatu, ktorú si doma naba-
lia. O odpade, ktorý sa tu za víkend
vyprodukuje, nehovoriac.
Niektoré mestské organizácie však na
Bratislave pre všetkých prerábajú aj ce-
loročne. V takom mestskom múzeu zrej-
me z návštevníkov, ktorí prídu zadarmo,
po celý rok neuvidíte žiadneho. Múzeum
prichádza nielen o tržby zo vstupného
za jeden víkend, ale možno aj celoročne.
V živote veru nie je nič zadarmo. Do-
konca ani tieto noviny nie sú zadarmo,
aj keď ich Bratislavčania do schránok
zadarmo dostávajú. Sú platené z rekla-
my. Keď ich teda celé prečítate, tak ich
hneď nezahoďte. Ešte s nimi môžete
odohnať muchy, alebo do nich ošúpať
zemiaky. Radoslav Števčík

Cez víkend

budú Račania

hodovať
RAČA
Prvý májový víkend 5. a 6. mája
2012 budú v Rači pred Nemeckým
kultúrnym domom a na Námestí A.
Hlinku tradičné Račianske hody. Na
dvoch pódiách sa budú striedať
dychovky, ľudová hudba, zábavné
programy, aj detské pásma a pred-
stavenia.
Račianske hody sa každoročne konajú
v prvý májový víkend na počesť zasvä-
tenia Farského kostola jeho patrónom -
sv. Filipovi a Jakubovi. Tradujú sa od
mája 1844. Odvtedy sa o Račanoch
vtipne hovorí, že majú nielen Jakuba,
ale aj Filipa.
Račianske hody sa tradične začínajú
„hodovým budíčkom“, keď dychovka
Račianka v sobotu ráno o 8.00 zobudí
starostu Rače vyhrávaním pod jeho
oknami. Oficiálny program otvorí sláv-
nostná rímsko-katolícka sv. omša, na
ktorú nadviaže program pred Nemec-
kým kultúrnym domom. Na slávnost-
nom otvorení nikdy nechýbajú tradičné
hodové „holé“ koláče z dielne račian-
skych kuchárok upečené podľa starej
račianskej receptúry.
Program bude na dvoch pódiách - pred
Nemeckým kultúrnym domom a na
Námestí Andreja Hlinku. Na svoje si
prídu nie len domáci, ale aj turisti, ktorí
okrem rozvoniavajúcich stánkov s
občerstvením na každom kroku nájdu
aj stánky plné rôznych dobrôt, gurmán-
skych špecialít, dobrého račianskeho
vínka, ľudovo-umeleckých predmetov
či výrobkov z prútia, dreva, alebo kože.
Oživením hodových slávností je nová
súťaž „o najlepší hodový koláč, na kto-
rej sa račianske gazdinky predvádzajú
so svojim umením v pečení. 
Hody sa slávnostne začnú v sobotu 5.
mája 2012 o 14.00 h pred Nemeckým
kultúrnym domom. (deb)

Bratislavčania

budú vyberať

kaviareň mesta
BRATISLAVA
Od 3. do 31. mája 2012 budú brati-
slavské kaviarne už po šiesty raz sú-
ťažiť o titul Kaviareň mesta. Tento
rok súťaží šestnásť kaviarní, ktoré
nominovali odborníci na gastronó-
miu a populárne osobnosti.
Hlasovať o tohtoročnú Kaviareň mesta
možno priamo v kaviarňach, ktoré
súťažia. Ich zoznam nájdete na web-
stránke www.banoviny.sk alebo na
www.skvelakava.sk. Víťaza spoznáme
začiatkom júna.
Súčasťou súťaže o Kaviareň mesta
bude aj Týždeň nielen kávy, ktorý bude
od 9. do 12. mája 2012. Počas týchto
štyroch dní budú môcť Bratislavčania
na mnohých miestach mesta zadarmo
ochutnať espresso či latte, spoznať štý-
lový porcelán a formou ochutnávok
kvalitnú čokoládu, čaj, wafličky, cup-
cakes či muffiny. (den)

STARÉ MESTO
Občianskej iniciatíve Lepšia dopra-
va sa nepáči, ako by mali v rámci
nosného systému MHD vyzerať Štú-
rova ulica a Šafárikovo námestie.
Preto prišli s vlastným riešením,
ktoré je vo viacerých smeroch inova-
tívne.
Projektu, ktorý spracovali projektanti
rekonštrukcie Starého mosta zo spoloč-
nosti Alfa 04 má totiž podľa Lepšej
dopravy viacero nedostatkov. Jednak v
ňom sú nevhodne umiestnené električ-
kové zastávky a je sťažený až znemož-
nený prestup na autobusové linky
MHD. „Oficiálny projekt je myslením
ukotvený do doby spred 30 rokov,
električkovú trať vníma izolovane bez
väzieb na iné dopravné systémy. Lep-
šia doprava preto spracovala vlastný
návrh na dopravné riešenie priestoru
Šafárikovho námestia, o ktorom komu-
nikuje s vedením mesta Bratislava, Sta-
rého Mesta aj Dopravného podniku
Bratislava,” tvrdí Ivan Bútora z občian-
skeho združenia Lepšia doprava.
Riešenie, ktoré navrhuje Lepšia dopra-
va, mení filozofiu projektu a vníma
Šafárikovo námestie ako kľúčový
verejný priestor centra mesta a kom-
fortný prestupný uzol MHD. Lepšia
doprava navrhuje umiestniť električko-
vé zastávky priamo pred parčíkom a
Univerzitou Komenského, obmedziť a
čiastočne aj vylúčiť automobilovú dop-
ravu zo Štúrovej ulice s tým, že ulica
bude slúžiť naďalej pre obsluhu centra
mesta. Ďalej navrhujú zachovanie pre-

stupného uzla MHD a to posunutím
zastávky autobusov na Dostojevského
rade v smerom k Novému mostu bližšie
do križovatky, v opačnom smere navr-
huje zachádzanie autobusov na elek-
tričkovú trať a prestup na hrane z elek-
tričkovej zastávky. Na Štúrovej ulici
navrhujú upokojenie dopravy, bezba-
riérové riešenie ulice, zväčšenie prie-
storu pre chodcov a celkové estetické
pozdvihnutie aj v nadväznosti na revita-
lizáciu parku na Šafárikovom námestí.
Hlavný inžinier projektu Miroslav
Maťaščík zo spoločnosti Alfa 04
návrhu Lepšej dopravy oponuje. Tvrdí,
že ak by sa zastávky električiek umiest-
nili v priestore križovatky, vylúčilo by

to odbočovacie pruhy, ktoré podľa
neho žiada mesto. Projekt podľa neho
predpokladá zjednosmernenie Štúrovej
ulice jedným jazdným pruhom, čím sa
automobilová doprava výrazne obme-
dzí. Len ak by sa tento jazdný pruh zru-
šil, mohol by vzniknúť priestor na
samostatnú komunikáciu pre cyklistov,
mesto však podľa Maťaščíka chce
automobilovú dopravu zachovať.
Napriek tomu, že a stavbu nosného
dopravného systému je vydané územné
aj stavebné povolenie, Lepšia doprava
verí, že súčasné vedenie mesta sa bude
v krátkom čase zaoberať zmenami pro-
jektovej dokumentácie. (ado)

VIZUALIZÁCIA - Tony Antoniaci

Rekonštrukcia Starého mosta zmení

aj Šafárikovo námestie a Štúrovu ulicu

STARÉ MESTO
Vedenie mesta a Dopravného podni-
ku Bratislava, a.s., pokračuje v skú-
šobnej premávke v dopravnom uzle
Kamenné námestie - Námestie SNP -
Jesenského  Štúrova ulica bez cestnej
svetelnej signalizácie. Semafory boli
vypnuté najskôr len v sobotu 14. aprí-
la 2012, neskôr zostali vypnuté aj v
nasledujúcich dňoch.
Cieľom vypnutia viacerých semaforov
v tejto lokalite je preukázať, či to pomô-

že električkám a chodcom. Už prvé
porovnanie rozdielu v dĺžke jázd elektri-
čiek ukázalo zlepšenie plynulosti pre-
jazdu električiek. Úspora pre každú jaz-
du električky predstavuje podľa meraní
DPB 13 až 51 sekúnd, celkovo pri sčíta-
ní úspor to je takmer 13 hodín za deň.
Z pohľadu mestského dopravcu je to
čas, ktorý sa doteraz neefektívne platil
za státie električky v križovatke a čaka-
nie na „zelenú“. Z pohľadu  cestujúcich
je to čas, ktorý by ušetrili pri jazdách

električkami, ak by táto zmena bola
trvalá.
Okrem toho dochádza aj k úsporám
času chodcov, ktorý nemusia zbytočne
postávať na priechodoch a čakať na
„zelenú“. Obavy, že sa tým zníži bez-
pečnosť chodcov sa zatiaľ nepotvrdili.
Všetci účastníci premávky totiž prechá-
dzajú týmto dopravným uzlom opatr-
nejšie a kolízie, ktoré vznikali pri pre-
biehaní chodcov na „červenú“ sa už
nevyskytujú. (pol)

Vypnuté semafory šetria čas aj chodcom

Sedemmiestny prémiový Mercedes-Benz

triedy GL v najnovšom vyhotovení je

vrcholom piatich konštrukčných radov

segmentu SUV vozidiel s hviezdou.

Poskytuje bezpečnosť a komfort na

úrovni triedy S. Sériovo využíva perma-

nentný pohon všetkých kolies 4MATIC,

asistent rozjazdu, reguláciu zjazdovej

rýchlosti DSR a špeciálny terénny jazd-

ný program. 

Vo vozidle je okrem iného sériový asistent
stabilizácie pri bočnom vetre, asistent ria-
denia, detekcia zaťaženia, či asistent pre-
vencie kolízií COLLISION PREVENTION
ASSIST. Jazdné pohodlie zvyšuje sériový
vzduchový pružiaci systém AIRMATIC s
detekciou zaťaženia. Bezpečnosť a kom-
fort jazdy tiež umocňujú napríklad (na
želanie) aktívny asistent udržiavania jazd-
ného pruhu a asistent sledovania mŕtve-
ho uhla, či parkovací balík s automatickou
funkciou zaparkovania a opustenia par-
kovacieho miesta a 360-stupňová kame-
ra. Väčšiu ochranu chodcom poskytuje
aktívna kapota. 
Nový GL získa počiatočne dve motorizácie
(GL350 BlueTEC 4MATIC, GL500 4MATIC

BlueEFFICIENCY), ktoré zabezpečujú op-
roti predošlým priemerne o 19 percent niž-
šiu spotrebu. Špičkovej pozícii medzi pré-
miovými SUV zodpovedá i vzhľad nového
GL. Dominuje mu najmä vzpriamená
maska chladiča s centrálne umiestnenou
hviezdou, jasný dizajn svetlometov, denné
LED diódové osvetlenie zapustené do
pochrómovaného lemu nárazníka, rovna-
ko ako veľkoplošná, tiež pochrómovaná
ochrana spodku.
Ušľachtilé materiály, citlivo vyhotovené
detaily, perfektná ergonómia a veľkorysé
priestorové pomery zasa dominujú interié-
ru. Sú v ňom tiež veľkoplošné ozdobné
prvky v rôznych variantoch z dreva alebo

hliníka, ovládacie prvky so strieborným
pochrómovaním a čalúnenie s priedušnou
imitáciou kože ARTICO. Sedadlá poskytu-
jú dostatok priestoru v oblasti ramien, lak-
ťov aj hlavy. Novinkou je systém EASY-
ENTRY na prístup k tretiemu radu seda-
diel na obidvoch stranách. V strede vozid-
la dominuje veľký, intuitívne jednoducho
ovládateľný, farebný centrálny displej infor-
mačného a zábavného systému. Pomo-
cou nového multimediálneho systému
COMAND Online s moderným rozhraním
vo vzhľade 3D nová trieda GL po prvý raz
ponúka tiež prístup na internet.
Viac informácií o značke Mercedes-Benz

nájdete na www.motor-car.sk

Mercedes GL: trieda S medzi SUV

Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Autori článkov zverejnených v tomto vydaní si v zastúpení vydavateľom vyhradzujú právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos článkov, ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov v zmysle § 33 autorského zákona. Vydavateľ nedal súhlas na monitoring tlače.

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

Zasekli sa vám dvere?
PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

Otváranie áut, dverí a trezorov
Predaj - montáž - nonstop servis
� 0905 610 173 0915 400 714
E-mail: info@pavolvalentovic.sk

Predajne:
BA, Svätoplukova 49
tel.: 02/5556 1682

Bezplatné parkovanie vo dvore
BA, Saratovská 5

tel.: 02/6428 8409
Trnava, Nitra, Pezinok

MOLET LÍNIA, s.r.o.

