
Aj bratislavské Mestské lesy ako prí-
spevková organizácia mesta musia
tento rok hospodáriť s menším prí-
spevkom mesta ako po iné roky. Ako
sa im to darí, na to sme sa spýtali ria-
diteľa Mestských lesov v Bratislave
Vladimíra KUTKU.
- Podstatnou časťou príjmov Mestských
lesov boli vždy tržby za predaj dreva,
nemalú časť príjmov však tvoril aj prí-
spevok mesta na zabezpečenie hlavnej
funkcie Mestských lesov, a to je zabez-
pečiť rekreáciu Bratislavčanov - sta-
rostlivosť o altánky, lavičky, koše, cesty,
studienky, turistické trasy a ich znače-
nie, kosenie. Kým v roku 2009 bol prí-
spevok mesta 220-tisíc eur, na tento rok
sme dostali iba necelých 3000 eur. To
nám stačí na vyvezenie veľkokapacit-
ných kontajnerov s odpadom na pol
roka. Príspevok mesta by mal pokrývať
základné funkcie a z ťažby by sme mali
mať príjmy na ďalší rozvoj. Tento rok
budeme žiť len z ťažby dreva.

Znamená to, že tento rok musíte
ťažiť viac dreva?
- Viac dreva ťažiť nemôžeme, pretože
máme plán ťažby, ktorý nemôžeme pre-
kročiť. Okrem toho cena dreva výrazne
klesla, takže klesli aj naše príjmy z
ťažby. Momentálne sme úplne v krízo-
vom režime a riešime len nevyhnutné
veci. Snažíme sa to robiť tak, aby to
občania nepocítili, ale nedá sa to robiť
stále. Teraz napríklad nedáme 5000 eur
na opravu výtlkov, ale na budúci rok
budeme na opravu ciest potrebovať 50-
tisíc, pretože diery budú stále väčšie. To
isté platí o oprave lesných ciest, kam
sme ročne dávali okolo 80-tisíc eur,
tento rok to však nemôžeme robiť, lebo
na to nemáme peniaze. Keď máte les,
musíte mať zamestnaných lesníkov, na
tom tiež nemôžeme šetriť.
Aké sú vlastne ročné tržby Mest-

ských lesov v Bratislave z ťažby a z
predaja dreva?
- Ročne môžeme vyťažiť 17 800 kubic-
kých metrov dreva, ťažíme však okolo
16-tisíc. V roku 2010 sme mali kala-
mitu, ktorá nám pováľala veľa stromov
a museli sme vyťažiť 30-tisíc kubíkov.
Na tento rok máme plán 15 800 kubí-
kov a tržby okolo 523-tisíc eur. Od toho
však musíme odrátať náklady na ťažbu,
ktoré sú okolo 10,50 eura za kubík, tak
skutočný príjem je ešte nižší. Aby by to
bolo únosné pre lesopark, tak by bolo
ideálne ťažiť ročne asi len 5000 kubí-
kov dreva. To by bolo optimálne pre
les, aby nemal charakter hospodárske-
ho, ale rekreačného lesa. Keď ľudia
vidia, že ťažíme drevo, tak frflú, že
prečo rúbeme také krásne stromy.
Strom však má životnosť 150 rokov a
potom padne. Toto nám napríklad hrozí
na Kolibe, kde sú porasty prestarnuté.

Zhováral sa Radoslav Števčík
Celý rozhovor nájdete na banoviny.sk
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STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto chce zin-
tenzívniť boj proti čiernym stavbám.
Vlani staromestský stavebný úrad
rozhodol o odstránení štyroch stavieb
a v 61 prípadoch úrad koná. Naposle-
dy rozhodol o odstránení nelegálnej
nadstavby rodinného domu na Čer-
veňovej ulici 8.
„Stavebník realizoval nadstavbu rodin-
ného domu v rozpore s právoplatným
stavebným povolením. Postavil navyše
jedno plnohodnotné podlažie a jedno
podkrovie, ku ktorým vybudoval dva
nové balkóny, zmenil tvar strechy, vy-

tvoril rímsu, a to všetko bez právoplat-
ného stavebného povolenia,“ povedala
starostka Starého Mesta Táňa Rosová
(SDKÚ-DS). Stavebník musí do 60 dní
od právoplatnosti rozhodnutia uviesť
stavbu do súladu s overenou projekto-
vou dokumentáciou. Stavebný úrad už
stavbu začiatkom roka stavebníkovi dal
pokutu 30-tisíc eur. Kým vlani Staré
Mesto dalo pri stavbách pokuty za 33
810 eur, za prvé štyri mesiace tohto roku
uložilo pokuty za 31-tisíc eur.
Ďalšia čierna stavba v Starom Meste ras-
tie na Údolnej ulici, kde sa začalo kona-
nie o dodatočnom povolení alebo odstrá-

není stavby. Stavebníkom je prezidentov
syn s manželkou a stavba je v rozpore so
stavebným povolením. „Stavebník
umiestnil nepovolenú stavbu vyššie tak-
mer o 3 metre oproti právoplatne povo-
lenému stavu. Uvedené zistenie je nepo-
chybné z fotografií miesta nepovolenej
stavby a z vykonaných štátnych staveb-
ných dohľadov,“ tvrdí stavebný úrad. Aj
tu plynie 60-dňová lehota na predloženie
žiadosti o dodatočné povolenie stavby.
Ak sa preukáže rozpor s verejným záuj-
mom, alebo stavebník v určenej lehote
nepredloží žiadosť, aj tu hrozí zbúranie
stavby. (ado)

Staré Mesto bojuje proti čiernym stavbám
Najnovším prípadom čiernej stavby je nadstavba na Červeňovej ulici 8. FOTO - Juraj Mladý

Mestské lesy tento rok žijú len z dreva

Róbert Kaliňák

už viac nie je

mestským

poslancom
BRATISLAVA
Minister vnútra Róbert Kaliňák
(Smer-SD) sa nakoniec 4. mája 2012
vzdal mandátu poslanca bratislav-
ského mestského zastupiteľstva. Pô-
vodne síce tvrdil, že podľa jeho názo-
ru sú funkcie člena vlády a mestského
poslanca zlučiteľné, napokon zrejme
usúdil, že to tak predsa len nie je a
nebude teda mestským poslancom.
Ako sme informovali už v predchádza-
júcom vydaní, podľa ústavy výkon funk-
cie člena vlády je okrem iného nezluči-
teľný s výkonom funkcie v inom orgáne
verejnej moci. Už skôr sa mandátu vzdal
minister školstva Dušan Čaplovič
(Smer-SD), namiesto ktorého nastúpil
náhradník za petržalský volebný obvod
Peter Hochschorner (Zmena zdola -
Demokratická únia Slovenska). Miesto
ministra Kaliňáka v zastupiteľstve zauj-
me ďalší petržalský náhradník - Martin
Dinuš (OKS). Malo sa tak stať v stredu
16. mája 2012, keď bolo mimoriadne
zasadnutie mestského zastupiteľstva.
Pomer síl v mestskom parlamente sa ne-
zmení, pretože poslanec M. Dinuš síce
posilní poslanecký klub SaS + OKS, v
apríli však prestup z neho ohlásil Jozef
Havrilla. Ten bol zvolený vo volebnom
obvode Dúbravka ako kandidát SaS za
koalíciu SDKÚ-DS + KDH + SaS +
Most-Híd + OKS, od apríla je členom
poslaneckého klubu Smer-SD. Do klu-
bu Smer-SD vstúpil aj poslanec P.
Hochschorner.
Poslanecký klub SDKÚ-DS + Most-Híd
má 15 poslancov, klub SaS + OKS 9 pos-
lancov, klub KDH 8 poslancov, klub SaS
+ OKS, klub Smer-SD má 7 poslancov a
klub Strany zelených a nezávislých má 6
poslancov. Spolu je v mestskom zastupi-
teľstve 45 poslancov. (pol)

Zoznam

dlžníkov stále

nezverejnil
BTRATISLAVA
Zoznam vlastníkov, ktorí dlhujú
mestu na dani z nehnuteľnosti, brati-
slavský magistrát nezverejnil ani do
15. mája 2012. Pritom hovorca pri-
mátora koncom roka 2011 sľuboval,
že sa tak stane od 1. januára 2012.
Koncom februára primátorov hovorca
uviedol, že ide o náročný proces a mená
dlžníkov bude mesto zverejňovať pos-
tupne v závere februára, resp. začiatkom
marca. Doteraz sa tak nestalo.
Začiatkom mája začal bratislavský
magistrát posielať majiteľom nehnu-
teľností platobné rozhodnutia na zapla-
tenie dane za rok 2012. (brn)

Mesto chce

zmenou zákona

odstrániť aj

čiernu reklamu
BRATISLAVA
Bratislavský magistrát víta snahu
vlády novelizovať do konca roka sta-
vebný zákon. Bratislavský primátor
Milan Ftáčnik (nezávislý) požiadal
predsedu vlády Roberta Fica (Smer-
SD), aby novela zákona obsahovala
aj nové ustanovenia, týkajúce sa
povoľovania a odstraňovania nosi-
čov vonkajšej reklamy.
Platná legislatíva totiž zväzuje ruky
stavebným úradom a samosprávam
neumožňuje razantne konať v prípa-
doch, keď sa na verejné priestranstvá
umiestňujú reklamné nosiče bez po-
volenia či súhlasu vlastníka pozemku.
Vedenie mesta začiatkom roka požia-
dalo 37 spoločností, ktoré prevádzkujú
vonkajšiu reklamu, aby predložili zo-
znam reklamných zariadení na verej-
ných, ale aj súkromných pozemkoch.
Informácie poskytlo 14 spoločností,
pričom medzi nimi sú všetky relevant-
ní hráči na trhu vonkajšej reklamy. 
Magistrát eviduje viac ako 1500 zaria-
dení pevne spojených so zemou, pri-
čom ďalších približne takmer štyristo
nemá platné povolenie, resp. boli
postavené bez povolenia načierno.
Snahou vedenia mesta je odstrániť
čierne zariadenia, a tiež znížiť počet
existujúcich nosičov. Samospráva chce
ešte tento rok zaviesť pravidlá určujúce
spôsob prenájmu verejných pozemkov,
celomestsky záväzné podmienky na
vydávanie povolení a tiež systém regu-
lácie reklamných zariadení. (brn)

Po Viedenskej

ceste už cyklisti

jazdia bezpečne
PETRŽALKA
Bratislavskí cyklisti majú od 2. mája
2012 k dispozícii novú cyklotrasu,
ktorá vedie na petržalskej strane od
Nového mosta po Starý most. Cyklo-
chodník na Viedenskej ceste doplnil
chýbajúcu časť na slovenskom úseku
medzinárodnej trasy EuroVelo 6.
Vybudovanie cyklotrasy je jedným z
pätnástich cykloprojektov, ktoré by sa
mali tento rok realizovať. S výstavbou
sa začalo v závere roku 2011, STaRZ ju
dokončil v apríli. Celkové náklady na
realizáciu kilometrového úseku cyklo-
trasy dosiahli 9100 eur a boli hradené z
mestského rozpočtu.
Na ceste je vytvorený obojsmerný pruh
v šírke 3 metrov vedľa existujúceho
protipovodňového múru. Magistrát
upozorňuje, že parkovanie na trasách
určených pre cyklistov je zo zákona
zakázané. (brn)
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Aby bolo jasné,
kto za koho
vlastne kope
Bratislavčanov nepochybne viac trápia
iné problémy, ako je politikárčenie
mestských pánov poslancov. Na tunaj-
šie pomery však v uplynulých týždňoch
došlo k niekoľkým zmenám v mest-
skom zastupiteľstve, pri ktorých sa
oplatí pristaviť. Dvaja poslanci odišli,
dvaja noví prišli a jeden prestúpil ku
konkurencii. Také zmeny sa v minulos-
ti neudiali za celé volebné obdobie.
Odhliadnuc od toho, že necelého pol-
druha roka po obecných voľbách dvaja
mestskí poslanci zomreli a na ich mies-
to nastúpili náhradníci, podstatnejšie
zmeny sa začali diať po marcových par-
lamentných voľbách. Dvaja mestskí
poslanci - Dušan Čaplovič a Róbert Ka-
liňák - sa totiž stali členmi novej vlády a
tak sa museli vzdať poslaneckého man-
dátu. Druhý menovaný sa síce okúňal,
ale napokon aj on uznal, že byť minis-
trom a mestským poslancom nie je s kos-
tolným poriadkom.
Na ich miesto nastúpili Peter Hoch-
schorner, ktorý kandidoval za Budajovu
Zmenu zdola-DÚS, a Martin Dinuš,
ktorý v pravicovej koalícii reprezentoval
OKS. Kým Dinuš sa zaradil do posla-
neckého klubu SaS+OKS, otec majstrov
sveta a olympijských víťazov z divokej
vody prekvapil. Nevstúpil do klubu Stra-
ny zelených a nezávislých poslancov,
ktorý založil Ján Budaj, ale namieril si
to rovno do klubu Smer-SD.
Ďalšie prekvapenie pripravil poslanec
Jozef Havrilla, ktorý sa do mestského
zastupiteľstva dostal za SaS na kandidát-
ke pravicovej koalície vo volebnom ob-
vode Dúbravka. Krátko po zvolení dal o
sebe vedieť, keď si v dúbravskej krčme
posťažoval, že musel prísť až z Prešova,
aby Bratislavčanom ukázal, ako sa robí
politika. Dostal za to po hube. No a po
marcových parlamentných voľbách sa
opozičným liberálom porúčal a namieril
si to tiež medzi vládnych socialistov.
V malej, ale ani vo veľkej politike nie je
nič neobvyklé, keď sa poslanec názoro-
vo rozíde s kolegami z poslaneckého
klubu a opustí ich rady. Nestalo sa
však, aby prestúpil z jedného klubu do
druhého, aby prezliekol dres počas
zápasu! Doteraz sa každý snažil vyvo-
lať aspoň dojem, že zostáva nezávislý.
Až prišiel Prešovčan, ktorý momentál-
ne žije v Prahe, aby paštikárom ukázal,
ako sa obracia nielen kabát, ale aj
spodné prádlo!
Paradoxne, aj po vynútenom odchode
dvoch ľavicových mestských poslancov,
sa pomer síl v bratislavskom parlamen-
te nezmenil. Ale už je jasné, kto za koho
kope... Radoslav Števčík