XXXL veľkosti

KUP
ÓN

na 
zľav

u

5%

Doprava na Štúrovej ulici podľa občianskeho združenia Lepšia doprava.
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Jeden deň

úsmevu chce

opäť pomáhať
BRATISLAVA
Od 10. do 15. mája 2012 organizuje
Úsmev ako dar aj v bratislavských
uliciach desiaty ročník finančnej
zbierky 1 deň úsmevu, ktorá pomá-
ha deťom v náhradnej starostlivosti.
Získané peniaze sa použijú na vrátenie
detí do pôvodných rodín, na podporu
náhradných rodín a mladých dospe-
lých, ktorí opúšťajú detské domovy.
Každý príspevok ocenia dobrovoľníci
v bratislavských uliciach nálepkou v
tvare srdiečka. (brn)

STARÉ MESTO
Mestské zastupiteľstvo v januári
predalo národnú kultúrnu pamiatku
na Michalskej ulici 5 spoločnosti
BROKER, spol. s r.o., ktorá patrila
nebohému Petrovi Čongrádymu.
Ten bol označovaný za jedného zo
šéfov bratislavského podsvetia. 
Spoločnosť BROKER dnes patrí Čon-
grádyho neplnoletému synovi Marcu-
sovi a jeho švagrovi Branislavovi Kali-
skému. Konateľom je okrem Kaliské-
ho aj Marcusova matka a Kaliského
sestra Linda.
Spoločnosť BROKER mala dom na Mi-
chalskej ulici 5 pôvodne prenajatý. Keď
sa nájom 31. 8. 2009 skončil, neuvoľni-
la ho, zostala jeho užívateľom a žiadala
o odkúpenie nehnuteľnosti. Mesto ako
vlastník nemohol so svojim majetkom
nakladať, preto dal na súd žalobu na
vypratanie nehnuteľnosti. To stále pre-
bieha a podľa magistrátu môže trvať aj
niekoľko rokov. Medzitým sa magistrát
pokúšal nehnuteľnosť predať. Trikrát
formálne vyhlásil verejnú obchodnú
súťaž, vždy sa však prihlásil iba jeden
záujemca - buď firma BROKER alebo s
ňou spriaznená spoločnosť. Pritom cena
podľa znaleckého posudku nebola
vzhľadom na lukratívnu polohu v histo-
rickom jadre mesta vôbec vysoká - aj s

pozemkom ju znalec ocenil na 1 965 263
eur. Bratislavskí mestskí poslanci nako-
niec v januári predali budovu za 1 100
000 eur, pričom od všeobecnej hodnoty
nehnuteľnosti odrátali akceptovateľné
náklady kupujúceho na rekonštrukciu a
údržbu nehnuteľnosti. Za predaj hlaso-
valo 28 poslancov, 3 hlasovali proti, 6 sa
zdržali. Proti boli len M. Černá (NF), I.
Kolek (KDH) a Z. Dzivjáková (OKS).
Zdržali sa P. Lenč, V. Kimmerlingová,
D. Pekár (všetci KDH), I. Bendík, J.
Havrilla a V. Hečko (SaS).

Keďže ide o národnú kultúrnu pamiat-
ku, mesto je povinné nehnuteľnosť na
Michalskej ulici 5 najskôr ponúknuť
štátu prostredníctvom ministerstva kul-
túry. Keďže za predaj nehnuteľnosti
Čongrádyho firme hlasoval aj mestský
poslanec a súčasný minister vnútra
Róbert Kaliňák (Smer-SD), je veľmi
pravdepodobné, že štát si neuplatní
predkupné právo a firma BROKER zís-
ka sedem rokov po smrti Petra Čongrá-
dyho lukratívnu nehnuteľnosť. (brn)

FOTO - Slavo Polanský

Mesto nevedelo užívateľa z Michalskej 5

dostať preč, tak mu dom radšej predalo

Centrum Kramáre, spol. s r. o., Limbová 22, 831 01 Bratislava, tel.: +421 918 404 903, +421 2 20710 273

www. centrumkramare.sk

 večerné vyšetrenie na objednanie
 operácie bez dlhého čakania

 ušno-nosovo-krčné, urológia, plastická 
a estetická chirurgia

 vyšetrenia, konzultácie

ZD
RAV

IE NA PRVOMMIESTE
    BUĎTE FIT 

          E
ŠTE

 PRED LETOM

   bez stresu

a zbytočného

      trápenia

Mestská časť Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2, 844 02 Bratislava

zastúpená starostom Ing. Jánom Sandtnerom
v zmysle ust § 9a ods. 1 písm. c) v spojení s ods. 5 a ods. 9 zákona č. 258/2009
Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto

zverejňuje svoj zámer
prenajať nebytové priestory*

špecifikované ako:
1. miestnosť č. 4 s celkovou výmerou 67,05 m2

2. miestnosť č. 5 s celkovou výmerou 21,23 m2

3. miestnosť č. 6 s celkovou výmerou 65,71 m2

4. miestnosť č. 7 s celkovou výmerou 66,75 m2

nachádzajúce sa na prízemí objektu
ZŠ na Bilíkovej ul. 34, k. ú. Dúbravka,

pre účely: poskytovania služieb, vykonávania
administratívnej, umeleckej, vzdelávacej alebo

športovej činnosti.
Návrh na prenájom musí obsahovať :

1. cenovú ponuku
2. účel nájmu
3. doklad o oprávnení podnikať nie starší ako

1 mesiac (originál alebo overenú kópiu)
Nájomná zmluva bude uzavretá na dobu určitú - 3 roky, nájomca bude
oprávnený vykonať stavebné opravy prenajatého priestoru výlučne na
svoje náklady, bez nároku na ich náhradu. Návrhy musia byť doručené
prostredníctvom pošty alebo osobne do podateľne miestneho úradu,
Žatevná č. 2, 844 02 Bratislava, v zalepenej obálke s označením „Ponu-
ka na nájom miestnosť č. **- NEOTVÁRAŤ“, v lehote do 18.05.2012
do 13,30 hod. 
Ponuku nie je možné po podaní meniť ani dopĺňať. Náklady znáša
navrhovateľ. Záujemcovia si môžu dohodnúť termín obhliadky s p. Raa-
bovou na telefónnom čísle 02/ 6920 2504. 
Mestská časť si vyhradzuje právo ktorúkoľvek ponuku odmietnuť. Pri
vyhodnocovaní ponúk bude rozhodujúcim kritériom výška ponúkaného
nájomného. V prípade, že víťazný uchádzač nepodpíše nájomnú zmluvu
do 90 dní od zverejnenia výsledkov ponukového konania, má sa zato, že
jeho ponuka bola odmietnutá. V takomto prípade je možné zmluvu uzat-
voriť s ďalším účastníkom ponukového konania podľa poradia určeného
výškou ponúknutého nájomného.
* na každú miestnosť je potrebné dať samostatnú ponuku
** uviesť číslo miestnosti, ktorej sa ponuka týka

Mestská časť Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2, 844 02 Bratislava

zastúpená starostom Ing. Jánom Sandtnerom
v zmysle zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších predpisov a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov a podľa § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákon-
ník v znení neskorších predpisov

oznamuje svoj zámer vyhlásiť
obchodnú verejnú súťaž

na  najvhodnejší návrh na uzatvorenie
zmluvy o nájme nebytových priestorov

v objekte ZŠ Nejedlého č. 8 a časti
priľahlého pozemku parc. č. 3386

v Bratislave, k. ú. Dúbravka
Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na úradnej tabuli
mestskej časti na Žatevnej ulici a internetovej stránke www.dubravka.sk.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže si môžu záujemcovia vyzdvihnúť aj
osobne v budove miestneho úradu, pracovisko Žatevná č. 4, 1. poschodie,
oddelenie majetkovoprávne a legislatívne, v pracovných dňoch od 9. 5.
2012 do 24. 5. 2012 v čase od 10,00 do 13,00 h.

Mestská časť Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2, 844 02 Bratislava

zastúpená starostom Ing. Jánom Sandtnerom
v zmysle zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších predpisov a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov a podľa § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákon-
ník v znení neskorších predpisov

oznamuje svoj zámer vyhlásiť
obchodnú verejnú súťaž

na  najvhodnejší návrh na uzatvorenie
zmluvy o nájme nebytových priestorov

na prízemí objektu Žatevná č. 4
v Bratislave, k. ú. Dúbravka

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na úradnej tabu-
li mestskej časti na Žatevnej ulici a internetovej stránke www.dubrav-
ka.sk. Podmienky obchodnej verejnej súťaže si môžu záujemcovia
vyzdvihnúť aj osobne v budove miestneho úradu, pracovisko Žatevná č.
4, 1. poschodie, oddelenie majetkovoprávne a legislatívne, v pracov-
ných dňoch od 9. 5. 2012 do 24. 5. 2012 v čase od 10,00
do 13,00 h.

Pochybnosti o

prenájme areálu

na Drieňovej
RUŽINOV
Prenájom športového areálu STaRZ
na Drieňovej ulici súkromnému pod-
nikateľovi Andrejovi Gaburovi
vyvolal prekvapenie mnohých Ruži-
novčanov. Z mestských poslancov,
ktorí o tomto prenájme hlasovali, sa
len jediný hlasovania zdržal, pretože
mal pochybnosti o správnosti také-
hoto postup. Bol ním poslanec Slavo-
mír Drozd (Smer-SD), ktorého sme
požiadali o vysvetlenie, prečo ako
jediný prenájom nepodporil.
Ako upozornil, s požiadavkou prenajať
si športový areál STaRZ na Drieňovej
ulici prišiel súkromný podnikateľ ešte
vlani. Stanovisko STaRZ bolo negatív-
ne, pretože areál fungoval a bolo do
neho z mestských peňazí investova-
ných zhruba 700-tisíc eur. Stanovisko
starostu Ružinova Dušana Pekára zo
septembra 2011 bolo súhlasné. „Na
rokovaní mestského zastupiteľstva
potom starosta na základe negatívnych
reakcií súhlas mestskej časti stiahol s
tým, že sa tam bol osobne pozrieť a
páčilo sa mu to. Na moje prekvapenie
sa materiál o prenájme areálu na Drie-
ňovej ulici objavil na programe mest-
ského zastupiteľstva opäť v marci 2012
s tým, že ružinovský starosta znova
súhlasí,” objasnil bývalý starosta Ruži-
nova S. Drozd.
Nájomca deklaruje prestavbu areálu na
fitnescentrum a vybudovanie parkovis-
ka na mieste asfaltových basketbalo-
vých ihrísk. „S prenájmom nie som
stotožnený, lebo si myslím, že areál
STaRZ dobre fungoval a do spolupráce
so súkromným investorom by mesto
malo ísť len vtedy, keď to mesto nevie
alebo nemá na prevádzku. Som Ruži-
novčan z Trávnikov, chodil som sem
do školy a viem, koľko tu bolo športo-
vísk, a ako dopadli. Či už futbalové
Vinohrady, kde je Billa, alebo kúpele
Centrál. Nehovorím, že areál na Drie-
ňovej tiež takto dopadne, som však
obozretný a neprenajímal by som fun-
gujúci areál,“ dodal S. Drozd. (brn)