BRATISLAVA
Po bratislavských uliciach v noci
jazdí jedna z najmodernejších elek-
tričiek Bombardier Flexity Outlook
4243. Ako sa nám podarilo zistiť,
nejde o utajený prírastok bratislav-
skej MHD, električka bola vyrobená
viedenskou pobočkou firmy Bombar-
dier pre španielske Alicante a v Brati-
slave len absolvuje skúšobné jazdy.
Bombardier Flexity Outlook 4243 je
stopercentne nízkopodlažná, plne kli-
matizovaná, päťčlánková električka s
kapacitou 199 cestujúcich. Do Bratisla-
vy ju priviezli koncom apríla a zatiaľ
absolvovala niekoľko skúšobných jázd
bez cestujúcich. Naposledy v noci z 11.
na 12. mája 2012, keď jazdila po trase
vozovňa Krasňany, Vazovova, Ruži-
nov, Krížna, Špitálska, Jesenského,
Nábrežie L. Svobodu, Karlova Ves a
späť cez Jesenského, Námestie SNP,
Obchodnú až do vozovne Krasňany.

Ako pre Bratislavské noviny uviedla
hovoryňa DPB, a.s., Agátka Staneko-
vá,  po vykonaní predpísaných technic-
kých prehliadok a skúšobných jázd sa

električka Bombardier v júni objaví v
bratislavských uliciach aj v plnej pre-
vádzke. (ado)

FOTO - DPB, a.s.

Po Bratislave v noci jazdí Bombardier,

cestujúci sa v električke odvezú v júni

RUŽINOV
Na ružinovskej strane Mosta Apollo
si chodci musia dávať pozor. Pod
schodami z východnej lávky totiž už
niekoľko týždňov chýba odtokový
rošt a chodcom tak hrozí v lepšom
prípade podvrtnutie členka, v hor-
šom aj vážnejší úraz. Schody využí-
vajú najmä cestujúci MHD z Petržal-
ky, ktorí vystúpia na zastávke
Na chýbajúci rošt upozornil Bratislav-
ské noviny na sociálnej sieti Tomáš Ko-
váčik. „Človek, ktorý schádza z Mosta
Apollo, a nevšimne si, že pod schodom
je prázdno, má minimálne vykĺbený čle-
nok. Tento stav trvá minimálne mesiac.
Nechcem len upozorniť na to, že sa
niekto nestará. Bolo by fajn zabezpečiť
funkčnosť zariadenia tak, aby sa očaká-
vaná náhrada za pôvodnú súčasť nedala
zas odcudziť, použiť na obohatenie sa či
zveľadenie záhradky. Inak povedané, čo
nie je na reťazi, zmizne,“ posťažoval si
čitateľ.
O vyjadrenie sme požiadali bratislavský
magistrát, keďže Most Apollo je majet-
kom mesta. Ako sme sa dozvedeli,

mesto sa týmto problémom už zaoberá a
pripravuje nevyhnutnú opravu. „Rieše-
nie je komplikované aj z hľadiska finan-
čných možností mesta a taktiež vysúťa-
ženia dodávateľa prác. Na základe aktu-
álnych informácií však už v najbližších
dňoch budú doplnené všetky chýbajúce
rošty a vykonané nevyhnutné práce na

údržbe a oprave tohto úseku,“ informo-
vala nás Daniela Rodinová z referátu
mediálnej komunikácie bratislavského
magistrátu.
Zostáva veriť, že kým mesto chýbajúci
rošt doplní, nestane sa nikomu na Moste
Apollo žiadny úraz. (ado)

FOTO - Tomáš Kováčik

Pod schodami Mosta Apollo chýba rošt

Kompaktné SUV Mercedes-Benz GLK vo

vyhotovení modelového roku 2012 prichá-

dza v novej dynamickejšej podobe. Kom-

binuje klasický priamočiary dizajn terénne-

ho vozidla s tvarmi aktuálnych sedanov s

hviezdou v znaku. Má interiér na úrovni

vyšších tried, vrátane prepracovanej prí-

strojovej dosky. Dostalo aj luxusnú výbavu,

ktorú zvyšuje ponuka doplnkových balíkov.

Nechýbajú mu ani z tried S a E známe naj-

modernejšie asistenčné a tiež rozsiahle

bezpečnostné systémy. 

Ambície GLK na vedúcu pozíciu vo svojej

triede umocňuje jedna z najrozsiahlejších

ponúk motorizácii ako aj rozsah ponúka-

ných druhov vyhotovení, rovnako ako

vysoká prejazdnosť najmä pri pohone

4MATIC, presvedčivé parametre nájazdo-

vého uhla a svetlej výšky, tiež kvalitné

materiály, nové výbavy interiéru i komplet-

ne prepracované jednotlivé prvky, či inova-

tívne informačné a zábavné systémy, tiež

s prístupom na internet.

Moderná paleta siedmich motorov posky-

tuje prvotriedny komfort pohonu a pre-

svedčivý jazdný výkon spojený s priaznivý-

mi hodnotami spotreby paliva a emisií pri

komplexnom uplatnení opatrení Blue-

EFFICIENCY, vrátane sériovej funkcie

ECO štart – stop. 

Priaznivý vplyv na zníženie spotreby majú

aj stredový diferenciál s minimalizovaným

trením, elektrický posilňovač riadenia,

pneumatiky so zníženým valivým odpo-

rom a najmä sedemstupňová automatická

prevodovka 7G-TRONIC PLUS (sériovo

pre pohony 4MATIC). Vyznačuje sa mini-

malizovaným preklzom hydrodynamické-

ho meniča a optimalizovanou účinnosťou.

Nový torzný tlmič prevodovky pritom účin-

ne potláča rotačné nerovnomernosti i vib-

rácie a spolu s ďalšími zariadeniami umož-

ňuje komfortnú prevádzku vozidla aj v naj-

úspornejšom prevádzkovom pásme. 

Najúspornejšie GLK 200 CDI BlueEFFI-

CIENCY a GLK 220 CDI BlueEFFI-

CIENCY so zadnými pohonmi a šesť-

stupňovou manuálnou prevodovkou si

vystačia už s 5,5-5,6 litra nafty na sto

kilometrov. 

Benzínové GLK 350 4MATIC BlueEFFI-

CIENCY s technologickým balíkom Blue-

DIRECT získalo priame vstrekovanie ben-

zínu tretej generácie s procesom spaľova-

nia s usmerneným lúčom a s piezoelektric-

kými vstrekovačmi.

Viac informácií na www.motor-car.sk

Kompaktné SUV Mercedes GLK 2012
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Potrebujete trezor?
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

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

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

V Kuchajde

sa objavili

mŕtve ryby
NOVÉ MESTO
V polovici apríla upozornila Brati-
slavské noviny na sociálnej sieti Kika
Voltemarová na mŕtve ryby, ktoré sa
objavili vo vode a na brehu Kuchaj-
dy. Keďže sa blíži letná sezóna a
Kuchajda je medzi Novomešťanmi
vyhľadávaným miestom na kúpanie,
zaujímalo nás, čo bolo príčinou
úhynu rýb a čo s tým chce samosprá-
va Nového Mesta robiť.
Ako nás informoval hovorca mestskej
časti Nové Mesto Marek Tettinger,
Kuchajda je v zmysle platnej legislatí-
vy aj rybárskym revírom, pričom
správcom rybárskeho revíru nie je
mestská časť, ale zodpovedným je Slo-
venský rybársky zväz Bratislava IV. 
„Podnet sme ešte v marci riešili s vecne
príslušným rybárskym zväzom. Na
základe našej požiadavky pracovníci
rybárskeho zväzu pravidelne každé ráno
kontrolujú breh a čistia ho od uhynutých
rýb. V priebehu dňa zabezpečujú dočis-
ťovanie pracovníci EKO podniku VPS,
ktorého zriaďovateľom je mestská časť
Nové Mesto, hoci čistenie je vo výluč-
nej kompetencii spomínaného zväzu.
Mestská časť sa pravidelne na jar stretá-
va s touto skutočnosťou a zatiaľ sa vždy
preukázalo, že nejde o úhyn rýb z dôvo-
du znečistenia povrchovej vody, ale z
dôvodu akosti rybárskej obsádky,” uvie-
dol M. Tettinger.
V najbližších dňoch by mala byť
známa správa hygienikov, ktorí by
mali objasniť presné príčiny úhynu rýb
v Kuchajde. (pol)

Diskusia

o parkovaní sa

končí 16. mája
BRATISLAVA
Verejná diskusia k pripravovanej
stratégii parkovania v Bratislave,
ktorá sa začala 11. apríla 2012 a
mala pôvodne trvať mesiac, nako-
niec bratislavský magistrát predĺžil
do stredy 16. mája 2012.
Za mesiac prišlo k stratégii parkovania
prostredníctvom webu alebo elektronic-
kej pošty takmer 2200 podnetov. Väčši-
na podporuje myšlienku rezidenčného
parkovania, najväčšiu polemiku však
vyvolal návrh na spoplatnenie parkova-
nia počas dňa, v čase od 8.00 do 18.00 h
v širšom centre mesta. Občania sa pri-
kláňajú k tomu, aby sa spoplatnenie stá-
tia cez deň nedotklo vodičov s trvalým
pobytom v platenej zóne.
O konečnej podobe pravidiel parkova-
nia rozhodnú mestskí poslanci aj na
základe záverov tejto diskusie. (brn)



V Cubicone sa

budú dobíjať

elektromobily
KARLOVA VES
Developerská skupina Hamilton
Group začne v Bratislave v najbliž-
šom čase pripravovať špeciálne
miesta pre dobíjanie akumulátorov
elektromobilov. Prvé bude v jej
komplexe CUBICON v Mlynskej
doline a postupne by mali pribúdať
miesta v nových a rekonštruovaných
budovách.
„Rozhodli sme sa, že v podzemných
garážach a parkovacích miestach, ktoré
v Bratislave máme, respektíve ktoré
vybudujeme v budúcnosti, budeme
inštalovať niekoľko špeciálnych
bodov, kde si budú môcť majitelia
elektromobilov dobíjať svoje akumulá-
tory,“ povedal výkonný riaditeľ Hamil-
ton Group na Slovensku Jeremy Cris-
tau s tým, že tento zámer privítal aj pri-
mátor Bratislavy Milan Ftáčnik.
Takéto body zatiaľ v Bratislave chýba-
jú a Jeremy Cristau vyslovil presvedče-
nie, že jeho príklad budú nasledovať aj
iní developeri v meste.
„Myslím si, že v akejkoľvek modernej
budove v meste by dnes už takéto body
nemali chýbať. Nejde o veľké investí-
cie, ale je to potrebné pre ďalší posun v
kvalite života, ktorý je pre obyvateľov
miest stále väčšou prioritou,“ povedal
J. Cristau. (brn)

Vodníci budú

variť rybaciu

polievku
STARÉ MESTO
Tradičný júnový deň vodníkov je
opäť za dverami a tento rok to bude
už jubilejný pätnástykrát, čo z Du-
naja vystúpi prešporský vodník Ďur-
ko, aby sa spoločne s ďalšími vodník-
mi a vodníckymi bytosťami prešiel
centrom Bratislavy a na Hviezdosla-
vovom námestí sa dobre zabavil.
Deň vodníkov bude 9. júna 2012, teda
len deň po Medardovi, ktorý podľa pra-
nostík predpovedá počasie na 40 nasle-
dujúcich dní. Vodníci sa stretávajú o
11.00 h v osobnom prístave na Fajnoro-
vom nábreží a odtiaľ sa vydajú na alego-
rický sprievod mestom. Chýbať nebude
tradičná súťaž vodníckych masiek a po
deviaty raz aj medzinárodná súťaž vo
varení dunajskej rybacej polievky.
Popri vinohradníkoch a obchodníkoch
boli totiž rybári v stredoveku treťou
najväčšou komunitou v Prešporku.
Preto aj tradičná bratislavská kuchyňa
pozná desiatky, ba stovky receptov na
prípravu dunajských rýb. Do súťaže vo
varení dunajskej rybacej polievky sa
môžu zapojiť päťčlenné tímy, prihlásiť
sa treba u organizátorov na adrese
devinskabrana@devinskabrana.sk do
5. júna 2012. (dur)
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RUŽINOV
Košický primátor Richard Raši v
sobotu upratoval okolie zastávky
MHD na Košickej ulici. Bol to dôsle-
dok stávku, ktorú prehral s bratislav-
ským primátorom Milanom Ftáč-
nikom o to, či hokejovým majstrom
bude Slovan Bratislava alebo HC
Košice.
Keďže hokejovými šampiónmi sa stali
hráči Slovana, košický primátor prišiel
do Bratislavy upratovať ulicu, ktorú mu
vybral bratislavský primátor. V reflex-
nej veste pozametal približne 20 met-
roch chodníka okolo zastávky MHD a
nazbieral takmer za pol igelitového
vreca cigaretových nedopalkov. Pomá-
hal mu však aj primátor Milan Ftáčnik a
ministri vnútra a životného prostredia -
Bratislavčan Róbert Kaliňák a Košičan
Peter Žiga. (brn)

FOTO - Rastislav Polák

Košický primátor prišiel v sobotu

do Bratislavy upratovať Košickú ulicu

RUŽINOV
V prvej polovici februára zistili oby-
vatelia domu na Revúckej ulici 3 prie-
sak vody do pivničných priestorov.
Nahlásili to dispečingu  Bratislavskej
vodárenskej spoločnosti, a.s. Prišli
pracovníci dcérskej spoločnosti Infra
Services, s.r.o., odstránili poruchu a
odišli. Po ukončení opravy bola roz-
kopávka zasypaná štrkom. Za krátky
čas autá ujazdili zásyp a vznikla tu
priekopa.
Keď na to obyvatelia z Revúckej upo-
zornili dispečing BVS, zásyp široký asi
1,5 metra prekryli železnou platňou.
Ako nás upozornili obyvatelia z Revúc-

kej ulice, začiatkom apríla na tej istej
ulici asi o 20 metrov pribudla ďalšia
rozkopávka, krátko na to aj na Páričko-
vej ulici a na Svätoplukovej ulici. Tie
boli koncom apríla zasfaltované, rozko-
pávka na Revúckej 3 však nie a stále je
prekrytá železnou platňou.
Zaujímalo nás, prečo vodárne doteraz
komunikáciu neuviedli do pôvodného
stavu. Ako sme sa dozvedeli zo spoloč-
nosti Infra Services, s.r.o., keďže poru-
cha vznikla vo februári, nebolo možné
kvôli počasiu dokončiť povrch cesty.
Navyše po oprave poruchy potrubia bol
zistený prepad cesty a správca bytovky
vyzval vodárov na odstránenie prepadu,

pretože sa v ňom hromadila voda a autá
mali problém s prejazdom. Prepad
vyrovnali, položili naň oceľovú platňi a
cesta bola prejazdná.
„Momentálna situácia je taká, že zástup-
ca vlastníkov bytov na Revúckej 3 nás
požiadal, aby sme výkop nezabetónova-
li, pretože zistili poruchu na kanalizač-
nej prípojke, a možno sa bude musieť
kopať v jestvujúcej ryhe, ktorá je zakry-
tá oceľovou platňou. Takže vychádzame
v ústrety vlastníkom bytov a následne
po ich výzve zaradíme dokončenie beto-
náže do nášho harmonogramu,“ infor-
movala Veronika Deckerová z Infra Ser-
vices, s.r.o., Bratislava. (brn)

Potrubie na Revúckej ulici vo februári

opravili, cesta je však stále rozkopaná

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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Sobotná noc

bude patriť

opäť múzeám
BRATISLAVA
Dvere bratislavských múzeí a galérií
zostanú v sobotu 19. mája 2012 otvo-
rené pre návštevníkov do neskorých
večerných a nočných hodín, aby im
umožnili prehliadku expozícií. Stane
sa tak už po ôsmykrát.
Bratislavčania budú mať navyše mož-
nosť vidieť činnosti, ktoré zostávajú
pred verejnosťou ukryté. Či už pôjde o
prehliadku depozitárov, ukážky reštau-
rovania, odborné poradenstvo v rôz-
nych oblastiach od umeleckých až po
prírodovedné, alebo nočné prehliadky
expozícií s pútavým výkladom kuráto-
rov.
Počas Noci múzeí a galérií  bude platiť
jednotné zvýhodnené vstupné 1,50 €,
ktoré návštevník zaplatí v prvom nav-
štívenom múzeu či galérii a do ostat-
ných už má vstup zadarmo. K vstupen-
ke dostane aj program podujatia.
V Bratislave bude možné navštíviť viac
ako 50 múzeí a galérií. Program brati-
slavskej Noci múzeí a galérií 2012 náj-
dete na www.banoviny.sk (brn)

V Medickej

záhrade bude

Cirkul'art
STARÉ MESTO
V Medickej záhrade bude od piatka
18. mája do nedele 20. mája 2012 me-
dzinárodný festival nového cirkusu
Cirkul'art. Za tri dni uvidia návštev-
níci osem predstavení a umelcov z
Argentíny, Dánska, Francúzska,
Izraela, Ruska, Talianska, USA, Veľ-
kej Británie, zo Slovenska a zo Švaj-
čiarska.
Nový cirkus patrí k najmladším žánrom
javiskového umenia. Vznikol v 70. ro-
koch vo Francúzsku ako potreba nezávi-
slého divadla hľadať nové formy vychá-
dzajúce zo zabudnutých rituálov, či-
noherných tradícií, cirkusových schop-
ností a pouličného umenia.
Vstupné na piatkové otvorenie je 17 €,
na ostatné podujatia po 10 €, na závereč-
né nedeľné predstavenie francúzskeho
Cirque Bang Bang: Post je 15 €.
Podrobný program festival nového cir-
kusu Cirkul'art 2012 nájdete na
www.banoviny.sk (stn)

Jarné džezáky

budú prvýkrát

v Inchebe
PETRŽALKA
Vo štvrtok 24. mája 2012 od 19.00 h
budú v petržalskej Inchebe Jarné
Bratislavské jazzové dni 2012. Pred-
stavia sa na nich skupina Level 42,
Marcus Miller, Finally feat Eric
Marienthal a Eric Valentine.
Vlani boli v Športovej hale na Pasien-
koch, podľa vzoru jesenných džezákov
sa však presúvajú do Incheby. (bjd)
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Kedysi jednu z najnoblesnejších bra-
tislavských reštaurácii na Hviezdosla-
vovom námestí - Slovenskú reštaurá-
ciu - ešte vlani nahradila Meat Res-
taurant & Bar CARNEVALLE. Ako
už napovedá názov, tunajšia kuchyňa
sa sústreďuje na jedlá z mäsa. To však
neznamená, že tu nemajú aj jedlá pre
vegetariánov. Načo by sem však cho-
dili, keď tu si potrpia na mäsožravcov.
Keďže v Slovenskej reštaurácii sme boli
naposledy pred niekoľkými rokmi,  ani
sme netušili, aký je interiér priestranný.
Navyše kuchyňu zmenšili a otvorili, čo
priestore ešte zväčšuje. Reštaurácia Car-
nevalle podobne ako ďalšie podniky na
severnej strane námestia zaberajú aj časť
verejnej promenády, na ktorej má pre-
sklenú terasu. Pritom vo vnútri má
obrovský priestor, hostia však spravidla
zostávajú na terase a vo vnútri je zväčša
prázdno.
Interiér Carnevalle je minimalistický. Z
pôvodnej reštaurácie zostala iba mramo-
rová podlaha, všetko ostatné bolo vypra-
tané. Zostali nosné betónové stĺpy, pod
stropom sú čierne rozvody klimatizácie
a čierne železné lustre. Interiér sa nápad-
ne podobá na neďaleký Beer Palace,
ktorý patrí do tej istej siete.
Reštauráciu sme navštívili trikrát, raz
sme sedeli na terase, raz na letnom sede-
ní pred reštauráciou a raz vo vnútri, kde
je dobrý výhľad do kuchyne. Po druhej
návšteve tu zmenili jedálny lístok, takže
sme hodnotili aj jedlá, ktoré sa v tom

novom už neobjavili. V ponuke majú
spravidla tri polievky - dve podľa jedál-
neho lístka a  jednu dennú. Dali sme si
cukinový krém s restovanou hlivou, čer-
stvým kravským syrom a koriandrom
(3,30 €), ktorý už v ponuke nemajú, a sil-
ný hovädzí vývar s domácimi vaječnými
rezancami a trhaným mäsom z varu
(2,90 €). Krémová polievka bola vynika-
júca, vývar sa nám nezdal vôbec silný.
V ponuke už nemajú ani pečené bravčo-
vé rebrá v čili medovej marináde (8,90
€/500 g), ktoré neboli zlé, ale v Bratisla-
ve sme už jedli aj lepšie. Na naše prekva-
penie sme rebrá nedostali so žiadnou ob-
lohou ako býva zvykom - či už sú to
kyslé uhorky, nakladané feferónky či ba-
ranie rohy. Ani chlieb nie je samozrej-
mosťou, museli sme oň požiadať. Od-
hliadnuc od toho, že odfarbený čašník
nám neponúkal žiadnu prílohu! Pri tej
istej návšteve sme ochutnali aj hovädzí
tatársky biftek (19,90 €/200 g), ktorý
sme dostali bez prísad! Na stole bol len
mlynček so soľou a korením, tak sme
požiadali aspoň horčicu. Dostali sme ju
za 0,50 €. Zato placka surového pomle-
tého a neochuteného mäsa bola obsypa-
ná rukolou. Ak si chcú každú prísadu úč-
tovať zvlášť, tak nech tartar radšej nepo-
núkajú. Ortodoxný milovník tatáraku by
sa zrejme zdvihol a odišiel.
Spokojnejší sme boli pri ďalších návšte-

vách. S jedlom, no najmä s obsluhou.
Dali sme si teľací rump steak (7,50
€/100 g) s pečenými zemiakmi s čerstvý-
mi bylinkami (2,90 €) pikantná omáčka
Au Poivre (1,90 €). Bol vynikajúci.
Výhodou Carnevallu je, že veľkosť
porcie sú každý hosť určí sám - 100, 200
alebo aj viac gramov mäsa.  Z nového
jedálneho lístka sme si nechali poradiť
novinku - hovädzí krk/chuck eye roll
(5,60 €/100 g) s restovaným špenátom
(4,20 €) a omáčkou Bordelaise (1,90 €).
Trochu húževnatejšie mäso, ale šťavna-
té. Kto neochutná, nespozná. Zlé neboli
ani špagety so cherry paradajkami, moz-
zarellou a cesnakom (7,90 €), zdali sa
nám však trošičku pritvrdé.
Na záver sme si dali všetky dezerty -
citrónový koláč so zapečenou penou z
vaječných bielkov (5,90 €) a variácie
dezertov créme brulée, tiramisu, čokolá-
dového mousse a domáceho liči sorbetu,
podávané s espressom (7,90 €).
Celkovo sme boli s Carnevalle spokojní,
aj keď prvá skúsenosť nebola najlepšia.
Ak išlo o zlyhanie čašníka, dá sa to pre-
páčiť, ak takto majú nastavený systém,
škoda rečí. Cenovo patrí Carnevalle k
tým drahším reštauráciám, ktoré navšte-
vujú náročnejší hostia. Preto sa im každá
chybička môže kruto vypomstiť. Naše
hodnotenie:���
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Carnevalle ponúka striedavú kvalitu