Zámena 

za Kráľovu

horu sa nekoná
BRATISLAVA
Zámena mestských pozemkov za tie
na Kráľovej hore, ktoré chce získať
mesto Bratislava, sa zatiaľ odkladá.
Mestskí poslanci nesúhlasili s tým,
aby sa zámena realizovala formou
dlhodobého nájmu.
Proti zámene boli aj petržalskí poslan-
ci, ktorí nesúhlasili, aby súčasťou
zámeny bol aj pozemok na Lide či na
Námestí hraničiarov.
Primátor Milan Ftáčnik (nezávislý) tak
musí spoločne s vlastníkom pozemkov
na Kráľovej hore hľadať iné riešenie,
ktoré získa podporu mestských poslan-
cov, ale zrejme aj podporu poslancov
dotknutých mestských častí. (brn)
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Na nároží hotela Carlton bola od
nepamäti vždy nejaká kaviareň či
reštaurácie. Od rekonštrukcie hotela
v roku 2003 tu už bolo asi päť rôz-
nych prevádzok, ktoré skôr či neskôr
z rôznych príčin skončili. Naposledy
tu bol pokus o lepšiu prešporskú reš-
tauráciu Savoy, ten však zrejme nevy-
šiel, pretože už niekoľko týždňov je tu
talianska reštaurácia Ristorante
GALLO ROSSO.
Ako sme sa dozvedeli táto reštaurácia
patrí do rovnomennej siete vo Viedni a
v okolí - možno ju nájsť vo viedenskom
Rodaun, v Gumpoldskirchene, či v La-
xenburgu. Bratislavská Ristorante Gallo
Rosso je teda ich štvrtá reštaurácia a
prvá mimo rakúskej metropoly.
Interiér tejto reštaurácie nebol výraz-
nejšie prebudovaný. Oproti svoje pred-
chodkyni je len oveľa luxusnejší.
Hneď pri vstupe nás  prekvapil talian-
sky personál, ktorému síce pomáha
slovenská dievčina, tá sa však podľa
všetkého len zaúča, pretože všetko
podstatné sme sa dozvedeli od Taliana
či jeho naturalizovaného šéfa, ktorý už
láme aj slovenčinu.
Ponuka je jednoduchá, no napriek tomu
bohatá. Štyri polievky, šesť šalátov, po
desať predjedál a cestovín, tri rizotá a po

osem jedál z rýb a mäsa. Ochutnali sme
dennú zeleninovú polievku Minestra
(3,80 €) a tradičnú stredomorskú ryba-
ciu polievku (5,90 €). Zeleninová bola
vynikajúca, pravá talianska s množ-
stvom rôznej sezónnej zeleniny. Ryba-
cia nás sklamala, nechýbali v nej síce
mušle, kalamáre a krevety, nenašli sme
v nej však ani kúsok skutočnej ryby.
Nebola zlá, len nebola rybacia.
V talianskej reštaurácii treba ochutnať
cestoviny, tak sme si nechali poradiť
penne s rezancami sviečkovice a barolo
vínom (12,90 €). Čašník z Neapola nám
to naservíroval so slovami „pasta fantas-
tica“ a musíme potvrdiť, že boli naozaj
vynikajúce. Cestoviny uvarené al dente
a skvelá omáčka so sviečkovicou.
Ako pomyselné secondi piatti sme si
dali niečo z mäsových jedál - teľacie po
sicílsky, či v parmezánovom cestíčku
podávané so špagetami pomodoro
(14,90 €). Opäť jedno vynikajúce jedlo.
Dva vyprážané teľacie rezne na hroma-
de paradajkových špagiet. Fakt výborné
a dosť sýte.
Napriek tomu, že Bratislava ani Viedeň
nie sú pri mori, Taliani z Gallo Rosso si

zrejme zakladajú na tom, že v ponuke
musí byť aj čerstvá ryba. A tak sme
neodolali pokušeniu a dali si mix mor-
ských rýb pre dve osoby (49 €). Cenovo
to síce vyzerá riadna pálka, ale keďže
išlo o kilo rýb, vyšlo nás to lacnejšie,
ako keby sme si dali morského vlka či
pražmu po 6,50 € za 100 gramov.
Obrovská pražma kusy grilovaného
lososa a krevety boli vynikajúce.
Na všetky jedlá sme čakali trochu
dlhšie, ako býva v Bratislave zvykom,
ale stálo to za to. A mali sme záruku, že
sme dostali na stôl čerstvo pripravené
jedlo. Kocka domáceho tiramisu (4,80
€) pochopiteľne nebola robená špeciál-
ne pre nás, ale bola výborná. A čo nás
príjemne prekvapilo, vôbec nebola slad-
ká, ako býva na Slovensku zvykom.
Pre Bratislavčanov bude Gallo Rosso
zrejme trochu pridrahé, turistov zase
talianska reštaurácia v Bratislave nebu-
de veľmi lákať. Zatiaľ túto novú brati-
slavskú reštauráciu hostia trochu obchá-
dzajú, varia tu však fakt veľmi dobre -
tak po taliansky.
Naše hodnotenie:����
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Gallo Rosso má pravú taliansku kuchyňu

Kaufland aj McDonald's dostali pokuty
Inšpektori Slovenskej obchodnej inš-
pekcie boli koncom roka na kontrole
hneď vo dvoch prevádzkach spoloč-
nosti KAUFLAND Slovenská repu-
blika, v.o.s. - v obchode na Jantárovej
ceste v Petržalke a na Púchovskej
ulici v Rači. V oboch prípadoch odha-
lili nedostatky a udelili pokuty, v jed-
nom prípade dokonca rekordnú!
V Kauflande na  Jantárovej ceste inš-
pektori SOI zistili, že v prípade sied-
mych druhov výrobkov v celkovej hod-
note 1035,48 € neboli zabezpečené
písomné informácie  v štátnom jazyku,
len v cudzojazyčných mutáciách. Išlo o
počítačové myši, DVB-T boxy, cestov-
né nabíjačky, uspávanky, pánske holiace
strojčeky a tlakové hrnce. Kaufland za
to dostal pokutu 300 €. Proti výsledku
kontroly sa Kaufland odvolal s tým, že
detská uspávanka má potrebné upozor-
nenia v štátnom jazyku. Keďže pri kon-

trole chýbali, Slovenská obchodná inš-
pekcia sankciu potvrdila.
Podstatne horšie dopadol Kaufland na
Púchovskej ulici, kde inšpektori SOI 13.
decembra 2011 zistili pri troch druhoch
výrobkov uvedenú nižšiu predajnú  a
jednotkovú cenu na výrobkoch, ako
cenu skutočne účtovanú. Napríklad jed-
notková cena dolnozemského papriko-
vého boku mala byť podľa ceny na
výrobku 4,99 €, účtovaná však bola 5,99
€, v prípade sedliackeho koreneného
boku bola na výrobku deklarovaná jed-
notková cena 3,60 €, účtovaná bola 5,99
€, no a v prípade tradičnej oravskej sla-
niny bola na výrobku deklarovaná jed-
notková cena 5,99 €, účtovaná však bola
6,59 €. Uvedeným konaním Kaufland
porušil povinnosť predávajúceho ozna-

čiť výrobok cenou, ktorá nevzbudzuje
dojem, že cena je nižšia, ako je skutoč-
ná cena. za to dostal rekordne vysokú
pokutu - až 2000 eur!
Mastnej pokute sa nevyhol ani prevádz-
kovateľ Reštaurácie McDonald's na Ná-
mestí SNP 14, ktorým je spoločnosť
Reston, s.r.o. Inšpektori SOI tu 11. ok-
tóbra 2011 pri kontrolnom nákupe zisti-
li, že informácia o predajnej akciovej ce-
ne na svetelnej informačnej tabuli 4,60 €
za McMenu (sendvič + veľké hra-
nolčeky + veľký nápoj 0,5 l) bola zavá-
dzajúca, pretože v skutočnosti bola úč-
tovaná cena 4,90 € (pri doplatku 0,30 €
za nápoj Cappy 0,5 l, aj keď logo tohto
nápoja bolo uvedené na tabuli o akciovej
cene). Prevádzkovateľ reštaurácie Mc-
Donald's dostal pokutu 500 €.

Marián Brezňanský
(Spracované z právoplatných rozhod-
nutí Slovenskej obchodnej inšpekcie)

Desať percent

ide pre náš

milý personál?
LIST ČITATEĽA
V sobotu som pozvala do Bratislavy
priateľku z Moravy,  aby mala aj
ona nejaký pekný zážitok pri príleži-
tosti zaujímavých akcií, ktoré tu pre-
biehali. Náš bohatý kultúrny pro-
gram sme chceli aj pekne ukončiť, a
tak sme si išli „osladiť život“ do ka-
viarničky-čokoládovne Pod Micha-
lom na Hurbanovom námestí 1.
Objednali sme si z ponukového listu
varenú čokoládu v cene 3 eurá za
porciu. Bola dobrá, sladká, ale zhorkla
nám pri platení, keď si mladý muž od
nás namiesto 3 eur vypýtal 3,30 eura.
Keď som sa pýtala, či sa nepomýlil,
priniesol nám ponukový list, kde bolo
medzi cenami za jednotlivé ponukové
menu uvedené: „účtujeme 10 percent z
ceny pre náš milý personál“. Neviem,
či je to nový druh „zvyšovania cien“ v
Bratislave, alebo sa zákazníci skladajú
na plat milého personálu? Poplatok sa
neplatí iba vtedy, ak u nich čokoládu
nekonzumujete, ale potom kde asi?
Okrem tohto zážitku musím ešte uviesť,
že sme sa pri sedení vonku pri stolíku
kochali z kúska zelene, ktorú tam dobrí
stavbári pri rekonštrukcii betónového
námestia nechali, ale len dovtedy, kým
sme nezistili, že tam chodia obyvatelia
Starého Mesta venčiť psov bez vrecú-
šok, počas nášho 15 minútového sede-
nia ich tam prišlo asi desať A už bolo po
pohode, aj takáto je Bratislava.

Mária Magdová Bratislava

Som sklamaný

z prístupu

k Starej tržnici
LIST ČITATEĽA
Musím povedať, že som veľmi skla-
maný z prístupu bratislavských
mestských poslancov a pána primá-
tora k osudu Starej tržnice.
Namiesto toho, aby ju opäť otvorili
trhovníkom a nám starším Bratislavča-
nom umožnili kúpiť si tu lacnejšie do-
máce produkty, nechajú si ju páni na
kultúrne podujatia pre vyvolených. To-
to je pre mňa naozaj jedno veľké skla-
manie. Stanislav Šichta, Bratislava

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

URČENIE OTCOVSTVA
Certifikované DNA-laboratórium
ponúka profesionálne DNA testy

s najvyššou mierou istoty a ochrany
dát. Súdno-znalecké posudky
aj súkromné testy, od 197 eur.

www.dnatest.sk | (02) 4525 1268

Klenba tunela

sa doteraz

neopravovala
AD: LIST ČITATEĽA BN 8/2011
Bratislavské noviny v predchádzajú-
com vydaní uverejnili list čitateľky
pod názvom Tunel opravuje firma,
ktorá ho už raz opravovala. Na
tvrdenia uvedené v liste reaguje
generálny riaditeľ spoločnosti Slo-
venské tunely, a.s., Peter Ondroušek.
Rozsiahla rekonštrukcia bratislavského
električkového tunela pod hradom sa
plánuje najmenej od roku 1998. Nikdy
k nej však nedošlo, nakoľko správca
Dopravný podnik Bratislavy nemal na
ňu dostatok finančných prostriedkov.
Rekonštrukcia spred dvoch rokov mala
za cieľ umiestniť veľkopriemerový
vodovod pod úroveň električkovej trate
a predovšetkým zriadiť novú električko-
vú trať. Samotnej konštrukcie tunela sa
dotýkala len tunelového spodku s tým
súvisiacej prípravy na odvodnenie tune-
la. Na samotnej tunelovej klenbe sa
opravovali proti priesakom len najkritic-
kejšie miesta. Všetko z dôvodu obme-
dzených finančných možností investora.
Na jar tohto roku sa pri bežnej kontro-
le zistilo vážne statické porušenie klen-
by v dvoch 10 metrových pásoch tune-
la a z tohto dôvodu musela byť tunel
odstavený z prevádzky. Pri predchá-
dzajúcej rekonštrukcií tunela, tieto dva
klenbové pásy neboli predmetom sta-
vebných prác a preto si investor nemo-
hol uplatniť záručnú opravu.
Súčasné práce majú charakter sanácie
havarijného stavu klenby v dvoch pásoch
tunela (teda sa pracuje na sanácií 20
metrov klenby.) Vzhľadom na vek a
technický stav tunela nie je v budúcnosti
vylúčené, že budú musieť byť sanované
aj iné tunelové pásy, ktorých stav sa stane
kritickým. Zamedziť nadmerným priesa-
kom je nevyhnutné z hľadiska bezpeč-
nosti elektrickej trakcie v tuneli. Navyše
zmrznutá voda za ostením tunela spôso-
buje deformácie klenby s kritickým vply-
vom na statiku inžinierskeho diela.
Naša spoločnosť robí všetko preto, aby
sanácia havarijného stavu spočívajúca
vo výplňovej a hydroizolačnej injektáži
trvala maximálne 2 mesiace a tunel mo-
hol naďalej slúžiť električkovej doprave
v Bratislave. Pracujeme v nepretržitej
prevádzke, 7 dní v týždni, pracovali sme
počas Veľkonočných sviatkov a bude-
me pracovať aj počas májových štát-
nych sviatkov. Peter Ondroušek,

gen. riaditeľ Slovenské tunely, a.s.