Vianočným trhovníkom dala SOI pokuty
S odstupom niekoľkých mesiacov
zverejnila Slovenská obchodná inš-
pekcia právoplatné rozhodnutia z
konaní, ktoré začali jej inšpektori
vlani na vianočných trhoch. Napriek
tomu, že sme skoro na polceste k
ďalším trhom, nezaškodí pripome-
núť si, ktorí z trhovníkov porušili
zákon.
Pokutu 200 € udelili inšpektori firme
VÍNO MATYŠÁK, s.r.o., Pezinok, kto-
rá prevádzkovala na Hlavnom námestí
stánok B7 Víno Matyšák. Pri kontrol-
nom nákupe 7. decembra 2011 totiž
predávajúci nedodržal deklarovaný
objem podaného alkoholického nápoja
a namiesto 200 ml vareného červeného
vína bolo podaných len 185 ml, čím
došlo k predraženiu nákupu o 0,07 €.
Prevádzkovateľ ďalej nemal na vhod-
nom a trvale viditeľnom mieste označe-
nú prevádzku obchodným menom a

sídlom podnikateľa, menom a priezvi-
skom osoby zodpovednej za činnosť
prevádzky a prevádzkovou dobou urče-
nou pre spotrebiteľa.
Pokutu 200 € dostal aj Csaba Almási -
GAVA z Veľkého Medera, ktorý na
Hlavnom námestí 7. decembra 2011
prevádzkoval stánok C7 (ambulantný
predaj). Nemal v stánku váhu s platným
úradným overením, aby zákazník mo-
hol prekontrolovať správnosť hmotnos-
ti predávaných výrobkov, a v ponuke
mal 7 druhov trdelníkov, ktoré neboli
označené údajom o ich hmotnosti.
Do tretice inšpektori SOI udelili na
Hlavnom námestí pokutu aj prevádzko-
vateľovi stánku B5 (ambulantný pre-
daj) bratislavskej spoločnosti PROFI
TIME, s.r.o.. Pokutu 100 € dostal za to,

že 14. decembra 2011 v stánku nemal
váhu s platným overením orgánu
metrológie, aj keď si to povaha predá-
vaného sortimentu (plnené lokše) vyža-
dovala.
Porušenie zákona zistili inšpektori aj na
vianočných trhoch v Inchebe. Predajca
Batjargal Badarch z Macova mal 7.
decembra 2011 v stánku s textilom č.
113-114 tri druhy pletených pulóvrov v
celkovej hodnote 288 €, pri ktorých
nebolo uvedené materiálové zloženie v
slovenčine. Predajca sa bránil tým, že
kontrola bola o 11,15 h, pričom trhy sa
otvárali o 11,00 h a v čase kontroly
začal vykladať novodonesený tovar,
ktorý zároveň kontroloval, či má infor-
mácie v zmysle zákona. Inšpektori sa
však nedali obmäkčiť a udelili mu
pokutu 150 €. Marián Brezňanský
(Spracované z právoplatných rozhod-
nutí Slovenskej obchodnej inšpekcie)

STaRZ vnímam

ako pozostatok

socializmu
AD: POCHYBNOSTI O PRENÁJME
AREÁLU... (BN 9/2012)
Neviem, aké sú vaše skúsenosti s
organizáciou STaRZ, ale ja ju vní-
mam ako pozostatok socialistického
fungovania, keď jej podobné organi-
zácie ťažili z prerozdeľovania spo-
ločných peňazí, čo jej poskytovalo
luxus prežitia aj v prípade zlého hos-
podárenia.
Ak ste čo len raz si boli zašportovať na
Drieňovej, tak vám musí byť na prvý
pohľad všetko jasne. Jediné čo je v
celom areáli hodnotné je zeleň, ostatne
veľmi silno zaostáva za niečím, čomu
hovoríme servis. Domnievať sa, že
investícia 700-tisíc euro automaticky
znamená vyššiu úroveň servisu, je
scestné. Väčšinu investície pohltila ha-
la, kde je úplné nevyhovujúce odvetrá-
vanie a hrať v nej tenis nie je vôbec
pôžitkom. Hrdzavé oplotenia okolo
tenisových ihrísk, prehnité dosky bas-
ketbalových košov, betónová tribúna
okolo futbalového ihriska je priam
výsmechom doby, v ktorej žijeme.
Týchto pár príkladov vystihuje najlep-
šie predstavu STaRZ o  "dobrom" fun-
govaní zariadenia, akým je Drieňová.
Osobne nevidím žiadny rozdiel v tom,
ako vyzerá Drieňová dnes a ako vyze-
rala pred štvrťstoročím. Toto všetko sa
odzrkadľuje vo veľkej miere na náv-
števnosti zariadenia, ktoré ma vedu k
pochybám o rentabilnosti prevádzky,
akým je Drieňová z daní bratislavskej
verejnosti.
Práve horeuvedené dôvody ma vedú k
výzve, aby ste odkryli všetky pochyb-
nosti visiace nad prípadom „Drieňo-
vá“ a zistili hospodárske výsledky
STaRZ za uplynulé roky, pretože len
tie môžu dať jedinú a reálnu odpoveď
na to, či Drieňová pod vedením
STaRZ skutočne fungovala tak dobre,
ako bolo vo Vašom článku prezentova-
ne poslancom za Ružinov.

Ladislav Lőrincz, Bratislava

Moderné domy

v Podhradí

lákať nebudú
LIST ČITATEĽA
Starí Bratislavčania ho nazývali
Vydrica a Zuckermandel. Vydricu
zlikvidovali za vlády jednej strany,
keď postavili Most SNP, následne
zbúrali aj Zuckermandel. Súčasní
developeri to chcú napraviť. Ich
architektonickí a urbanistickí od-
borníci navrhujú postaviť pred Hrad
stenu sklenených domov.
Čo tam po starej zástavbe, ktorá patrí k
Hradu a mala by sa vybudovať tak, aby
Hrad bol v prostredí, v ktorom vždy bý-
val. Na celé historické časti mesta sa
chodia pozerať návštevníci Prahy, Vied-
ne, Budapešti a iných miest. Aj Ostri-
hom pod katedrálou ponechal staré prí-
zemné domčeky pri Dunaji. Sú v nich
kaviarničky, vinárničky, predajne pa-
miatok. Aj v New Yorku neďaleko Wall
Street je malý starý ale udržiavaný kos-
tolík, hoci územie tam má cenu zlata.
U nás, v Bratislave, sa za historické dajú
vyhlásiť dve-tri ulice. Som si istý, že pre
cudzincov je to málo, preto sa tu zdržu-
jú len krátko, lebo obdivovanie historic-
kých pamiatok je rýchlo skončené.
Obdivovať modernú budovu pred juho-
východnou Vydrickú bránou ich lákať
určite nebude. Rovnako som si nevši-
mol, že by návštevníci chodili obdivo-
vať prázdny bratislavský Wall Street
pred tunelom pri Dunaji. Ten vzal Brati-
slavčanom len veľký kus nábrežia.
Pri predstavovaní pred voľbou primáto-
ra Bratislava pán Ftáčnik uviedol, že
svoje detstvo prežil pri Rybnom námes-
tí. Chcem preto veriť, že má k tejto časti
Bratislavy citový vzťah. Preto, prosím,
urobte spolu s volenými poslancami
všetko pre zachovanie histórie Bratisla-
vy. Zdeno Chvalovský, Ružinov

Chaotický

rozvoj mesta

pokračuje
AD: NÁSLEDKY SOCIALIZMU
ZAŽÍVAME DODNES (BN 8/2012)
Treba priznať, že od druhej svetovej
vojny doteraz nepretržite prebieha v
Bratislave jej ničenie, chaotický roz-
voj a výstavba. Príklady 45 ročnej
histórie mal však autor Štefan Danko
doplniť aj „skvostami“ 22 ročnej
demokratickej prestavby mesta.
Spomeniem napríklad monštrum na
nábreží Dunaja pred tunelom s vý-
smešným názvom River Park, sklenenú
nadstavbu historickej budovy na Hviez-
doslavovom námestí, zahustenú výstav-
bu v časti Karlovej Vsi - Dlhé Diely, kde
namiesto pôvodného parku a športovis-
ka dominuje viacpodlažná bytová
zástavba, ďalej permanentný chaos v
mestskej doprave v súčasnosti umocne-
ný opravou tunela a zrušením premáva-
nia električiek na hlavnú železničnú sta-
nicu, cieľavedomé zanedbanie a zástav-
ba vinohradov na svahoch Malých Kar-
pat, bicyklovanie po chodníkoch a jazd-
ných pruhoch automobilov pre nedosta-
tok cyklotrás, preplnené chodníky a
trávniky zaparkovanými autami už nie-
len v centre mesta, ale aj v jednotlivých
mestských čiastkach atď, atď...
Príkladov je neúrekom a tiež dosť je
nekompetentných  právnikov a politi-
kov na odborných funkciách aj v sú-
časnosti. Janko Zobe, Bratislava

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

Kľúč, s ktorým
sa nezabuchnete

Otváranie bezpečnostných dvier
0948 31 00 69, 0905 31 00 69

Škola spevu v zbore
pre dospelých amatérov

i začiatočníkov
Príďte 17. júna na koncert

2. ročníka o 19.00 h
Vstúpiť do 1. ročníka je možné

od 5.9.2012 od 1930 do 2100 h 5 €/h
Spievame v Súkr. ZŠ waldorf., Vihorlatská 10

Spievaním človek oslobodzuje
svoje tvorivé sily pre seba i svet.
lubica.knezovicova@gmail.com

hlasový pedagóg
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Ostrov Sihoť je vzácny ekosystém, ktorý

musí byť uchránený pred devastáciou
KARLOVA VES
Mesto Bratislava v spolupráci s exmi-
nistrom životného prostredia v rámci
cykloprojektu Bratislava – Schlosshof
zverejnilo zámer budovania cyklotra-
sy cez ostrov Sihoť. Spoločnosť BVS,
a. s., si dala vypracovať štúdiu vplyvu
tohto zámeru na prostredie, ako aj
návrh iného (lacnejšieho) variantu
trasy mimo ostrova Sihoť. Je proti
sprístupneniu ostrova verejnosti, čo
vnímam ako správne rozhodnutie. Za
to patrí vedeniu BVS, a.s., veľká
vďaka.
Poslanci Európskeho parlamentu v roku
2006 jednomyseľne schválili rezolúciu,
označujúcu vodu za jedno z ľudských
práv. Na ťažbu 82,2 % pitnej vody na
Slovensku sa využívajú podzemné
zdroje, čo je aj prípad ostrova Sihoť.
Pozemné zdroje sú znečistené viac ako
20 % a náklady na ich vyčistenie do
kvality požadovanej pitnej úrovne sú
mnohonásobne vyššie, nehovoriac o
vplyve na zdravie obyvateľstva. Na Slo-
vensku je denná spotreba pitnej vody
pod úrovňou priemeru EÚ. Momentál-
ne je na hodnote cca 117 litrov na
osobu/deň. Cieľ Slovenska do roku
2030 je zvýšiť toto číslo na úroveň 160
- 170 litrov na osobu/deň.
Pýtam sa, ako chceme zvýšiť ťažbu, ak
pritom obmedzíme kapacity ostrova
Sihoť tým, že na ňom nebudeme môcť
budovať ďalšie kopané studne z dôvo-
du realizácie navrhovanej cyklotrasy?
Rámcová smernica EÚ o vode
2000/60ES má ako prvoradé ciele
ochranu životného prostredia v okolí
zdrojov pitnej vody, nevyhnutné opat-
renia na zlepšenie a ochranu stavu vo-
dy. Pýtam sa, nie je náhodou navrhova-
ná cyklotrasa cez ostrov Sihoť v rozpo-
re s touto smernicou? Podľa môjho

názoru áno. Taktiež každoročné zápla-
vy na ostrove Sihoť nás nútia premýš-
ľať, či je toto navrhnuté situovanie
cyklotrasy naozaj rentabilné. Kto si v
období záplav zoberie na zodpoved-
nosť bezpečnosť cyklistov? Kadiaľ
budú asi mesiac každý rok cyklisti pre-
chádzať? Znova po nebezpečnom
úseku na Devínskej ceste? Viete veľmi
dobre, ako ja, že kam pustíte ľudí, tam
sa prostredie často nezvratne zmení.
Pracujem na ostrove 3 roky a môžem
povedať, že je to naozaj prírodný
poklad priamo v srdci Bratislavy. Vyso-
ká zver, diviaky, chránené živočíchy a
rastliny, ako napr. blyskáč jarný (Ficaria
Verna), snežienka jarná (Gatanthus
nivalis), konvalinka voňavá (Convalla-
ria majalis). Nedotknuté od roku 1886.
Je to vzácny ekosystém, ktorý musí byť
uchránený pred devastáciou. Stačí sa
pozrieť okolo seba na verejné priestran-
stvá, všade špina, ohorky od cigariet,
PET fľaše a podobne. Bohužiaľ, ešte
nie sme na mentálnej úrovni Švajčiara

alebo Fína... Chceme, aby takto vyzeral
aj ostrov Sihoť?
Bezdomovcom sa bude ostrov určite
páčiť, nelegálne provizórne obydlia tam
budú rásť ako huby po daždi, železné
poklopy a zariadenia sa budú „strácať".
Začnú si tam aj loviť zver na večeru?
Odpustite mi, prosím, iróniu, no je ne-
mysliteľné, aby sme obetovali vodu a
jedinečnú prírodnú lokalitu pre cyklo-
trasu, ktorá môže viesť popri Devínskej
ceste, ktorá sa rozšíri, prípadne sa upev-
ní svah medzi cestou a Karloveským ra-
menom. Zver sa tak bude môcť na os-
trove naďalej pokojne rozmnožovať,
ľudia sa tam stále budú mať možnosť
pozrieť v rámci programu Modrá škola
a pritom sa budú dať budovať aj nové
kopané studne v rámci rozvoja BVS,
a.s. Voda a životné prostredie sú tou naj-
dôležitejšou vecou, ktorú zanecháme
deťom. Štefan Nosek, strojník

vodohospodárskych zariadení
Prevádzky výroby vody Západ

BVS, a.s.

,

�

�
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Kurz zlata dosahuje najvyššie rekor-
dy. Má to príjemný vedľajší efekt- aj
za staré zlato a striebro dostanete naj-
vyššie ceny! Ale za predpokladu, že ho
predáte tým správnym!
Média hlásia takmer denne: „Cena zlata
je vyššia, ako kedykoľvek predtým“ To
platí aj pre staré nenosené, resp.poškode-
né zlato povaľujúce sa v zásuvkach,
alebo dokonca aj zubné zlato, či mince. 
GOLDPARTY je spoločnosť na základe
slovensko/rakúskej spolupráce s dlhoroč-
nou tradíciou v oblasti šperkov, ktorá sa
špecializuje na recykláciu drahých
kovov. 
GOLDPARTY odkúpi všetky druhy sta-
rých zlatých a strieborných šperkov,

mincí z drahých kovov dokonca aj zubné
zlato, strieborné príbory a hodinky luxus-
ných značiek.
Goldparty pozýva svojich nových zákaz-
níkov na niektoré z dvoch miest v prvom
a druhom bratislavskom obvode, kde si
budú môcť zadarmo dať odhadnúť prine-
sené šperky, ktoré následne odkúpime za
špičkové ceny. „ Nie je potrebné si dopre-
du dohodnúť schôdzku, môžete prísť
neohlásene a priestor kaviarne využiť na
čakanie“ – vysvetľuje Walter Hell-Höf-
linger z Goldparty a ďalej pokračuje:
„Špecializujeme sa na recykláciu starého
zlata, striebra a platiny, sami ho roztaví-
me a preto môžeme našim zákazníkom v
celej Bratislave dať najvyššiu ponuku.

Zamestnanci v Goldparty sú špecialisti v
procese overovania, takže si môžeme

dovoliť odkúpiť akýkoľvek druh šperku.
To znamená, že šperky nemusia byť pun-
cované. Vieme, že precíznosť a transpa-
rentnosť je pre zákazníka veľmi dôležitá.
Preto Vám náš personál rád vysvetlí skú-
šanie drahých kovov so špeciálnou testo-
vacou kyselinou, ktoré môžete sledovať s
nami. Samozrejme pracujeme iba s kali-
brovanými, štátom kontrolovanými
váhami nemeckého výrobcu.“
Goldparty je registrovaná u slovenského
Puncového úradu a bola podľa nezávislé-
ho testovania rakúskej televízie a novín
vyhodnotená ako najlepší mobilný
nákupca zlata. Najlepšie hodnotenie a
Nr.1 v mobilnom nákupe zlata dostala
spoločnosť predovšetkým za transparent-

nú manipuláciu, vynikajúce poradenstvo
a zákaznícky servis. 
Mag. Walter Hell-Höflinger, výkonný
riaditeľ, vysvetľuje: „Pokračovaním na-
šej obchodnej filozofie chceme dosiah-
núť maximálnu spokojnosť zákaznikov.
Spravodlivé ceny a transparentné spraco-
vanie je nesmierne dôležité pre našich
zákazníkov ako aj pre nás. Skutočnosť,
že máme pravdu, dokážeme našim
zákazníkom stálym pokračovaním a
doporučovaním. Čo môže byť lepším
dôkazom?“ GoldParty je po prvý krát v
Bratislave: v centre v Cafe Club Studio
na Laurinskej ulici a v druhom obvode v
Cityhotel Bratislava. 
Informácie: www.goldparty.at/bratislava

Cena zlata je veľmi vysoká, rovnako ako aj
cena starých, nenosených či chybných šperkov.
Samozrejme, peniaze dostanete ihneď a v hotovosti.

Nákup zlata si vyžaduje presnosť. Goldparty pracuje výhradne so značko-
vými a kalibrovanými váhami.

Odborníci z Goldparty preskúmajú a
zhodnotia vaše zlaté šperky okamžite.

Cena zlata je taká vysoká, ako nikdy predtým!
Goldparty vykupuje staré zlato a striebro v akejkoľvek forme už aj v Bratislave!

Prvý májový víkend sa Bratislavča-
nia a návštevníci hlavného mesta
zabávali už na 5. ročníku tradičného
Bratislavského majálesu. Pre milov-
níkov športu a cyklistiky pripravila
Bratislavská župa ako spoluorganizá-
tor, cyklojazdu Župná dvadsiatka,
ktorá bola vyvrcholením majálesu.
Na štart sa postavilo takmer 250 cyklis-
tov - jednotlivcov, skupín priateľov, ale
aj celých rodín na horských, crosso-
vých, trekingových, cestných aj na det-
ských bicykloch. Medzi nimi nechýbal
ani bratislavský župan Pavol Frešo so
svojou dcérou. „Pre mňa ako pre župa-
na je veľmi dôležité, aby ľudia odišli od
počítačov a z obchodných centier a trá-

vili svoj voľný čas športom. Teší ma, že
sa tak ako po minulé roky na Župnej
dvadsiatke zúčastnilo veľa ľudí," pove-
dal pred štartom Frešo. Pre dospelých
pripravili organizátori 21,5-kilometrovú
trať, pre rodiny s deťmi bola určená
kratšia, 11-kilometrová trasa. Štart aj
cieľ boli na Tyršovom nábreží, časť
dospeláckej trasy viedla aj cez Rakúsko.
Zmyslom celého podujatia nebolo šlia-
pať do pedálov na čas, ale ukázať pozi-
tívny vzťah k športovaniu a cyklodopra-
ve.
BSK organizuje počas cyklistickej sezó-
ny Župný pohár – Na bicykli deťom.
Séria pretekov má aj celkové hodnote-
nie a poradie. Pretekári dostávajú body

podľa špeciálneho kľúča – dosiahnuté-
ho času vzhľadom na víťaza. Župný
pohár – Na bicykloch deťom je jedineč-
ným športovým projektom, ktorého cie-
ľom je nielen dobre si zašportovať, ale
svojou účasťou zároveň podporiť dobrú
vec. Počas tohtoročných dvoch prete-
kov sa vyzbieralo už takmer 2000 eur.
Vyzbierané peniaze sa použijú na kúpu
automobilu pre kliniku detskej hemato-
lógie a onkológie Detskej fakultnej
nemocnice Bratislava. Vďaka tomuto
automobilu by sa mala sprevádzkovať
prepravná služba pre detských onkolo-
gických pacientov a ich rodinných prí-
slušníkov. Tejto nemocnici totiž ako
jedinej takáto služba chýba.

Na Župnú dvadsiatku prišlo takmer 250 cyklistov
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AD: CVERNOVKA SI ZASLÚŽI
CITLIVÝ PRÍSTUP... (BN 7/2012)
Namiesto polemiky s p. Jeremy Cris-
tau, dovoľte zareagovať na nedávny
rozhovor s ním, uverejnený v Brati-
slavských novinách, tým najpovola-
nejším a najerudovanejším.

~     ~     ~
Cvernovka v Bratislave si zaslúži iný
prístup ako doteraz „riešené” (zbúrané)
priemyselné areály v meste.  Mala by
reagovať na dobu, zmenu - prvoradý by
mal byť zdravý rozum, nielen peniaze,
ale zachovanie maxima historických
budov areálu oproti naháňaniu zisku z
novopostavených metrov kubických.
Zdravý rozum tiež znamená normálny
druh dialógu: ochranári nie sú len mladí
drzí nevzdelanci a ani investor  - najmä
podľa svojej prezentácie z BN č.
7/2012 - nie je len mlynček na peniaze.
Aktivisti nechcú zastaviť, len korigovať
výstavbu v cennom areáli a investor –
majiteľ, chce ináč revitalizovať posled-
nú kompaktnú historickú priemyselnú
zónu v MČ BA Ružinov. Dohoda, hľa-
danie riešenia nebude jednoduché, ale
nemala by byť problém... 

Ing. arch. Peter Žalman,
autor galérie Danubiana a projektov

obnovy Trnavského cukrovaru 
a bratislavskej Jurkovičovej teplárne

~     ~     ~
Pochádzam z Bratislavy, bolo to pekné
historické mesto. Jeho rast do veľkej
miery závisel aj od existencie a produk-
cie priemyselnej výroby. Dnes sa zrejme
obyvateľstvo do veľkej miery vymenilo
a súčasným už asi pojmy ako Kablo,

Tabaková továreň, Danubius, Gumonka,
Cvernovka veľa nehovoria, preto ich s
ľahkosťou obetovali. Nehovorím, že sa
museli zachovať všetky, ale keď vedeli
obyvatelia Hainburgu, 20 km od nás na
západ a veľkého asi ako Pezinok, zreš-
taurovať ich Tabakovú továreň a zriadiť
tam múzeum, musíme skutočne zbúrať
aj posledné zvyšky pamiatok tohto typu,
v našom prípade Cvernovku?! Dúfam,
že pán J. Cristau bude mať k zachovaniu
pamiatok citlivý prístup, ako to deklaro-
val pre Bratislavské noviny.

prof. PhDr. Tatiana Štefanovičová,
archeologička

~     ~     ~
Prečo treba Cvernovku chrániť? Cver-
novka je už jediný industriálny komplex
na území Bratislavy, doslova relikt z
niekdajšieho množstva priemyselných
areálov mesta, ktorý sa dodnes zachoval
v nebývalom rozsahu. Cenný je predo-
všetkým preto, lebo je tu zastúpený celý
súbor stavieb predstavujúcich ich
pôvodné funkcie a poslanie, čo nie je
nikde inde takto komplexne doložené.
Zmenou vlastníckych vzťahov a na
základe medializovaných „osviete-
ných” vyjadrení nového vlastníka, pána
Jeremy Cristau, vznikla nádej na rozší-
renie vyhlásenej NKP o ďalšie, pôvod-
ne navrhnuté objekty, ktoré pamiatkari
uznali z historického, technického a
architektonického hľadiska za vhodné
najvyššej ochrany.
Bratislava potrebuje zachovať svoje
génius loci, zvlášť v mestskej časti,
kde sa Cvernovka nachádza, pretože tu
už developeri, spolu so súčinnými

úradmi, skoro kompletne zrovnali so
zemou jej minulosť. 
Aktivistom ide o snahu zmeniť rozhod-
nutie, ktoré bolo vyvolané okolnosťami
a nájsť pochopenie u ľudí, ktorí ho
deklarujú. Je to snaha o dosiahnutie
synergického efektu - pamiatkari - úrady
- developer - spoločenská potreba. Je to
iba úsilie vrátiť sa k pôvodnému pamiat-
karskému návrhu. O to viac, že čas a
developeri predviedli ďalšiu „selekciu“
bratislavského industriálu.
Nový vlastník Cvernovky zatiaľ o svojej
veľkorysosti iba hovorí. Už sa však
žiada, aby tieto slová premietol do činov.