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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Bratislavská župa organizuje už 2. roč-
ník charitatívneho športového podujatia
- Župný pohár Na bicykli deťom, z ktoré-
ho výťažok bude opäť venovaný na
pomoc onkologicky chorým deťom. Po
minuloročnej úspešnej premiére je tak
pre milovníkov cyklistiky aj tento rok
pripravená bohatá cyklistická sezóna. 
Oproti minulému roku je podujatie rozšíre-
né o jeden pretek. BIKE JAM Kuchyňa
síce tento rok nebude, ale pribudla Sväto-
jurská cykločasovka a preteky Okolo Bra-
tislavy. Do Župného pohára je zahrnutých
päť cyklistických pretekov. „Podpora špor-
tových aktivít a rozvoj cykloturistiky patria
medzi priority Bratislavskej župy, preto ma
veľmi teší, že organizujeme tieto preteky.

Výťažok z podujatia je navyše venovaný
na pomoc onkologicky chorým deťom, čo
z tejto šnúry štyroch pretekov robí
nesmierne cenné podujatie. Verím, že sa
dočkáme veľkého počtu nasledujúcich
ročníkov,“ povedal bratislavský župan
Pavol Frešo. 
Záštitu nad celou sériou pretekov prevzal
bratislavský župan Pavol Frešo. Pretekov
sa zúčastnia i známe osobnosti, napr. tenis-
ta Dominik Hrbatý, operný spevák Martin
Babjak a olympionik a dráhový cyklista
Jozef Žabka. Účasť a podporu prisľúbili aj
bratia Peter a Martin Velitsovci aj bratia
Pavol a Peter Hochschornerovci. Podujatie
podporujú aj bratia Peter a Juraj Saganov-
ci a Ivan Tuli Vojtek. 

Sériu odštartoval 28. apríla známy Kaktus
bike Svätojurský MTB maratón. Župný
pohár vyvrcholí 18. augusta už tradične jed-
ným z najobľúbenejších slovenských
cyklistických maratónov Kellys Green Bike
Tour, krorý vlani prekonal hranicu 800 pre-
tekárov. Séria pretekov má tak ako minulý
ročník celkové hodnotenie a poradie. Prete-
kári budú dostávať body podľa špeciálneho
kľúča - dosiahnutého času vzhľadom na
víťaza. Na tých najlepších čakajú zaujímavé
a hodnotné ceny a v neposlednom rade
skvelý pocit zo športovania. Samozrejmos-
ťou všetkých pretekov Župného pohára Na
bicykli deťom je, že organizátori pripravia i
preteky pre deti a mládež. 
Účastník, ktorý sa zúčastní minimálne šty-

roch podujatí Župného pohára bude zara-
dený do zlosovania o osobný automobil.
Žrebovanie sa uskutoční na konci seriálu,
na podujatí Kellys Green bike Tour 2012.
Viac informácií aj na web stránke
www.nabicyklidetom.sk. 

Termíny jednotlivých pretekov
Župného pohára

Na bicykli deťom sú: 
• 28. 4. 2012 - Kaktus bike Svätojurský
MTB maratón, štart na námestí vo Svä-
tom Jure.
• 1. 5. 2012 - Račianska časovka, interva-
lový štart - amfiteáter Knižkova dolina,
Bratislava - Rača.
• 30. 6. 2012 - Okolo Bratislavy - Brati-

slava - Devínska Kobyla, štart v Líščom
údolí v Karlovej Vsi, Bratislava
• 5. 7. 2012 - Kaktus bike Svätojurský
blesk - časovka do vrchu, štart vo Sv. Jure
• 18. 8. 2012 - Kellys Green bike Tour
2012, finále Župného pohára Na bicykli
deťom, štart Partizánska lúka, Bratislava.

Ďalšie podujatie, ktoré podporuje pomoc
detským pacientom, je medzinárodná cha-
ritatívna Cyklotour Na bicykli deťom, kto-
rej cieľom je zozbieranie finančných pro-
striedkov na zorganizovanie regeneračno-
rekondičných pobytov detských onkolo-
gických pacientov po náročnej liečbe.
Trasa Cyklotour povedie z najvýchodnej-
šej slovenskej obce - Novej Sedlice do
najzápadnejšej obce Čiech - do Ašu. „Teší
nás veľký záujem ľudí, ktorí svojou
účasťou na týchto podujatiach, či i
nezištne chcú podporiť myšlienku vzá-
jomnej pomoci, a pomôcť našim malým
veľkým bojovníkom, pacientom onkolo-
gických nemocníc nielen na Slovensku,
ale i v Čechách. Tento rok sa k našej akcii
pridáva i rakúska strana, ktorú tiež oslo-
vila myšlienka pomoci deťom,“ doplnil
Miroslav Bílik, predseda OZ Deťom pre
život, ktorý je hlavným organizátorom
tohto podujatia. Organizátormi podujatia
sú OZ Deťom pre život (SR) a OZ HIG
BIC (ČR). Minulý rok sa podarilo vyzbie-
rať vyše 4000 eur. Táto suma sa použila na
rekondično-regeneračné pobyty v Tatrách
pre týchto malých pacientov.

Župný pohár Na bicykli deťom pomôže
opäť detským onkologickým pacientom

Cieľom cyklotúry Na bicykli deťom je zozbierať finančné prostriedky na zorgani-
zovanie regeneračno-rekondičných pobytov detských onkologických pacientov.

Trasa povedie z najvýchodnejšej slovenskej obce - Novej Sedlice do najzápadnejšej
obce Čiech - do Ašu.
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Trinásty beh

Baba - Kamzík

dopadol skvele
BRATISLAVA
V nedeľu 22. apríla 2012 bol 13. roč-
ník horského behu Cross Country
Baba-Kamzík, ktorý vlani po tretí-
krát získal v celoslovenskej ankete o
najkrajší beh roka titul Bežecký dia-
mant roka. Aj tento rok sa podľa
reakcií zúčastnených bežcov môže
smelo uchádzať o tento titul.
Pre organizátorov bola trinástka šťast-
né číslo. Na štart sa postavilo takmer
600 bežcov, ktorí mali na výber jednu z
troch náročných tratí. Celá akcia bola
výborne zorganizovaná, bežcom prialo
aj počasie, keďže dážď sa spustil až po
skončení behov.
Hlavným organizátorom bol už tradič-
ne športový nadšenec Peter Dolák z
Cross Country Clubu Rača. Podujatie
malo tento rok štatút majstrovstiev Slo-
venska v lesnom behu organizovaných
v spolupráci so Slovenským bežeckým
spolkom. (pol)

V Redute otvoria

nové hudobné

nádvorie
STARÉ MNESTO
Vo štvrtok 10. mája 2012 o 18.00 h
bude v budove Slovenskej filharmó-
nie v Redute slávnostne otvorené Ná-
dvorie Bjørnstjerne Bjørnsona, ktoré
vzniklo zasklenením pôvodného ná-
dvoria. Vznikla tu nová letná scéna,
ktorá bude využitá na rôzne hudob-
né podujatia.
V nedeľu 20. mája 2012 o 16.00 bude
v Koncertnej sieni Slovenskej filhar-
mónie slávnostný koncert pri príleži-
tosti inaugurácie nového organa. (tol)

DÚBRAVKA
Začiatkom marca sa začalo s posu-
dzovaním vplyvov zámeru Bytového
domu Skleník na životné prostredie
EIA. Prešlo len niekoľko dní a
zámer spoločnosti Skleník, s.r.o., sa
stretol s ostrou kritikou samosprávy
mesta Bratislava aj mestskej časti
Dúbravka, proti zámeru sa dokonca
mala začať aj petícia občanov. Inves-
tor 13. apríla 2012 zámer Bytový
dom Skleník v plnom rozsahu stia-
hol.
Obytný dom Skleník mal vyrásť na
Ulici Mikuláša Schneidra-Trnavského
na mieste bývalého Domu ovocia a
zeleniny, ktorý pre jeho sklenenú fasá-
du Dúbravčania prezývajú Skleník.
Obytný dom by mal mať 19 podlaží
nadzemných (18+1) a 2 podzemné
podlažia. Malo v ňom byť 112 malo-
metrážnych bytov, na prízemí reštaurá-
cia a na 2. a 3. nadzemnom podlaží
kancelárie. V podzemnej hromadnej
garáži by malo byť 147 parkovacích
miest, na vonkajšom parkovisku ďal-
ších 47 parkovacích miest. S výstav-
bou chcel investor začať už v tomto
roku v auguste, výstavba by mu mala
trvať 24 mesiacov. Celkové náklady na
výstavbu investor odhadol na 6,8
milióna eur.
Investor navrhol zámer vo dvoch
variantoch - líšili sa len umiestnením
na pozemku. Kým podľa prvé variantu
mal obytný dom stáť v strednej časti
pozemku bližšie k Hanulovej ulici,
podľa druhého mal stáť v severový-
chodnej časti pozemku bližšie k Ulici
M. Schneidra-Trnavského.

Investor už požiadal dúbravský staveb-
ný úrad o búracie povolenie. Dúbrav-
ský starosta Ján Sandtner (nezávislý) je
však ohláseným zámerom zaskočený.
„Neviem, kto to publikoval, ani z
akého dôvodu. Investorom musím
odkázať, že to tak nebude. Neviem, kto
im to prisľúbil,“ reagoval starosta
Sandtner. Odmietavý postoj k výstavbe
zrejme zaujme aj mestská samospráva.
Záporné stanovisko k zámeru už prija-
la komisia primátora Bratislavy, preto-
že navrhovaný objekt sa svojím obje-
mom a výškou do stabilizovaného úze-
mia nehodí. Primátor Milan Ftáčnik
(nezávislý) mal k zámeru Bytového
domu Skleník tiež vydať záporné
záväzné stanovisko mesta.
Zámer výstavby obytného domu Skle-

ník sa začal posudzovať z pohľadu
jeho vplyvov na životné prostredie,
pretože počítal s viac ako stovkou par-
kovacích miest.
Stiahnutie zámeru na výstavbu 19-
poschodového Bytového domu Skle-
ník neznamená, že investor tu neplánu-
je stavať. Podľa našich informácií žia-
dosť o povolenie na zbúranie nevyuží-
vaného objektu bývalého Domovu
ovocia a zeleniny stavebník zatiaľ
nestiahol. Navyše v zámere, ktorý
predložil začiatkom marca, sa uvádza,
že vzhľadom na vek objektu (vyše 30
rokov) a technický stav ho bude pot-
rebné v dohľadnom čase pravdepodob-
ne nahradiť iným objektom.

Slavo Polanský
VIZUALIZÁCIA - ideaLarch.com

Zámer postaviť 19-podlažný Bytový

dom Skleník investor radšej stiahol

Pečniansky les

je chráneným

areálom
PETRŽALKA
Pečniansky les na pravom brehu
Dunaja od hranice s Rakúskom
zhruba po Nový most je od februára
chráneným areálom. Táto lokalita je
súčasťou Územia európskeho význa-
mu Bratislavské luhy a nachádza sa
v katastri Petržalky a čiastočne aj
Karlovej Vsi.
„Dôvodom vyhlásenia bolo zachova-
nie prírodného bohatstva územia, ako
aj typického rázu lužnej krajiny,“ infor-
movala Miroslava Rudá z Bratislav-
ského regionálne ochranárskeho zdru-
ženia. Nachádzajú sa tu biotopy európ-
skeho významu tvorené najmä lužnými
lesmi, ako aj viaceré vzácne druhy
živočíchov. Žije tu napríklad ďateľ
čierny, bobor vodný a tiež viaceré
druhy netopierov. Na chránenom
území je tiež zdroj pitnej vody.
Chránený areál Pečniansky les s rozlo-
hou takmer 300 hektárov sa podľa
povahy prírodných hodnôt člení na tri
zóny so 2., 3. a 4. stupňom ochrany.
Najnižším druhým stupňom je chránené
územie ohraničené z východu nedokon-
čenou stavbou na začiatku hrádze pri
reštaurácii Aušpic, zo severu riekou
Dunaj, z juhu Viedenskou cestou a diaľ-
nicou a zo západu Mostom Lafranconi.
Tretím stupňom je chránené územie z
východu ohraničené Mostom Lafranco-
ni, zo severu asfaltovou cestou k vodné-
mu zdroju a z juhozápadu zarastenou
lesnou cestou, ktorá ústí opri diaľnici.
Zvyšná časť Pečnianskeho lesa smerom
k rakúskej hranici a k Dunaju je chráne-
ná štvrtým stupňom ochrany podľa
zákona o ochrane prírody a krajiny.
Východnú časť Pečnianskeho lesa vlast-
ní občianske združenie Človek a strom,
ktoré pozemky získalo v roku 2007 od
štát zámenou za pozemky v Šiatorskej
Bukovinke. Predchádzajúci minister
pôdohospodárstva napadol zámenu na
súde. V marci 2012 však Najvyšší súd
SR zámenu potvrdil a časť Pečnianske-
ho lesa by tak malo získať neznáme ob-
čianske združenie, ktoré tu chcelo vybu-
dovať park. Vyhlásenie lesa za chránený
areál to však neumožňuje. (pol)