Mgr. Jozef Lenhart,
bývalý generálny riaditeľ sekcie

kultúrneho dedičstva na MK SR
~     ~     ~

Priemyselné areály vytvárajúce pôvodne
ucelené urbanistické celky, navzájom
pospájané komunikačnými líniami, sa v
súčasnosti neregulovanou asanáciou stá-
vajú solitérmi, prípadne (ak sú asanova-
né úplne) vytvárajú rozsiahle stavebné
prieluky, určené na odlišný typ zástavby.
Výsledkom je postupná strata kultúrnej
identity mesta a jeho celková deurbani-
zácia.
Zhodnotenie industriálneho dedičstva na
území mesta Bratislavy by sa malo diať
paralelne, v dvoch líniách – urbanistic-
kej aj architektonickej. Urbanistická
dimenzia hodnotenia by mala zohľadňo-
vať polohu priemyselného areálu v sídle,
jeho možnú väzbu na ostatné časti indu-
striálneho dedičstvo a mesta aj na existu-
júcu okolitú zástavbu. Mala by vnímať
továrne ako areály, ako celok a nie ako

solitérne objekty. Architektonická di-
menzia hodnotenia by sa mala sústrediť
na architektonické hodnoty jednotlivých
objektov ako solitérov.
Na záver by som preto odporúčala pre-
hodnotenie objektov areálu Cvernovej
továrne vzhľadom na uvedené kritériá
tak, aby bola továreň prezentovaná ako
areál. Nová zástavba v rámci konverzie
mala byť definovaná v rámci ÚPN zóny
a nie v rámci areálu.

Doc. Ing. arch. Jana Gregorová,
Fakulta architektúry STU Bratislava

~     ~     ~
V tejto súvislosti nie je možné opome-
núť súčasnú situáciu, keď znefunkčne-
ním, špekuláciami, neodbornosťou s
následnou totálnou likvidáciou prie-
myslu, akú Bratislava nezažila v žiad-
nych vojnách, „vygumovala“ sa naj-
podstatnejšia a najoriginálnejšia časť
dokladov jej histórie. Práve prostred-
níctvom supermoderných diel z obdo-
bia priemyselnej revolúcie sa Bratislava
zaradila do spoločenstva civilizačne
najvyspelejších miest v Európe. No
súčasný prebiehajúci trend rapídne
zosúva jej východiskovú čiaru na úro-
veň rozvojových krajín.
Katastrofálny úbytok najžiarivejších
diel historického bratislavského indu-
striálu sa udial totálnou deštrukciou
továrenských komplexov Kabla, Gu-
monu, siemensovskej strojárskej fabri-
ky Danubius – Elektrik a ďalších;
devastáciou nádherného celistvého
súboru pradiarne Danubius, ako aj ďal-
ších historických závodov bez zákonnej
ochrany – pivovaru Stein, alebo zruše-

ním pamiatkovej územnej ochrany bez
akejkoľvek náhrady v prípade vôbec
najstaršieho industriálneho veľkovýrob-
ného unikátu z roku 1853 (!!!), akou je
cisársko - kráľovská  Tabaková továreň,
ktorej zvyšky práve miznú na Radlin-
ského ulici. A o toto historické bohat-
stvo Bratislava prišla, prichádza a o ďal-
šie má, vyslovene z hlúposti, prísť!!!
Originálne a vrcholne individuálne
dielo, akým je Cvernovka, predstavuje
v súčasnosti najvýznamnejšie, svojou
rozmanitosťou najkomplexnejšie a so
všetkými svojimi podstatnými forma-
mi a druhmi nielen výrobných, ale aj
technických objektov najzachovalejšie
historické industriálne dielo v Bratisla-
ve z celého produkčného obdobia 1895
– 2003. V tomto zmysle je jedinečné a
jediné. Preto treba celý areál starého
závodu, vytvárajúci severné nádvorie,
vrátane všetkých rozhodujúcich solité-
rov v ňom, vyhlásiť za chránenú súčasť
pamäti národnej kultúry - národné kul-
túrne pamiatky.
Vďaka svojim univerzálnym priesto-
rom s najvyššou možnou flexibilitou a
svojou neopakovateľnou atmosférou,
nezameniteľnou charakteristickou krá-
sou, na veľmi dobre prístupnom mieste
v dotyku historického mestského cent-
ra, v ekologicky stabilizovanom pre-
važne obytnom prostredí, má výnimoč-
ný potenciál s vhodnými podmienkami
na takmer neobmedzené možnosti
nového funkčného využitia s takmer
100-percentnou úspešnosťou. 

Ing. arch. Vladimír Husák, CSc.,
odborník na industriálnu architektúru

Cvernovka je jedinečná ako celý areál



Futbalisti Slovana zostávajú v boji o titul,

na Žilinu a Trnavu však stále strácajú
BRATISLAVA
Dve kolá pred záverom futbalovej
Corgoň ligy zostavajú v hre o maj-
strovský titul už len tri mužstvá -
Žilina, Trnava a Slovan Bratislava.
Senica prehrala v Nitre a stratila
šancu na zisk majstrovského pohára.
Boj o titul mohol byť po sobote strate-
ný aj pre Slovan Bratislava, ktorý v
Dunajskej Strede prehrával už 0:2.
Juraj Halenár však v druhom polčase v
rozpätí 17 minút dokázal vývoj zápasu
tromi gólmi otočiť a Bratislavčania sa
tak napokon zo Žitného ostrova vracali
s plným bodovým ziskom.
„Z našej strany to bola do stavu 0:2

katastrofa. Vďaka Halenárovi sme vsta-
li z mŕtvych, keď najskôr dal perfektný
gól z priameho kopu a potom pridal
ďalšie dva, čo je vlastne jeho povinnos-
ťou. S výsledkom môžeme byť spokoj-
ní, ale s predvedenou hrou už menej,“
priznal po zápase tréner belasých Vla-
dimír Weiss.
Keďže v 31. kole najvyššej domácej
súťaže naplno bodovali aj Žilinčania a
Trnavčania, futbalisti Slovana zostá-
vajú v tabuľke na tretej priečke so stra-
tou troch bodov na Žilinu a jedného
bodu na Trnavu.
Nového futbalového majstra spoznáme
už tento týždeň. Na programe sú totiž

posledné dve kolá - v stredu 16. mája
2012 o 17.30 h hrá Slovan doma proti
Košiciam a v nedeľu 20. 5. 2012 v Pre-
šove. Bratislavčania nielenže musia v
oboch zápasoch bodovať naplno, ak
chcú pomýšľať na majstrovský titul, ale
Trnava aj Žilina musia zakopnúť...

~     ~     ~
V pondelok 7. mája 2012 by sa bol
Peter Dubovský dožil 40 rokov. Práve
na jeho počesť bude cez víkend 19. a
20. mája už 12. ročník futbalového
turnaja prípraviek od 8 do 11 rokov.
Na Pasienkoch sa predstavia aj náde-
je Realu Oviedo, ktorý bol posledným
pôsobiskom Petra Dubovského. (ado)
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Food Festival

s novinkami

aj tradíciami
STARÉ MESTO
Už v piatok 25. mája 2012 sa môžu
Bratislavčania tešiť na 3. ročník Slo-
vak Food Festivalu, ktorý potrvá do
nedele 27. mája na Bratislavskom
hrade. Na festivale sa predstaví tento
rok 56 vystavovateľov. Návštevníci
tak budú môcť ochutnať Slovensko,
Čechy, Moravu, Rakúsko, Ameriku,
Španielsko či Áziu!
Počas troch dní budú vystavovatelia pri-
pravovať delikatesy kuchýň celého sve-
ta. Organizátori pokračujú v tradícii:  sú-
ťaž médií vo varení, predstavovanie re-
giónov Slovenska či boj o majstra Slo-
venska v otváraní ustríc. Novinkou tohto
ročníka bude súťaž o najlepšieho kuchá-
ra Slovenska a Česka - Primerba Cup
2012. Návštevníci sa môžu tešiť na jarný
trh zeleninárov, ktorý rozvonia hradný
areál čerstvosťou a farebnosťou.
Aj tento rok budú pre deti pripravené v
spolupráci s ÚĽUV tvorivé dielničky.
V priestoroch festivalu bude detské
ihrisko či skákací hrad. O stravovaní
detí sa rodičia budú môcť pozhovárať s
odborníkom na zdravú výživu Igorom
Bukovským. Pre návštevníkov, ktorí
nechcú len ochutnať, ale dozvedieť sa
niečo viac o príprave jedál, zdravom
životnom štýle či trendoch vo varení,
budú na predvádzacom pódiu priprave-
né kuchárske a barmanská šou.
Vstup na festival je voľný. Oficiálnym
platidlom Slovak Food Festivalu 2012
je DOXX. Na festivale sa budú predá-
vať balíky festivalových Doxxov v
hodnote 6 eur/5 ks a 12 eur/10 ks. Líst-
ky budú návštevníci vymieňať za jedlá
a produkty z ponuky. (sff)

V nedeľu bude

na Závodisku

Český deň
PETRŽALKA
Šiesty dostihový deň tohtoročnej sezó-
ny bude na Závodisku v Starom háji
nielen v znamení Veľkej jarnej ceny,
ale aj Českej republiky. Pred dvadsia-
timi rokmi bolo rozdelené Českoslo-
vensko a nedeľa 20. mája 2012 bude
na dostihovej dráhe symbolicky
Českým dňom.
Pod záštitou českého veľvyslanectva sa
tu predstavia české firmy. Bratislavčania
budú môcť ochutnať moravské frgále,
becherovku, zlatý mok českých pivova-
rov, moravské vína, spomínať pri staveb-
niciach Merkur, alebo naplánovať si
dovolenku či liečebný pobyt v niekto-
rých českých kúpeľoch, hradoch, zám-
koch či penziónoch. Na pódiu sa na mód-
nej prehliadke pod klobúkmi firmy
TONAK predstavia známe tváre z tele-
víznych obrazoviek a showbiznisu, opäť
sa bude grilovať. Český deň na dostiho-
vej dráhe sa začína v nedeľu 20. mája o
14.00  h. (kom)

Petržalský

futbal smeruje

do 3. ligy
PETRŽALKA
Futbalisti FC Petržalka 1898 sú štyri
kolá pred záverom 2. ligy na posled-
nom mieste a čaká ich zrejme zostup
do 3. ligy. Ak sa chcú zachrániť, v
posledných štyroch kolách by muse-
li bodovať naplno a desiaty Liptov-
ský Mikuláš by musel raz prehrať.
To je však málo pravdepodobné.
Kým na jeseň Petržalčania získali 18
bodov za štyri víťazstvá a šesť remíz,
čím sa udržali pred bránou zostupu, na
jar získali z jedenástich ligových zá-
pasov len jediný bod za domácu remízu
a v tabuľke padli úplne na dno. (fcp)

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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V Redute

zaznie v nedeľu

nový organ
STARÉ MESTO
Slávnostný koncert pri príležitosti
inaugurácie nového organa bude v
Koncertnej sieni Slovenskej filhar-
mónie v bratislavskej Redute v nede-
ľu 20. mája 2012. Zhotoviteľom
nového nástroja je rakúska firma
Rieger Orgelbau GmbH.
Organ pre Slovenskú filharmóniu má
66 registrov a 3 manuály a patrí tak k
najväčším píšťalovým organom na
Slovensku. Je postavený na báze tra-
dičného organárstva. Má klasické
zásuvkové vzdušnice s kombinovanou
hracou traktúrou a registrovou elektric-
kou traktúrou. Nástroje rakúskej firmy
Rieger-Orgelbau sa  nachádzajú v kon-
certných sieňach a chrámoch na všet-
kých kontinentoch, napríklad vo vie-
denskom Stephansdome či v koncert-
nej sieni Parížskeho konzervatória. 
Interpretmi slávnostného koncertu
budú viacerí poprední slovenskí orga-
nisti ako Imrich Szabó, Zuzana Ferjen-
číková, Bernadetta Šuňavská, Ján Vla-
dimír Michalko, Monika Melcová a
Ferdinand Klinda. Na programe sú
diela  Johanna Sebastiana Bacha, Fran-
za Liszta, Modesta Petroviča Musorg-
ského, Jána Levoslava Bellu, Ľudovíta
Rajtera, Charlesa-Marie Widora a Oli-
viera Messiaena. Koncert sa začína o
16.00 h. (tol)

Čistenie okolia

Draždiaka 

bolo úspešné
PETRŽALKA
Prvé dobrovoľnícke čistenie okolia
Veľkého Draždiaka v sobotu 5. mája
2012 bolo podľa tunajšej samosprá-
vy veľmi úspešné. Zišlo sa tu 36 dob-
rovoľníkov, ktorí za 2,5 hodiny
naplnili odpadom štyridsať 120-
litrových a desať 60-litrových igeli-
tových vriec.
„Našli sme množstvo plastových a
sklených fliaš, plechoviek, plastové
poháre, obaly od džúsov a chipsov,
mikroténové vrecúška, niekoľko slneč-
ných okuliarov, dva mobilné telefóny -
jeden so SIM-kartou, gumičky, sponky
a čelenky do vlasov, ponožky a iné
spodné oblečenie, polorozpadnuté
molitanové ležadlá, koberce, operadlo
zo stoličky, obrovskú pneumatiku,
kuchynský nôž, železné tyče a drôty,
pletivo a iné predmety,“ informovala
hovorkyňa mestskej časti Mária Gre-
beňová-Laczová.
Čistenie Chrovátskeho ramena, ktoré
bolo naplánované na piatok 4. apríla, sa
pre nepriaznivé počasie nekonalo a pre-
sunuli ho na piatok 18. mája 2012. Čis-
tiť sa začína od 8.30 h na Mlynarovičo-
vej ulici, na Jungmannovej, pri Techno-
pole a na Antolskej ulici. (mgl)

Bratislavský chlapčenský zbor oslavuje

tridsiatku koncertom Viva La Musica
PETRŽALKA
V petržalskom Dome kultúry Zrkad-
lový háj bude v nedeľu 27. mája 2012
o 17.00 h slávnostný koncert Viva La
Musica pri príležitosti 30. výročia
vzniku Bratislavského chlapčenského
zboru. Spievať budú nielen súčasní
speváčikovia, ale aj profesionálni spe-
váci, ktorí kedysi v zbore začínali.
Zaznie klasika, spirituály, ľudové
piesne aj aranžmány svetových hitov
od Beatles či Monkees.
Bratislavský chlapčenský zbor počuli
priaznivci zborového spevu v Londýne,
Paríži, Štokholme, Helsinkách, Moskve
či v Berlíne, v San Franciscu, Los Ange-
les, New Yorku, v Toronte alebo v Otta-
we. Japonské publikum ocenilo svieže
chlapčenské hlasy, na Taiwane rezono-
vali slovenské kompozície a v Izraeli
spieval v tých najprestížnejších sálach.
Za 30 rokov spievala v tomto jedinom
chlapčenskom vokálnom telese takmer
tisícka chlapcov z Bratislavy a okolia.
Predstavil sa v 22 krajinách Európy, v
mnohých opakovane. Bratislavský

chlapčenský zbor koncertoval vo sveto-
vých koncertných sálach, ako sú Kon-
zerthaus Viedeň, Georg Weston Recital
Hall Toronto, Veľká sála Konzervatória
v Moskve, Carnegie Hall New York a
mnohé iné. Je víťazom medzinárodných
zborových súťaží, ale najmä špičkovým
a oddaným propagátorom zborového
spevu. Moderný pohľad na interpretáciu
priniesol oživenie v podobe pohybu či

použitia rytmiky. Teleso má pred sebou
koncerty vo Švédsku, v Taliansku a v
Rakúsku, na jeseň sa predstaví na Brati-
slavských hudobných slávnostiach.
V júni sa speváci tešia na nových kama-
rátov a pozývajú ich na konkurz. Ten
bude v novej budove Slovenského
národného divadla, kde zbor pôsobí,  25.
a 28. júna 2012 v čase od 16.30 do 18.00
h. (bchz)

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

svoje dlhy?

POMÔŽEME VÁM
A VYRIEŠIME ICH SPOLU

Odborné ošetrovanie
Liečebná  rehabilitácia

u Vás doma
www.harris.sk
tel.: 6224 5607
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STARÉ MESTO
NA ZOCHOVEJ ULICI neznámy
páchateľ ukradol z prechodových dverí
obytného domu, ktorý je zapísaný v
ústrednom zozname kultúrnych pamia-
tok, tri historické mosadzné madlá.
Vlastníkovi domu vznikla škoda za
zhruba 400 €.
NA VENTÚRSKEJ ULICI ukradol
neznámy páchateľ v noci v jednom
pohostinskom zariadení kabelku polo-
ženú na stoličke. Majiteľke vznikla
škoda vo výške takmer 7000 €.
NA SLAVÍNE v skorých ranných hodi-
nách 20-ročná vodička osobného vozid-
la Toyota Corolla na parkovisku narazi-
la do troch zaparkovaných osobných
motorových vozidiel. Z miesta odišla,
policajti ju však zastavili na Tolstého
ulici a podrobili ju dychovej skúške.
Namerali je 0,65 mg/l. Škoda na autách
bola vyčíslená na 5000 €.
NA ŽIŽKOVEJ ULICI prvého mája
neznámy páchateľ v noci udrel 65-roč-
ného Bratislavčana do zadnej časti
hlavy, následkom čoho muž odpadol a
páchateľ mu odcudzil koženú peňažen-
ku s hotovosťou 50 € a osobné doklady.
Zranenia si vyžiadali liečbu 7-10 dní.

RUŽINOV
NA GALVANIHO ULICI v autobuse
MHD napadol čierny pasažier revízora
DPB. Cestujúci nemal platný cestovný
lístok, preto bol vyzvaný, aby predložil
doklad totožnosti. Tvrdil, že ho nemá, a
tak bola privolaná policajná hliadka. Do
jej príchodu však došlo v autobuse k
potýčke medzi revízorom, pracovníkom
SBS, ktorý bol s ním, a cestujúcim. Na
zástavke sa cestujúcemu podarilo utiecť
a pri úteku mal zobrať revízorovi penia-
ze a mieriť na neho strelnou zbraňou.
Polícia začala po ňom pátrať, on sa však
na zastávku vrátil a polícia ho zadržala.
Ide o 20-ročného Marka V. z Bratislavy,
ktorý je obvinený z výtržníctva, krádeže
a vyhrážania.

VRAKUŇA
NA JEDNEJ Z VRAKUNSKÝCH
ULÍC bol za bieleho dňa postrelený 25-
ročný Rudolf z Dunajskej Lužnej. Ne-
známy páchateľ na neho vystrelil až 15-
krát. Spôsobil mu poranenia tváre a
brušnej dutiny, poškodené boli dve autá,
balkón jedného z bytov a sklená výplň
obchodu. Polícia po strelcovi pátra,
obeť je mimo ohrozenia života. (brn)

Bratislavský

hokej to bol aj

Miško Polóni
K rozvoju ľadového hokeja v Bratislave
patrí neodmysliteľne aj meno Michala
Polóniho. Do Bratislavy prišiel v roku
1931 zo Senice, kde hral futbal. V Brati-
slave ho však prelanárili do hokeja, kto-
rého kanadská tvár sa ešte len začala
formovať. Pripomeňme si ho v jeho spo-
mienkach, ktoré pred štyridsiatimi
rokmi spísal Jozef Kšiňan.
„V tom čase bol ľadový hokej ozaj len v
plienkach. Dobrými kolískami boli početné
klziská v meste. Spomínam si na jedno na
Palisádach pri evanjelickom cintoríne,
ďalšie boli na Vazovovej ulici, na dvore
kina Atlon. Vtedajší najsilnejší Skiklub mal
svoj domov v Schifbeckovej záhrade (dneš-
ná Medická záhrada). Zamrzlo, mohlo sa
hrať, častejšie však mráz nie a nie udrieť.
Samozrejme, ľad sme si robili sami, aj
výstroj sme si kupovali za svoje, z vlastných
prostriedkov sme cestovali na zápasy
mimo Bratislavy. Trénovať vôbec nebolo
na ľade kedy, lebo keď bol, hneď sa doho-
dol majstrovský zápas, aby sa aspoň súťaž
ako-tak dohrala. Hokej sme však mali azda
o to radšej. Stávalo sa často, že sme za
ľadom museli putovať na Železnú stud-
ienku alebo na Pečnianske jazero na bi-
cykloch, tam sme sa prezliekli pod nejakým
stromom a už aj naháňali puk po ľade... O
systematickom tréningu nemohlo byť ani
reči. Najviac sme streľbou trénovali bran-
kára, prípadne sme útočili na jednu bránu.
Koncepcia hry ani systémy nejestvovali, aj
samotné pravidlá prekážali kolektívnej hre.
Dopredu sa vlastne ani nedalo prihrať,
takže hra bola oveľa pomalšia ako dnes,“
spomínal Michal Polóni.
Za významný medzník považoval decem-
ber 1941, keď bratislavskí hokejisti utrpeli
dve prehry v Berlíne - s Berliner SC 1:11 a
s Rotweiss dokonca 1:17. „Prvý raz sme
na vlastnej koži pocítili, čo znamená využiť
ducha nových pravidiel, modernú koncep-
ciu hry kolmou prihrávkou na nabiehajú-
ceho hráča. Aj v odvete na našom novom
umelom klzisku nás Berlínčania porazili
7:0. No postupne predsa len umelý ľad pri-
niesol svoje ovocie. V roku 1944 vybrané
mužstvo Bratislavy zvíťazilo nad Berlínom
4:2. Veľkú zásluhu na vzostupe nášho
hokeja mali českí hráči Maleček, Lonsmín,
Pergl, Kučera, ktorí po okupácii Čiech istý
čas boli u nás v Bratislave. V tom čase som
už nehral, ale tým pozornejšie som si vší-
mal tréningy, ktoré viedol Maleček,“
pokračujú spomienky Miška báčiho.
Najkrajšie spomienky však mal na tréner-
skú činnosť. „Chytil som sa práce s mláde-
žou. Medzi prvými talentmi, ktoré sa obja-
vili, by som chcel spomenúť Bláhu, Píšteka
a Masného. V druhej dobrej várke boli Fa-
ko, Jendek, Zábojník. Rád si spomínam na
éru Eda Gabriša a jeho mladú päťku so
Štetinom, Šulcom, Stanom a Valachom,
ktorí bratislavskému hokeju vybojovali ná-
vrat do prvej ligy. Nezabudnuteľní hokejis-
ti vyrástli aj v ďalšej generácii - na čele s
Golonkom, Gregorom a Čaplom. Nako-
niec to bolo mužstvo Čulenovej ulice, s
ktorými som prešiel žiackou kategóriou,
dorastom B a ako dorast A sme získali
bronzové medaily majstrovstiev ČSSR. Z
tohto kádra hral Dučaj, Kužela a Lano v
prvej lige,“ spomínal Michal Polóniho.
Zomrel 8. mája 1984 v Bratislave, v roku
2002 bol uvedený do Siene slávy sloven-
ského hokeja. Spracované podľa knihy