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

TO NAJLEPŠIE Z CHORVÁTSKA
(Rovinj, Poreč, Vrsar, Trogir, Dubrovnik, ostrovy)

Relaxačno-skrášľovací pobyt, Salsa a zumba, TAE-BO 
Fotoworkshop pri Jadranskom mori na Istrii

MÁJOVÉ ZĽAVY ZA SKORÝ NÁKUP
� expresná autobusová linka na Istriu iba 75 € (do 10 rokov 40 €)
� vo vybraných hoteloch na Istrii seniori nad 60 rokov zľava 20%

22.
sezóna
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Melodická opera

s tragickou

zápletkou 
STARÉ MESTO
Jedno z najkrajších operných diel
hudobného skladateľa Leoša Janáč-
ka pozná kultúrna verejnosť pod
názvom Jej pastorkyňa, hoci si už od
jej vzniku autor želal, aby niesla
meno hlavnej hrdinky Jenůfy. Slo-
venské národné divadlo uvádza túto
obľúbenú operu práve s týmto titu-
lom.
Odohráva sa v nej príbeh mladej vidiec-
kej dievčiny z moravského Slovácka,
ktorú po smrti rodičov prichýli teta kos-
tolníčka. Vychováva ju s láskou, no
podľa prísnej morálky. Láska však
skomplikuje mladej žene život. Jenůfa
sa zaľúbi do mládenca Laca, ibaže toho
odvedú za vojaka. Po jeho odchode sa
zblíži s jeho mladším nevlastným bra-
tom Števom, ľahtikárom a pijanom.
Nikto netuší, že s ním čaká dieťa. Keď
však zistí, že Števa objíma aj iné diev-
čatá, je nešťastná. Jej tútorka kostolníč-
ka cíti pohanu, obáva sa toho, že by sa
dedinčania dozvedeli o morálnom
poklesku jej pastorkyne Jenůfy a tak
novonarodené dieťa hodí do potoka.
Jenůfke klame, že dieťa zomrelo lebo
bolo slabé. Až keď rubači ľadu nájdu
telo mŕtveho dieťaťa, odhalí sa tajom-
stvo, ktoré kostolníčka skrýva. 
Janáček túto operu komponoval dlhých
deväť rokov a napísal aj libreto na motí-
vy románu Gabriely Preissovej. V oper-
nej tragédii sa doráža kus jeho osobné-
ho trápenia kvôli smrti svojej dcéry,
ktoré dodáva dielu vrúcnosť a presved-
čivosť. Českí inscenátori – režisér Mar-
tin Otava, pre ktorého je Jenůfa jubilej-
nou stou réžiou, i dirigent Jaroslav Kyz-
link, ktorý mal možnosť dirigovať už
štyri Janáčkove opery, spolu s popred-
nými sólistami Opery SND - Katarínou
Juhásovou-Štúrovou a Adrianou Ko-
hútkovou v hlavnej úlohe Jenůfy, či Mi-
roslavom Dvorským v alternácii s Pet-
rom Bergerom v úlohe Lacu, ale aj To-
máša Juhása a Ota Kleina ako Števa, no
najmä excelentný výkon Evy Urbano-
vej a Ľubice Rybárskej v úlohe puritán-
skej kostolníčky sú zárukou jedinečné-
ho umeleckého zážitku aj pre náročnej-
šie publikum. Anna Sláviková

Detská hudobná rozprávka Malý princ

v podaní žiakov ZUŠ Ľudovíta Rajtera
STARÉ MESTO
V nedeľu 29. apríla 2012 bola v
Mestskom divadle P. O. Hviezdosla-
va premiéra ojedinelého projektu
Základnej umeleckej školy Ľudovíta
Rajtera na Sklenárovej ulici. Keďže
princov nie je nikdy dosť, žiaci ume-
leckej školy prišli detskou hudobnou
rozprávkou Malý Princ na motívy
rovnomenného príbehu Antoine de
Saint-Exupéry.
Detská hudobná rozprávka je spoloč-

ným dielom žiakov  a pedagógov ume-
leckej školy, ktorá je určená nielen det-
skému divákovi. Posolstvo príbehu je
nadčasové - dotýka sa motívov ako je
priateľstvo, láska, dobro, čo sú aktuál-
ne témy aj súčasného sveta. Je stretom
detského sveta so svetom 
Detské hudobné divadlo sa zrodilo
priamo v prostredí umeleckej školy,
zohľadňuje umelecké aj technické
možnosti detí, vychádza priamo z ich
potrieb naberať skúsenosti, čo sa týka

kolektívnej spolupráce a tvorivej akti-
vity na všetkých úrovniach. Projekt je
postavený tak, aby sa ho mohli zúčast-
niť deti zo všetkých odborov - hudob-
ného, tanečného a výtvarného. Scénu,
kulisy a kostýmy  vyrobili žiaci a peda-
gógovia výtvarného odboru, účinkuje
Orchester mladých a žiaci hudobného
a tanečného odboru.
Prvá repríza detského predstavenia
Malý princ bude v nedeľu 6. mája 2012
o 16.00 h v Mestskom divadle. (brn)

Populárny charitatívny Tesco

Beh pre život začína v Bratisla-

ve. Svoje zdravie a dobrú vec -

výskum rakoviny, môžu ľudia z

Bratislavy a okolia podporiť v

sobotu 5. mája 2012 od 10,00 h

na Partizánskej lúke.

Vlani sa behu v Bratislave zúčast-
nilo rekordných viac ako 3500
ľudí. Tento rok bežcov aj nebežcov
podporia patróni Martin Babjak,
Lucia Medeková a maratónkyňa
Katka Berešová. Prejdením alebo
prebehnutím štvorkilometrovej tra-

sy každý účastník prispeje na kú-
pu špičkového prístroja Incucyte
na výskum rakoviny. Cieľom orga-
nizátora Nadácie Tesco je tento
rok počas behov v šiestich kraj-
ských mestách Slovenska vyzbie-
rať 85-tisíc eur. Účastníci dostanú
pri registrácii tričko Tesco Behu
pre život a štartovací balíček. V

cieli dostane opäť každý bežec aj
nebežec medailu. Registrovať na
beh v Bratislave sa môžete aj deň
vopred - v piatok 4. mája 2012 od
11.00 do 18.00 h pred obchodným
domom Tesco MY na Kamennom
námestí.
Všetky informácie o behu sú aj na

www.behprezivot.sk

Darujte deťom 

              dôvod na úsmev
deti žijúce v detských 

Podporte 
h a ich návrat do rodiny. 

domovoch

10.-
15. mája

www.usmevakodar.sk

Prispieť môžete aj cez SMS. 
Stačí, ak pošlete správu v tvare 

DMS USMEV na číslo 877. *
Darujete nám tak 1 € .
Ďakujeme.

PriP s
Stta

DMM
Darr
Ďak *Viac informácií na www.darcovskasms.sk

150x100.indd 1 4/26/12 10:29 AM

Tesco Beh pre život odštartuje už v sobotu!

Bezplatná linka
0800 800 090
Vlastníte byt a máte 
fi nan né problémy?
Potrebujete splati

svoje dlhy?

POMÔŽEME VÁM
A VYRIEŠIME ICH SPOLU

Richard Müller

opäť potichu

v Bratislave
NOVÉ MESTO
Po jesennom turné Potichu Tour 2,
keď Richard Müller vypredal sály na
Slovensku aj v Českej republike (v
Bratislave dokonca päťkrát), rozho-
dol sa vydať na Potichu Tour 2 a pol.
Od 24. marca do 24. mája navštívi
spolu s kapelou a hosťom Danom Bár-
tom celkom 20 miest. Jedinými mesta-
mi, ktoré sa na trase objavia opäť, budú
Bratislava a Praha. V rodnom meste
vystúpi vo štvrtok 10. mája 2012 odo-
hrá v Istropolise o 17.30 a 20.00 h.
Program ostane takmer nezmenený ako
na jeseň a počas dvojhodinového kon-
certu zaznejú najväčšie hity v atraktív-
nych aranžmánoch, ale i piesne, ktoré sa
na Richardových playlistoch bežne
neobjavujú. Bratislavský koncert o
20.00 h bol už koncom minulého týžd-
ňa vypredaný, nejaké voľné lístky zosta-
li len na koncert o 17.30 h. (ado)

Bratislava oslávi

päťdesiatku 

Rolling Stones
NOVÉ MESTO
Päťdesiatku Rolling Stones oslávia aj
bratislavskí hudobníci. V pondelok 7.
mája 2012 o 19.00 h v Stredisku kul-
túry na Vajnorskej ulici 21 vystúpia
poprední bratislavskí bigbíťáci.
Na koncerte pri príležitosti 50. výročia
založenia legendárnej skupiny Rolling
Stones vystúpia Miro Žbirka, Robo Gri-
gorov, Laco Lučenič, The Buttons v zlo-
žení Dodo Šuhajda, Kamil Paulovčín,
Ervín „Citrón“ Fulmek, Vlado Turčan,
Juraj Majer a Milan Hlinka, ďalej
vystúpia Bonzo Radványi & The Reso-
nators, Ján Litecký-Šveda a GoodBye
Lenin. Vstupné je 12 eur. (ado)

Na zimáku sa

bude jazdiť na

divých býkoch
NOVÉ MESTO
V sobotu 12. mája 2012 od 18.00 h
bude na Zimnom štadióne Ondreja
Nepelu po prvýkrát medzinárodný
šampionát v ródeu na divokých bý-
koch Bull Riding Slovakia Cup 2012. 
Podľa mnohých prieskumov je to
vôbec najzaujímavejší, najvyhľadáva-
nejší, najtvrdší a zároveň najnebezpeč-
nejší šport na svete. Aj preto sa hovorí,
že je to najnebezpečnejších osem
sekúnd v športe. V Bratislave sa pred-
stavia jazdci z ôsmych európskych kra-
jín, z USA a Kanady. (brn)



9BRATISLAVSKÉ NOVINY 9/2012

Basketbalisti

Interu skončili

v NBL trinásti
BRATISLAVA
Basketbalisti Interu Bratislava obsa-
dili vo svojej premiérovej sezóne pod
českými košmi v Mattoni NBL ko-
nečnú 13. priečku spomedzi 14 muž-
stiev. Rozhodlo o tom záverečné
stretnutie v skupine play-out, keď
Opava vyhrala v Plzni a dosiahla tak
rovnakú celkovú bilanciu ako Inter
(13 víťazstiev a 33 prehier), ale mala
lepšiu zo vzájomných zápasov. 
Inter si sezónu prehral už na jej začiat-
ku, keď v prvých 12 stretnutiach zvíťa-
zil iba raz a odvtedy sa motal na dne
tabuľky. Dres Interu oblieklo až 23 hrá-
čov a  viedli ho traja hlavní tréneri. V
úvode sezóny to bol srbský kouč Ste-
van Tot, toho vedenie klubu po sérii
zlých výsledkov odvolalo a na trénerku
stoličku si začiatkom novembra sadol
Ivan Vojtko. Vydržal však iba 8 zápa-
sov, potom odstúpil a od januára prebral
bratislavský basketbalový tím dovte-
dajší asistent Richard Ďuriš.
Oporami tímu boli cudzinci: Emmanuel
Ubilla strelil v 22 zápasoch priemerne
13,9 boda na zápas, Mihajlo Pesič stre-
lil v 33 zápasov priemerne 12,2 bodu.
Medzi Slovákmi vynikol Andrej Kuffa,
ktorý v 45 zápasoch strelil priemerne
8,9 bodu. Platným hráčom bola aj
Tomáš Ďurana, ktorý v 37 zápasoch
odohral strelil priemerne 5,3 bodu.
Ďurana sa však stal najlepším trojká-
rom, keď zo 60 pokusov trafil 25-krát.
Inter z Mattoni NBL nevypadáva, od
vedenia súťaže má prísľub na pokračo-
vanie aj v ďalšej sezóne. (ado)

Bratislavský

Slovan sťahuje

náskok Žiliny
BRATISLAVA
Štyri kolá pred koncom futbalovej
Corgoň ligy strácajú futbalisti Slova-
na Bratislava na vedúcu Žilinu už
len 3 body. Bratislavčania si totiž v
sobotu doviezli z Ružomberka bod
po bezgólovej remíze, kým Žilinča-
nia vyšli v Banskej Bystrici naprázd-
no. Na druhý Spartak Trnava stráca
tretí Slovan Bratislava jediný bod.
Záver najvyššej domácej futbalovej
súťaže, zdá sa, bude ešte veľmi napína-
vý. Na titul totiž siahajú až štyri muž-
stvá - okrem Žiliny, Trnavy a Slovana
je to aj štvrtá Senica, ktorá na lídra
súťaže stráca 5 bodov.
Bratislavskí futbalisti hrajú najbližšiu
sobotu doma s Nitrou, o týždeň cestujú
do Dunajskej Stredy, potom hrajú ešte
doma s Košicami a posledný zápas
odohrajú v Prešove. V boji o majstrov-
ský titul im nestačí len spoliehať sa na
vlastné sily, aby obhájili titul, musí
Žilina aj Trnava aspoň raz zakopnúť.
Obaja najväčší rivali zhodou okolností
hrajú v posledných štyroch kolách prá-
ve s Ružomberkom, ktorý má vo svo-
jich radoch najlepšieho strelca tohto
ročníka Corgoň ligy - Pavla Masaryka.
Pokiaľ sa mu bude dariť lepšie, ako v
zápase proti Slovanu, bratislavskí fut-
balisti môžu pomýšľať na obhajobu
majstrovského titulu.
Zápas ŠK Slovan Bratislava - FC Nitra
bude v sobotu 5. mája 2012 o 17.30 h
na štadióne Pasienky. Fanzóna mla-
dých slovanistov sa otvára dve hodiny
pred začiatkom zápasu. (brn)

Tohtoročnú Cenu Bratislavských novín

vyhral veľmi tesne hnedák Vive Paolo
PETRŽALKA
Cenu Bratislavských novín - Memo-
riál Jindřicha Němčanského pre
štvorročné a staršie kone na 3300
metrov cez prútené prekážky vyhral
v nedeľu 22. apríla 2012 na petržl-
skom Závodisku v Starom háji ne-
mecký hnedák Vive Paolo zo šurian-
skej stajne Lokotrans Slovakia s
jazdcom Martinom Cagáňom.
V závere famózne prešpurtoval dovte-
dy vedúceho ryšiaka Raymonda v sedle
s Miroslavom Stančíkom zo senickej
stajne OMS a vyhral najtesnejším roz-
dielom troch stotín sekundy! Tretí
skončil britský kôň Tacanas s džokejom
Dušanom Andrésom zo stajne MPL
Racing.
Napínavý bol aj záver Veľkej ceny pri-
mátora Bratislavy - 24. Ceny trojroč-
ných kobýl, keď v rozpätí jednej sekun-
dy cieľom prebehlo päť najrýchlejších
kobýl. Cenu primátora získala fran-
cúzska kobyla Fantazia Mia s džoke-
jom Zdenkom Šmidom pred senickou
Biarritz s džokejom Róbert Šarom. 
V nedeľu 13. mája 2012 bude petržal-
ský hipodróm patriť nielen dostihom,
ale aj bratislavským, trnavským a
nitrianskym hercom, ktorí však nebudú
hrať, ale variť! Herci budú variť Závo-

disku a tentoraz sa budú s vareškami
zvŕtať herci bratislavských divadiel
Astorka, Malá scéna a Nová scéna,
trnavského Divadla J. Palárika a
nitrianskeho Divadlo A. Bagara.
Kto príde 13. mája od 14.00 h na petr-
žalské Závodisko, zažije nielen prvá
klasika dostihovej sezóny - Jarnú cenu
kobýl - a ďalšie napínavé dostihy, ale
môže ochutnať aj kuchárske majstro-
vstvo obľúbených hercov a prispieť na
výsadbu novej zelene v areáli Závodis-

ka. Každé divadlo tu už má svoj strom
a vďaka novej výsadbe pribudne zeleň,
ktorú si užívajú nielen maminy s deťmi,
ale aj všetci tí, ktorí zavítajú do areálu
Závodiska.
Okrem dostihov a dobrého jedla bude v
Starom háji aj veselo - z pódia totiž
budú znieť muzikálové melódie v
podaní známych hercov bratislavskej
Novej scény z nového muzikálu Cigáni
idú do neba. (ado)

FOTO - Závodisko, š.p.

Víťazom Ceny Bratislavských novín sa stal hnedák Vive Paolo (v strede) pred
ryšiakom Raymondom (vľavo) s náskokom troch stotín sekundy.
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Petržalčania

budú cez

víkend čistiť
PETRŽALKA
Petržalská samospráva organizuje v
piatok 4. mája 2012 od 8.30 h už 16.
ročník dobrovoľného Čistenia Chor-
vátskeho ramena. Cieľom je vyčistiť
brehy i hladinu ramena, ktoré si
niektorí mýlia so smetiskom.
V sobotu 5. mája 2012 budú dobrovoľ-
níci čistiť Veľký Draždiak a jeho okolie.
„Vychádzame v ústrety tým dobrovoľ-
níkom, ktorí sa počas pracovného týžd-
ňa nemôžu uvoľniť zo zamestnania,
chcú však pomôcť životnému prostre-
diu víkend,“ uviedla petržalská hovor-
kyňa Mária Grebeňová-Laczová.
V sobotu budú od 9.00 h petržalskí
dobrovoľníci čistiť lesy z východnej
strany jazera. Zraz je pri Veľkom Draž-
diaku pri stĺpe vysokého napätia zo
strany lesa. Dno prírodného jazera
budú čistiť ako obvykle bratislavskí
potápači. (mgl)

Petržalskí poslanci dali zelenú plavárni,

nepovedali však, kde by mala stáť
PETRŽALKA
Petržalskí poslanci jednomyseľne
schválili zámer výstavby verejnej
krytej plavárne na území mestskej
časti, nepovedali však, kde ju chcú
postaviť.  Rozhodli však, že to nebu-
de na pozemku, ktorý mestskej časti
ponúkali na prenájom Incheba, a.s.,
ale má to byť na pozemku, ktorý je
vo vlastníctve mesta Bratislavy.
Na výstavbu plavárne petržalskí
poslanci odklepli 500-tisíc eur, ktoré
získala mestská časť predajom akcií
bývalej Dexia banky, dnes Prima
Banky. Okrem toho si mestská časť
zoberie na výstavbu úveru do výšky 1
milióna eur. Prednostovi miestneho
úradu uložili požiadať Bratislavský
samosprávny kraj o spoluprácu pri
financovaní, prípadne realizácii tejto
verejnoprospešnej investície.
Schválením zámeru plavárne chceli
poslanci naštartovať celý proces, aby už

prestali o plavárni len diskutovať.
Otvorenou zostáva tak len otázka, kde
bude plaváreň stáť! Voči Inchebe, ktorá
vyšla spomedzi vytypovaných lokalít
ako najprijateľnejšia, mali totiž poslan-
ci námietky.
Poslanci si mohli vybrať len spomedzi
vlastných pozemkov alebo súkrom-
ných, ktoré by si mestská časť prenaja-
la. Na kúpu približne 10-árovej plochy
totiž nemá peniaze. Do úvahy pripada-
jú aj pozemky na Macharovej, Tupole-
vovej, Pajštúnskej či Holíčskej ulici
alebo priestor za budovou Technopolu. 
„Moja podmienka bola, aby to bolo čo
najviac využívané,“ povedal starosta
Vladimír Bajan (nezávislý). Poslanky-
ňa Elena Pätoprstá (Zmena zdola DÚ)
nerozumie, prečo chce samospráva sta-
vať bazén na súkromnom pozemku.
Poslanec Roman Masár (Smer-SD) pri-
pomenul, že miesto je síce podstatná
vec, ale dôležité je najmä to, aby plavá-

reň slúžila verejnosti. Petržalskí miestni
poslanci sa nakoniec vyslovili za to,
aby verejná krytá plaváreň stála na
pozemku, ktorý je vo vlastníctve mesta
Bratislavy.
Pre výstavbu je v súčasnosti vypraco-
vaný prvý návrh objektu, kde by zasta-
vaná plocha bola približne 950 štvorco-
vých metrov. Bazén má mať dĺžku 25
metrov a šírku 12 metrov, pričom zmes-
tiť by sa sem malo päť až šesť plavec-
kých dráh. Celkový objem bazéna je
projektovaný na 857 kubických metrov.
Mestská časť plánuje v objekte okrem
bazéna, spŕch a šatní vybudovať aj reš-
tauráciu, wellness či posilňovňu. Pre
objekt je navrhnutých aj 27 parkova-
cích miest.
Podľa navrhovaného harmonogramu
by sa plaváreň mala začať stavať v júni
tohto roka a skončiť v decembri, najne-
skôr však v prvej polovici budúceho
roka 2013. (mgl)

12.ročník futbalového 
 turnaja prípraviek

www.skslovan.com /  www.mladyslovanista.com

19. – 20. máj 2012
Štadión Pasienky 
ŠK SLOVAN Bratislava

Petra DUBOVSKÉHO
Spomienka na

5. – 8. mája

V Bratislave vychádza slnko v Južnom meste

Deň otvorených dverí
Srdečne Vás pozývame na deň otvorených dverí 
v rezidenčnom projekte Slnečnice – Južné mesto v Petržalke. 

Navštívte náš vzorový dom a byt v dňoch 
5. – 8. mája v čase od 10. do 18. hodiny. 

Využite možnosť zoznámiť sa s ponukou našich dostupných bytov 
a rodinných domov za skvelé uvádzacie ceny. Počas celej prezentácie 
bude prirpavená zábavná zóna pre najmenších návštevníkov. 
Tešíme sa na Vás! 
Viac informácií na www.slnecnice.sk
Prístupnosť  MHD: autobus č. 91 a 191 (zastávka Slnečnice).

Slnecnice Den otvorenych dveri inz. 252x118.indd 1 27.4.2012 14:28

Z Kuchajdy

vytiahli aj dva

nákupné vozíky
NOVÉ MESTO
Dva nákupné vozíky, pneumatiku či
označovač cestovných lístkov z
MHD vytiahli v sobotu potápači z
dna Kuchajda v Novom Meste. Išlo o
pravidelné čistenie prírodného jaze-
ra pred letnou sezónou.
„Záleží nám na tom, aby ľudia mohli
bezpečne vojsť do vody a bez úrazu z
nej vyjsť,“ vysvetlil starosta Rudolf
Kusý (nezávislý). Potápači pri čistení
Kuchajdy pravidelne vylovia kovové
odpadové koše, lešenárske rúry či plas-
tové stoličky. Tento rok našli množstvo
vlascov s háčikmi. Tie ostávajú po
rybároch.
Každý rok tu potápači nachádzajú aj
celé sklenené fľaše, nebezpečné sú
však najmä črepy z fliaš a pohárov.
Výsledky čistenia však ukazujú, že
množstvo odpadu má každým rokom
klesajúcu tendenciu. (tet)
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STARÉ MESTO
NA NÁMESTÍ SNP v budove Hlav-
nej pošty napadol manželský pár muž,
ktorého identitu obaja poznajú. Potom,
čo do nich muž sotil, obaja spadli na
zem. Predchádzať tomu mali slovné
urážky. Podľa lekárskej správy si pád
ženy zranenia nevyžiadal, muž dopo-
siaľ u lekára nebol. Vec je v štádiu pre-
verovania podozrenia z priestupku
proti občianskemu spolunažívaniu.
NA ŠAFÁRIKOVOM NÁMESTÍ
namontovali dvaja neznámi páchatelia
na bankomat skimovacie zariadenie,
ktoré použili na snímanie magnetic-
kých prúžkov platobných kariet a sní-
manie zadávaného PIN kódu. Podozri-
vé osoby zaznamenal pri montovaní
zariadenia kamerový systém nainštalo-
vaný v bankomate. Po oboch mužoch
polícia pátra.
V STAROM MESTE na rôznych ad-
resách v uplynulých týždňoch spáchal
34-ročný Trnavčan šesť krádeží vláma-
ním pod zámienkou, že je zamestnan-
com SPP a vykonáva revíziu plyno-
vých sporákov a úniku plynu, respektí-
ve vydáva preplatky za plyn. Ľsťou sa
takto dostal do bytov starších Staro-
mešťanov a potom ich okradol. Opera-
tívnou prácou bratislavskej polície sa
páchateľa podarilo minulý týždeň
vypátrať, zadržať a obviniť. Trnavčan
už sedí vo väzení.

NOVÉ MESTO
NA RAČIANSKEJ ULICI v parku v
podvečer napadli 40- ročný Artur a 17-
ročný Norbert len 15-ročného chlapca.
Najskôr ho jeden udrel päsťou do
tváre, v dôsledku čoho chlapec spadol
a udrel si hlavu. Následne ho druhý
kopol do hlavy a ten si hlavu udrel o
kovovú lavičku. Ani potom neprestali
na neho útočiť nielen slovne aj fyzicky.
Chlapec utrpel vážne poranenia v
oblasti hlavy a tváre, otras mozgu a
zlomeniny ľavej ruky. Obvineným
mužom hrozí väzenie na 1-3 roky.
NA ŠANCOVEJ ULICI vo večerných
hodinách prepadol 21- ročný muž z
Prievidze 14-ročného chlapca, ktorý
kráčal smerom k hlavnej stanici. Lupič
k nemu pristúpil a začal mu najskôr vul-
gárne nadávať. S nožom v ruke potom
do chlapca žiadal mobilný telefón, oku-
liare a peniaze. Chlapec dal veci v hod-
note asi 300 € a ušiel. Polícii sa však
podarilo lúpežníka ešte v ten istý deň
vypátrať. Za lúpež mu hrozí väzenie na
7-12 rokov.

KARLOVA VES
NA KARLOVESKEJ ULICI v pre-
dajni bicyklov ukradol neznámy pá-
chateľ začiatkom apríla skoro ráno o
4,45 h dva bicykle v hodnote viac ako
9000 eur. Jeden z ukradnutých bicyk-
lov je čierny s bielym nápisom a druhý
je čierno-červený taktiež s bielym
nápisom. Polícia po zlodejovi bicyklov
pátra. (brn)

Z 2:5 na 6:5

a neuveriteľné

je skutočnosťou
(Dokončenie.) Február 1954. Štadión
v Prostějove burácal. Slovan ÚNV
Bratislava prehrával 2:5! Všetko
bolo z pohľadu Bratislavčanov stra-
tené! Vidina prvej ligy sa rozplývala
priamo pred očami! Bojovnosť kle-
sala, na striedačke bolo ticho. Miško
Polóni sedel bez slova v kúte. Strieda-
lo sa takmer mlčky. Bez jediného
slova povzbudenia. Každému sa
videlo, že by to bolo už zbytočné... Až
odrazu...
Po prerušení hry akoby mužstvo Slova-
na niekto šibol čarovným prútikom.
Bratislavčania začali častejšie útočiť.
valach znížil na 3:5, o chvíľu sa dostal
k slovu aj Stano a dal Prostějovu štvrtý
gól! Svitla iskierka nádeje. Bude z toho
„oheň“? Po druhej tretine Bratislavča-
nia prehrávali už iba 4:5. Do kabín sa
im ísť nechcelo. Ostali teda na ľade.
V tretej tretine vystriedali Slovanisti
dva útoky a najstarší hráč mužstva
„Fredy“ Bollardt (8. decembra 2011
oslávil 95 rokov!) vyrovnal na 5:5!!!
Neuveriteľné sa pomaly stávalo skut-
kom! Do konca stretnutia chýbalo ešte
plných a ťažkých osemnásť minút!
Gábrišov útok sa naozaj pochlapil, lebo
Valach dal vzápätí šiesty gól...
Slovan ÚNV Bratislava zvíťazil po drama-
tickom a obetavom výkone všetkých hrá-
čov 6:5. Pri odchode do kabín sa vtedajšie-
mu predsedovi hokejového oddielu Štefa-
novi Hajdínovi zarosili oči... cesta domov
bola radostná, a návrat do prvej ligy reálny.
tak sa skončilo jedno stretnutie, ktoré
hádam zapadlo do hokejového zabudnu-
tia, ale pre Bratislavu malo neoceniteľný
význam. V nasledujúcej sezóne 1955-56
prevzal trénerské žezlo Jiří Anton. Začala
sa éra Golonku, Čaplu a Gregora, ktorých
do prvého mužstva zaradili priamo z do-
rastu. Ani tej sezóny sa Slovanistom neda-
rilo. V skupine Avyhrali iba jedno stretnu-
tie a z 1. ligy mali opäť vypadnúť. Slovan
sa zachránil reorganizáciou, v lige zotrval
a do Bratislavy sa vrátili „stratení syno-
via“ Jančuška, Ján Starší, Fako, Horský,
pribudol Bártl a Černický. Slovan skončil
na 6. mieste, ale o rok klesol na 8. miesto.
Do mužstva prišiel Gustáv Bubník a Kor-
diak, ale na vojenčinu do Dukly Jihlava
odišli Gregor a Golonka a o rok aj Čapla.
Anton nastúpil trénerské miesto v NDR a
jeho miesto v Slovane prevzal Ladislav
Horský. V Bratislave sa o dva roky začal
útok na prvé pozície v československom
hokeji. Hokejisti Slovana Bratislava
CHZJD si vyslúžili prezývku korunného
hokejového princa... Vlado Malec

Spracované podľa knihy
L. Grünnera: Polstoročie v belasom

Palác lekárnika Pißtoryho treba obnoviť
Cesta z mesta na sever, cez Michalskú
bránu a bránu na Suchom mýte, bola
od stredoveku lemovaná záhradami a
vinohradmi. Na mieste viacerých
úžitkových záhrad vznikla už na
začiatku 17. storočia okrasná záhra-
da ostrihomských arcibiskupov. Ďal-
šie záhrady po roku 1760 skúpil gróf
Grassalkovich a zriadil na ich mieste
barokový park. Západne od cesty sa
na svahoch kopca rozkladali vinohra-
dy. Aj tie sa v 18. storočí premenili na
záhrady mešťanov a šľachticov.
Svah niesol starý názov vinohradnícke-
ho záhonu Märzeln, cesta sa až do dru-
hej polovice 19. storočia volala Mär-
zelnweg. Potom na jej stranách vybudo-
vali rad obytných domov, z cesty sa
stala mestská ulica. Spočiatku niesla
meno korunnej princeznej Štefánie. Jej
význam stúpol najmä po vybudovaní
železničnej stanice, ku ktorej viedla. Po
prvej vojne ju premenovali na Štefáni-
kovu ulicu.
Jedna zo záhrad hraničila s ulicou veľmi
dlhým plotom a smerom hore po svahu
sa ešte rozširovala. Pred rokom 1889
záhradu získal lekárnik Felix Pißtory
(1829-1891). Pri ulici dal vybudovať
nájomný obytný dom (teraz číslo 23,
pôvodne 21) a vedľa neho (21a, teraz
25) palácový rodinný dom s dvoma
vežičkami, ktoré prevyšovali podstrešné
rímsy susediacich objektov. Ťažko
povedať kde pramenilo mimoriadne
bohatstvo lekárnika Pißtoryho. Na lie-
koch asi sotva zbohatol. Možné je, že do
stavieb (patril mu aj dom s lekárňou „U
červeného raka“ v Michalskej bráne),
investoval veno svojej manželky Idy.
Bočné hranice pôvodnej záhrady neboli
na ulicu kolmé. Preto bol aj pozemok,
na ktorom postavili palác, lichobežníko-
vý. Na jednej strane to spôsobilo pro-
blém pri formovaní miestností v priečel-
nom trakte paláca, na druhej strane to
umožnilo elegantné riešenie nádvoria, z
ktorého sa otvoreným schodišťom dalo
vystúpiť do záhrady. Rozsiahla záhrada
dávno zanikla. Na jej mieste stojí dnes
množstvo obytných domov na ulici
Fraňa Krála a na ulici Podtatranského. 
Dom patril ešte v roku 1922 vdove pani
Ide Pißtory, v roku 1929 už bol majet-
kom veľkostatkára Gustáva Leichtnera.
Ťažko zistiť, kedy pani Pißtory zomrela.

Náhrobok manželov Pißtoryovcov pri
„modernizácii“ či „pamiatkovej úpra-
ve“ Ondrejského cintorína v 60. rokoch
zmizol. 
Palác a susedný obytný dom Felixa Piß-
toryho postavili v roku 1889 podľa pro-
jektu architekta Josefa Huberta (žil v
Budapešti). V Prešporku podľa jeho pro-
jektov postavili 1902 filiálku Rakúsko-
uhorskej banky (teraz Štúrova 2) a ro-
koch 1903-1904 aj na tie časy obrovskú
budovu Priemyselnej a obchodnej ko-
mory na terajšej Gorkého ulici a Ko-
menského námestí za divadlom. V
oboch stavbách sa nachádzajú motívy
identické s motívmi v Pißtoryho paláci.
Pißtoryovci neboli šľachtici, ale dovoli-
li si dom, ktorý bol skutočným šľachtic-
kým palácom. V podjazde sa dalo
vystúpiť z koča rovno do chodby, ktorá
viedla k nádhernému schodišťu. V
terazzovej podlahe s ornamentálnym
okrajom vítal návštevníka nápis
SALVE. Kamenné schodište s bohato
ozdobným kovaným železným zábrad-
lím viedlo do reprezentačných salónov
na poschodí. Tri najokázalejšie miest-
nosti s oknami (a balkónom) do ulice
boli prepychovo zariadené. Mobiliár sa
nezachoval, iba bohato vyrezávané
dekorácie plafónov, a štukatúrou a maľ-
bami ozdobený plafón v prostrednom
salóne. Maľby v pozlátenom rokoko-

vom orámovaní sú dielom Peregrina
von Gastgeb z roku 1895. Je možné, že
by boli polia štukového plafónu od roku
1889 až do roku 1895 prázdne? 
V salóne Pißtoryovcov namaľoval P.
von Gastgeb dve veľké alegorické figu-
rálne scény a do štyroch oválnych polí v
nárožiach plafónu alegórie štyroch roč-
ných období. Ročné obdobia charakteri-
zoval štyrmi v strednej Európe žijúcimi
druhmi vtákov, ktorých namaľoval s
plodmi rastlín, ktorými sa v príslušnom
ročnom období živia. Že by sa bol pán
lekárnik súkromne venoval ornitológii?
Alebo šlo o pripomenutie liečivých účin-
kov namaľovaných plodov?
Bohatá dekorácia plafónu tejto miest-
nosti nebola zakrytá ani v čase (1953-
1989), keď budova slúžila „Múzeu V. I.
Lenina“. Adaptácia paláca pre účely
múzea bola v 50. rokoch až nečakane
citlivá. Svedčia o tom zachované archi-
tektonické detaily ako plechové figurál-
ne konzoly pod arkiermi na fasáde,
železné mreže a zábradlia, terazzové
podlahy, vyrezávané dekorácie plafó-
nov, štuková výzdoba stien, spomenuté
maľby. Vtedy odstránené priečky v boč-
nom krídle možno ľahko obnoviť a
nové nevhodné priečky odstrániť. 
Pißtoriho palác, dielo významného ar-
chitekta a významných umelcov a re-
meselníkov 19. storočia treba obnoviť.
Nie prestavovať na akési kultúrne cen-
trum. Štefan Holčík

FOTO - autor

Chcete nielen pracovať 
ale aj dobre zarábať?

Máte vlastné auto a viete 
si vybaviť živnosť?

O tom ako zarobíte svojich 
2000,- EUR mesačne 

sa dozviete 
na osobnom pohovore.

Ak to myslíte vážne 
dohodnite si osobné stretnutie 

na  tel. č. 0905 217 706.

30 minút vášho času bude  
vaša jediná investícia.
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vyjdú o dva týždne

17. mája 2012

ŠTVRTOK 3. mája
� 19.00 - Y. Reza: Boh masakra, Divad-
lo Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - Šialené nožničky, Nová scéna,
Kollárovo námestie
� 19.00 - N. Simon: Zlatí chlapci, Sála
činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - S. Stephensonová: Pamäť
vody, Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - J. B. P. Moličre: Lakomec,
Historická budova SND
� 20.20 - PechaKucha Night Bratisla-
va Volume 19, Majestic Music Club,
Karpatská ulica
� 20.00 - Dan Bárta & Dara Rolins &
Illustratosphere Tour 2012, koncert, Ate-
liér Babylon, Kolárska ulica

PIATOK 4. mája
� 12.00 - W. A. Mozart: Čarovná flauta,
Sála opery a baletu SND
� 17.00 - Bratislavský majáles 2012,
Tyršovo nábrežie
� 19.00 - G. Verdi: Nabucco, Historická
budova SND
� 19.00 - 3Balet, Nová scéna, Kollárovo
námestie
� 19.00 - R. Harwood: Kvarteto, Sála
činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - N. V. Gogoľ: Revízor, Divad-
lo Malá scéna STU, Dostojevského rad
� 20.00 Wanastovi Vjecy: Letíme na
Wenuši 2012, koncert, NTC Aegon
Aréna, Príkopova ulica
� 20.00 - Fragile, koncert, DK Zrkadlo-
vý háj

SOBOTA 5. mája
� 10.00 - Bratislavský majáles 2012,
Tyršovo nábrežie
� 14.00 - Račianske hody 2012, Námes-
tie A. Hlinku a Nemecký kultúrny dom,
mestská časť Rača
� 16.00 - Rodinné koncerty, Historická
budova SND
� 17.30 - ŠK Slovan Bratislava - FC
Nitra, futbalový zápas Corgoň ligy,
Štadión Pasienky
� 18.00 - HOLLYROTH, Štúdio SND,
Pribinova ulica
�19.00 - M. Porubjak/M. Huba: Tančia-
reň, Sála činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - HOLLYROTH, Štúdio SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - V. Bellini: Puritáni Historická
budova SND
� 19.00 - Vražda v Bakchuse, Vináreň
Bakchus, Hlboká cesta
� 19.00 - Tichý dom, Divadlo Astorka,
Námestie SNP

NEDEĽA 6. mája
�10.00 - Bratislavský majáles 2012 Tyr-
šovo nábrežie
� 16.00 - Malý princ, detské hudobné
divadlo, MDPOH, Laurinská ulica

� 18.00 - G. Feydeau: Chrobák v hlave
Historická budova SND
� 18.00 - C. Goldoni: Vejár Sála činoh-
ry SND, Pribinova ulica
� 18.00 - A. Jablonská: Pohania, Štúdio
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Aristofanes: Lysistrata, Malá
scéna STU, Dostojevského rad
� 19.00 - Fragile, koncert, Divadlo v
podpalubí, Tyršovo nábrežie

PONDELOK 7. mája
� 19.00 - W. A. Mozart: Don Giovanni,
Historická budova SND
� 19.00 - 50 rokov Rolling Stones,
koncert, Stredisko kultúry, Vajnorská
ulica
� 19.00 - Aristofanes: Lysistrata, Malá
scéna STU, Dostojevského rad
� 19.00 - Když se zhasne, Divadlo v
podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - Len tak prišli, Radošinské
naivné divadlo, Škultétyho ulica

UTOROK 8. mája
� 19.00 - Novecento - Legenda o pianis-
tovi, Divadlo v podpalubí, Tyršovo
nábrežie

STREDA 9. mája
� 10.00 - Čarodejník z krajiny OZ, pre
deti, Nová scéna, Kollárovo námestie
� 18.00 - Prešporské večery s Bratislav-
ský okrášľovacím spolkom, Balassiho
inštitút, Palisády
� 19.00 - É. Patakiová: Edith a Marlene,
Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - P. Mascagni: Sedliacka česť
Sála opery a baletu SND
� 19.00 - R. Leoncavallo: Komedianti
Sála opery a baletu SND
� 19.00 - A. Grusková: Rabínka Štúdio
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - D. Mamet: November Divad-
lo Aréna, Viedenská cesta
� 20.00 - Judas Priest: Epitaph Tour
2012, koncert, Incheba Expo Arena,
Viedenská cesta

ŠTVRTOK 10. mája
� 17.30 - Richard Müller: Potichu
Tour 2 a pol, koncert, Istropolis,
Trnavské mýto
�18.00 - Slávnostne otvorené Nádvoria
Bjørnstjerne Bjørnsona, Reduta, Slo-
venská filharmónia, Námestie E. Su-
choňa
� 18.00 - L. N. Tolstoj: Anna Karenino-
vá, Sála činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - S. Beckett: Koniec hry, Štúdio
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - G. Verdi: Dvaja Foscariovci,
Sála opery a baletu SND
� 19.00 - Cigáni idú do neba, Nová
scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - Mafiánske historky, Ateliér
Babylon, Kolárska ulica
� 20.00 - Richard Müller: Potichu Tour
2 a pol, koncert, Istropolis

PIATOK 11. mája
� 19.00 - G. Donizetti: Dcéra pluku,
Historická budova SND
� 19.00 - Aj muži majú svoje dni, Nová
scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - A. Jablonská: Pohania, Štúdio
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - A. P. Čechov: Čajka, Sála
činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - TANKARD, koncert, Randal
Club, Karpatská ulica
� 19.00 - Cesta dlhého dňa do noci,
Divadlo Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - Malé manželské zločiny, Štú-
dio L+S, Námetsie 1. mája
� 19.00 - Jednofázové kvasenie, kon-
cert, Ticho a spol., Školská ulica
� 19.00 - Majáles Ponteo Rusovce, Pon-
teo Activity Park, Rusovce

SOBOTA 12. mája
� 10.00 - Dobrý trh na Panenskej,
stretnutie susedov z Panenskej ulice

� 18.00 - Bull Riding Slovakia Cup
2012, ródeo na divokých býkoch, Zimný
štadión O. Nepelu
�19.00 - W. Shakespeare: Skrotenie zlej
ženy, Sála činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - P. I. Čajkovskij: Eugen One-
gin, Historická budova SND
� 19.00 - T. Brandon: Charleyho teta,
Nová scéna, Kollárovo námestie

� 19.00 - A. Grusková: Rabínka, Štúdio
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Odysseus, balet, Sála opery a
baletu SND, Pribinova ulica

NEDEĽA 13. mája
�14.00 - Dostihy v Starom háji, Závo-
disko, Starohájska ulica
� 14.00 - Tri prasiatka, pre deti,
MDPOH, Laurínska ulica
� 18.00 - C. Goldoni: Vejár, Sála činoh-
ry SND, Pribinova ulica
� 18.00 - H. von Kleist: Rozbitý džbán,
Štúdio SND, Pribinova ulica
�16.00 - Čarodejník z krajiny OZ, Nová
scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - Bratislava Hot Serenaders,
koncert, Spoločenský Dom NIVY

PONDELOK 14. mája
� 19.00 - G. Bizet: Carmen Historická
budova SND
� 19.00 - Aristofanes: Lysistrata, Malá
scéna STU, Dostojevského rad
� 19.00 - UMK a Martin Geišberg,
koncert, Divadlo v podpalubí, Tyršo-
vo nábrežie
� 19.00 - Kukura, Divadlo Aréna, Vie-
denská cesta

UTOROK 15. mája
� 19.00 - W. Shakespeare: Coriolanus,
Sála činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - November, Divadlo Aréna,
Viedenská cesta
� 19.00 - Aristofanes: Lysistrata, Malá
scéna STU, Dostojevského rad
� 19.00 - Mníšky 2: Milionárky, Teátro
Wüstenrot, Istropolis, Trnavské mýto
� 19.00 - Šansón na lodi: skupina
VOILÁ, Divadlo v podpalubí, Tyršovo
nábrežie
� 19.30 - Václav Neckař, koncert,
Istropolis, Trnavské mýto

STREDA 16. mája
� 19.00 - Amadeus, Historická budova
SND
� 19.00 - Fragile: 7 hlasov, ktoré stoja
za to, Štúdio L + S, Námestie 1. mája
�19.00 - Gazdova krv, Divadlo Astorka,
Námestie SNP
� 19.00 - Kolega Mela Gibsona, Divad-
lo v podpalubí, Tyršovo nábrežie 
� 19.00 - Konečná stanica túžba, Sála
činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Kukura, Divadlo Aréna, Vie-
denská cesta 

� podrobný program Kam v Bratislave
nájdete na www.banoviny.sk

� e-mail: kam@banoviny.sk

Zn
ač

ka
 D

ai
m

le
r Po cestách jazdia rôzne zvery.

Preto sme vášho Medve a poistili za vás!
www.lebomedved.sk/hodnota

Motor-Car Bratislava, s.r.o., Tuhovská 5, tel.: 02/49 29 45 55, e-mail: info@mercedes-benz.sk; Motor-Car Bratislava, s.r.o., Hodonínska 7, tel.: 02/49 29 43 99, e-mail: info.lamac@motor-car.sk;
Motor-Car Bratislava, s.r.o., Panónska cesta 31, tel.: 02/68 29 41 11, e-mail: info.panonska@motor-car.sk

V cene auta je havarijné poistenie a PZP na 3 roky
+ servis na 6 rokov alebo do 160 000 km
Ponuka platí takmer pre všetky modely osobných vozidiel.
Podrobné informácie u predajcov alebo na www.lebomedved.sk/hodnota

Navyše môžete využi  zna kové financovanie prostredníctvom 
Mercedes-Benz Financial Services.

mb_trieda_m_poistenie_252x100_BA_0112.indd 1 1/5/12 3:22:36 PM
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SWAN Centrum
Saratovská 6/A, Rustica
841 02 Bratislava
tel: 02/20 999 111
e-mail: rustica@swan.sk
otváracie hodiny: po - pia 11.00-18.00

www.max.sk
www.swan.sk

TELEVÍZIA 
A INTERNET 

LEN ZA 

11,90 €
MESAČNE S DPH

5. – 8. mája

V Bratislave vychádza slnko v Južnom meste

Deň otvorených dverí
Srdečne Vás pozývame na deň otvorených dverí 
v rezidenčnom projekte Slnečnice – Južné mesto v Petržalke. 

Navštívte náš vzorový dom a byt v dňoch 
5. – 8. mája v čase od 10. do 18. hodiny. 

Využite možnosť zoznámiť sa s ponukou našich dostupných bytov 
a rodinných domov za skvelé uvádzacie ceny. Počas celej prezentácie 
bude prirpavená zábavná zóna pre najmenších návštevníkov. 
Tešíme sa na Vás! 
Viac informácií na www.slnecnice.sk
Prístupnosť  MHD: autobus č. 91 a 191 (zastávka Slnečnice).

Slnecnice Den otvorenych dveri inz. 252x118.indd 1 27.4.2012 14:28

V Dúbravke

chcú stavať

parkoviská
DÚBRAVKA
Samospráva mestskej časti Dúbrav-
ka podobne ako ďalšie bratislavské
samosprávy chce konečne riešiť pro-
blém s parkovaním na území mest-
skej časti. Na 8000 motorových vozi-
diel totiž v Dúbravke pripadá iba
4000 oficiálnych parkovacích miest, z
toho vyhradených je 1500. 
Riešením by podľa miestneho úradu
mohlo byť zjednosmerniť ulice a
vytvoriť na nich šikmé parkovacie
miesta, vybudovať nové parkovacie
miesta na jestvujúcich zelených plo-
chách alebo vybudovať na parkovi-
skách poschodové oceľové parkovacie
miesta.
Ako informoval vedúci oddelenia
územného rozvoja, výstavby, dopravy a
podnikateľských činností Anton Lisý,
miestny úrad ulice zjednosmerní v krát-
kom čase. Otázne však je, či budovať
parkovacie miesta na úkor zelene alebo
stavať na parkoviskách oceľové
poschodia? Rozhodnúť o tom majú
Dúbravčania v diskusii na webstránke
mestskej časti, alebo e-mailom na adre-
su spravodajca@dubravka.sk.
Oceľové poschodové parkovisko je už
na Pasienkoch pri Kauflande a v
Dúbravke už majú vytypovaných nie-
koľko parkovísk, kde by takéto oceľo-
vé stavby mohli vzniknúť. Ide o parko-
visko pri križovatke ulíc Saratovská a
Drobného, na Trhovej ulici, na Ulici
Janka Alexyho a pri obchodnom centre
Saratov na Saratovskej ulici.
„Na postavenie oceľových poschodo-
vých parkovísk už máme prvých
záujemcov, ktorí by takéto parkoviská
postavili a jedno podlažie by prenají-
mali za poplatok, ktorý však ešte nebol
bližšie špecifikovaný,“ uviedol vedúci
oddelenia územného rozvoja, výstav-
by, dopravy a podnikateľských činnos-
tí dúbravského miestneho úradu Anton
Lisý.
Zdá sa, že Dúbravka je po Starom
Meste a Petržalke ďalšia mestská časť,
ktorá nečaká na novú mestskú koncep-
ciu parkovania, ale snaží sa problém
riešiť sama. (pol)
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12.ročník futbalového 
 turnaja prípraviek

www.skslovan.com /  www.mladyslovanista.com

19. – 20. máj 2012
Štadión Pasienky 
ŠK SLOVAN Bratislava

Petra DUBOVSKÉHO
Spomienka na

5. – 8. mája

V Bratislave vychádza slnko v Južnom meste

Deň otvorených dverí
Srdečne Vás pozývame na deň otvorených dverí 
v rezidenčnom projekte Slnečnice – Južné mesto v Petržalke. 

Navštívte náš vzorový dom a byt v dňoch 
5. – 8. mája v čase od 10. do 18. hodiny. 

Využite možnosť zoznámiť sa s ponukou našich dostupných bytov 
a rodinných domov za skvelé uvádzacie ceny. Počas celej prezentácie 
bude prirpavená zábavná zóna pre najmenších návštevníkov. 
Tešíme sa na Vás! 
Viac informácií na www.slnecnice.sk
Prístupnosť  MHD: autobus č. 91 a 191 (zastávka Slnečnice).

Slnecnice Den otvorenych dveri inz. 252x118.indd 1 27.4.2012 14:28