L. Grünnera: Polstoročie v belasom

Bránu na Palisádach neotvorili 60 rokov
V dolnom úseku Palisád, medzi uli-
cami Maróthyho a Kuzmányho, stojí
pomerne dlhý ružovou farbou natre-
tý a dlho neorezávanými stromami
úspešne maskovaný dom číslo 39-41.
Sú to vlastne dva domy s troma nad-
zemnými podlažiami, navzájom spo-
jené úzkym krčkom. Na prízemí spo-
jenia sú presklené dvere, ktoré vedú
do záhrady. Pôvodne boli aj prístu-
pom k romantickej záhradnej vile,
ku ktorej záhrada patrila.                    
Až do druhej polovice 19. storočia boli
na tejto strane Palisád len vinohrady, a
o kus vyššie pár vinohradníckych
domov a evanjelický cintorín. V se-
demdesiatych rokoch 19. storočia,
najmä po zničení mnohých viníc škod-
cami (Phylloxera, peronospora), začali
na miestach zaniknutých viníc vznikať
veľkopanské záhrady. Romantické
zákutia a čo možno najviac až chaotic-
ky sa vinúce chodníčky mali zdôrazňo-
vať „prírodný charakter“ záhrady. V
súlade so snahou čo najviac sa vrátiť k
prírode sa v záhradách stavali domy v
slohu pripomínajúcom sloh alpských
vysokohorských sedliackych domov,
podľa možnosti s dreveným ornamen-
tálnym obložením vonkajších stien, s
vysokými strechami a so zasklenými
verandami. Taký dom - vilu si dal vo
svojej záhrade pri Palisádach postaviť
aj hlavný mestský lekár Dr. Georg
Kováts (1843-1907) s manželkou. Pani
Fanny Kováts, rodená Speneder, bola
dcérou tunajšieho hoteliera a celé mesto
ju poznalo ako vynikajúcu koncertnú
speváčku - sopranistku. Jej hlas zaznie-
val aj v Chráme svätého Martina. 
Vila Kovátsovcov stála pomerne vyso-
ko v svahu, záhrada siahala ďalej skoro
až na úroveň dnešnej Vlčkovej. Vila
dodnes stojí, schovaná medzi vysokými
stromami, ale prístupná je dosť neši-
kovne z Maróthyho ulice. Chodníček z
Palisád k nej pôvodne viedol práve
tade, kde sú teraz sklenené dvere medzi
domami 39 a 41. Pomerne presný
pôdorys záhrady je zakreslený na kata-
strálnom pláne z rokov 1894 až 1897.
Dvojdom pri ulici Palisády bol postave-
ný okolo roku 1900 na dolnom konci
pôvodne Kovátsovskej záhrady. Je to
tuctová architektúra, akých sa v stred-
nej Európe stavali vtedy tisícky. Fasády
sú ozdobené prefabrikovanými štuko-
vými ornamentmi typickými pre koniec
19. storočia a inšpirovanými prevažne
rokokovými motívmi. Pravé nárožie

domu, smerom k Suchému mýtu (teraj-
šiemu Hodžovmu námestiu), je zdôraz-
nené diagonálne vyčnievajúcou vežič-
kou s členitou cibuľovitou oplechova-
nou strieškou. V oplotení záhradky pred
pravou časťou domu je zachovaná
dekoratívna dvojkrídlová železná brán-
ka, ktorú už najmenej 60 rokov nikto
neotváral. Jej dolná časť je hrdzou
úplne zničená. V hornej časti boli po
stranách krídiel ozdobné motívy, ktoré
medzičasom niekto ukradol. V strede
kovaného mrežového železného štítu
nad bránkou je monogram zo splete-
ných písmen AM. 
V zozname majiteľov domov (Press-
burger Wegweiser) sú v roku 1909 (te-
da dva roky po smrti Dr. Kovátsa) ako
majitelia vily v záhrade uvedení dedičia
Dr. Georga Kovátsa. Vila mala vtedy
súpisné číslo II/372 a domové číslo 51.
Pod číslom domu 53 je zapísaný objekt
so súpisným číslom II/382 a jeho maji-
teľom bol vtedy Marschall Antal. Mo-
nogram nad dávno zamknutou a ne-
funkčnou bránkou sa nepochybne vzťa-
huje na tohto majiteľa.
Anton Marschall vyrábal koče, sedlá,
konské postroje a ďalšie potreby pre
povozníkov a jazdcov. Okrem toho aj
sánky, detské kočíky a množstvo iných

kovových predmetov. Jeho továreň bo-
la na Grösslingovej ulici číslo 16, na
mieste, kde dnes stoja moderné obytné
domy na nároží Medenej a Tobruckej
ulice. Bol to dlhý objekt pozdĺž terajšej
Tobruckej (predtým Roykovej), aj na
mieste vyústenia Dobrovičovej za Uni-
verzitou Komenského. Továreň bola v
nádvorí rozľahlého domu, kde Mar-
schallovci aj bývali. Ešte v roku 1922 je
v adresári mesta (Adressbuch der Stadt
Bratislava-Pressburg) na adrese Gröss-
linggasse 16 uvedených ako obyvate-
ľov niekoľko príslušníkov tejto rodiny. 
Či vôbec Anton Marschall alebo niekto
z jeho rodiny v dome na Palisádach bý-
val, nevieme. Možno dom postavil,
alebo kúpil hotový, len ako predmet
podnikania, uloženia našetreného kapi-
tálu. Vložiť kapitál do obytných domov
bývalo vtedy výhodnejším spôsobom
uloženia úspor ako peniaze v banke.
Nájomné z prenajatých novopostave-
ných prepychových bytov prinášalo
viac než bankové úroky. Poistenie proti
požiarom a iným pohromám nebolo
veľmi vysoké, aj dane z nehnuteľností
sa dali zaplatiť. A nájomné z domu ešte
stále vynášalo. Regulované nájomné,
ktoré teraz ničí majiteľov reštituova-
ných objektov, ale najmä tie reštituova-
né objekty, vtedy ešte nikto nepredpo-
kladal. Štefan Holčík 

FOTO - autor

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.
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vyjdú o dva týždne

31. mája 2012

ŠTVRTOK 17. mája
� 17:30 - Izraelský filmový festival, kino
Mladosť, Hviezdoslavovo námestie
� 18.30 - Děti Ráje, muzikál, Incheba
Expo Arena, Viedenská cesta
� 19.00 - A. P. Čechov: Tri sestry, Štúdio
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Predaná nevesta, opera, Sála
opery a baletu SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Rómeo a Júlia, balet, Divadlo
Nová scéna, Kollárovo námestie
�19.00 - Kvarteto, Sála činohry SND, Pri-
binova ulica
� 19.00 - Dvaja úbohí Rumuni hovoriaci
po poľsky, MDPOH, Laurinská ulica
� 19.00 - Tracyho tiger, Divadlo Ívery,
Školská ulica
� 20.00 - Izraelský filmový festival, kino
Mladosť, Hviezdoslavovo námestie
� 20.00 - Jazz v Aréne - Trio Ovsepian,
Camarda, Valihora, koncert Divadlo
Aréna, Viedenská cesta

PIATOK 18. mája
� 18.30 - Děti Ráje, muzikál, Incheba
Expo Arena, Viedenská cesta
� 19.00 - Bohéma, Sála opery a baletu
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - August - stratení v Oklahome,
Sála činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Aj muži majú svoje dni, Divadlo
Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - A. Christie: Bod nula, Divadlo
Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - Bartimejove pašie, Staromestský
klub 10x10, Školská ulica
�19.00 - AYA-20 rokov v zayati + hostia,
koncert, Calabria club, Farského ulica
� 19.00 - Vražda v Bakchuse, Vináreň
Bakchus, Hlboká cesta
� 19.00 - Kabaret na jednu noc (Just a gi-
golo), Divadlo Meteorit, Čulenova ulica
� 19.00 - Priateľky, Divadlo Astorka,
Námestie SNP
� 20.00 - Cirkul´art - Opening Show
Gala, Medická záhrada 

SOBOTA 19. mája
� 10.00 - Noc galérií a múzeí 2012, bra-
tislavské múzeá a galérie
� 11.00 - Kominárik, Sála opery a baletu
SND, Pribinova ulica
� 13.00 - Cirkul´art - Che Cirque Jump!,
Medická záhrada 
� 14.00 - Mechúrik - Koščúrik, Štúdio
SND, Pribinova ulica
� 13.30 - Děti Ráje, muzikál, Incheba Ex-
po Arena, Viedenská cesta
� 16.00 - Cirkul´art - Mr. Toons: Best of
Baloon, Medická záhrada 

� 18.30 - Cirkul´art - Noa a Uri Weiss:
Cirque No Problem, Medická záhrada 
� 19.00 - Macbeth, Historická budova
SND, Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - L. Lochhead: Perfect Days,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - František z Assisi, Divadlo Nová
scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - Tak sa na mňa prilepila, Sála
činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Děti Ráje, muzikál, Incheba
Expo Arena, Viedenská cesta 
� 19.00 - T. Slobodzianek: Naša trieda,
MDPOH, Laurinská ulica
� 19.00 - Túlavé srdce, Divadlo Astorka,
Námestie SNP 33
� 20.30 - Cirkuĺ art: Cirque én Derouté -
Circus Route: HOTEL, Medická záhrada

NEDEĽA 20. mája
� 11.00 - Mechúrik - Koščúrik, Štúdio
SND, Pribinova ulica
� 11.00 - Cirkul´art: KGB Clowns : Kings
of Great Burlesque, Medická záhrada 
� 14.00 - Dostihová sezóna 2012: Veľká
jarná cena, Závodisko, Starohájska
� 14.00 - Mechúrik - Koščúrik, Štúdio
SND, Pribinova ulica
� 14.00 - 3BÁJKY, Divadlo LUDUS, Pri-
binova 25
�15.30 - Cirkuĺ art: Collectif and then: Lost
Post, Medická záhrada 
� 17.00 - Metropolitný Orchester Bratisla-
va, koncert, MDPOH, Laurinská ulica
� 18.30 - Cirkul´art: Cirque Bang
Bang: Post, Medická záhrada 
� 19.00 - Tančiareň, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - T. Johnson: Absolvent, Divadlo
Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - Cyrano, alebo Balabilé o nose,
Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie

PONDELOK 21. mája
� 11.00 - Mozart, Divadlo Nová scéna,
Kollárovo námestie
� 19.00 - Věra Špinarová, koncert,
Istropolis, Trnavské mýto
� 19.00 - Nápoj lásky, Historická budova
SND, Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - Mozart, Divadlo Nová scéna,
Kollárovo námestie
�19.00 - Dych Lukavických zápiskov Sta-
romestský klub 10x10, Školská ulica
� 19.00 - MARATÓN, Divadlo LUDUS,
Pribinova 25
�19.00 - Pondelky súčasného tanca, Nová
budova SND, Štúdio - Bratislava

UTOROK 22. mája
� 19.00 - La Traviata, Sála opery a baletu
SND, Pribinova ulica

� 19.00 - Chrobák v hlave, Historická
budova SND, Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - Plantáž, Štúdio SND, Pribinova
ulica
� 19.00 - Fragile, koncert, Rock Cafe,
Ulica M. Sch. Trnavského
� 19.00 - Všetko o ženách, Divadlo v pod-
palubí, Tyršovo nábrežie

STREDA 23. mája
� 19.00 - Tri sestry, Štúdio SND, Pribino-
va ulica
� 19.00 - P. Quilter: Je úžasná!, Štúdio
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Ôsmy svetadiel, Divadlo Nová
scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - Harding University Chorus,
koncert, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa
� 19.00 - Koncert Symfonického orchestra
SRo, Koncertné štúdio SRo, Mýtna ulica
� 19.00 - Prach, Štúdio L+S, Námestie 1.
mája 
� 19.00 - Collegium Musicum, koncert,
DK Lúky, Vígľašská ulica
� 19.00 - Výročí, Divadlo v podpalubí,
Tyršovo nábrežie
� 20.00 - Odtiaľ-potiaľ, talkshow, Lemon-
Tree, Hviezdoslavovo námestie

ŠTVRTOK 24. mája
� 18.00 - Anna Kareninová, Sála činohry
SND, Pribinova ulica
� 18.00 - Dni mexickej kultúry na Slo-
vensku, DK Dúbravka, Saratovská ulica
� 18.30 - Děti Ráje, muzikál, Incheba Ex-
po Arena, Viedenská cesta
� 19.00 - Koniec hry, Štúdio SND, Pribi-
nova ulica
� 19.00 - Ôsmy svetadiel, Divadlo Nová
scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - Jarné BJD: LEVEL 42 a Marcus
Miller, Incheba, Viedenská cesta
� 19.00 - Vlasta Redl a hostia, Stredisko
kultúry, Vajnorská ulica
�19.00 - O. Wilde: Celkom vážne, Divad-
lo Ívery, Školská ulica
� 19.00 - Lúčnica - Môj život, tanečné
predstavenie, Istropolis, Trnavské mýto

PIATOK 25. mája
� 18.30 - Děti Ráje, muzikál, Incheba
Expo Arena, Viedenská cesta
� 19.00 - E. Albee: Koza, Divadlo Aréna,
Viedenská cesta
� 19.00 - Ôsmy svetadiel, Divadlo Nová
scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - Pohania, Štúdio SND, Pribinova
ulica
� 19.00 - Čajka, Sála činohry SND, Pribi-
nova ulica
� 19.00 - Spiaca krásavica, premiéra, Sála
opery a baletu SND, Pribinova ulica

� 21.00 - YMCA tancuje!, Majestic Music
Club, Karpatská ulica

SOBOTA 26. mája
� 13.30 Děti Ráje, muzikál, Incheba Expo
Arena, Viedenská cesta
� 19.00 - Konečná stanica túžba, Sála
činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Ôsmy svetadiel, Divadlo Nová
scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - Pamäť vody, Štúdio SND, Pribi-
nova ulica
�19.00 - Lakomec Historická budova SND 
� 19.00 - Děti Ráje, muzikál, Incheba Expo
Arena, Viedenská cesta
� 19.00 - Musica Cameralis 12: Musica
Aeterna, koncert, Kafe Scherz 

NEDEĽA 27. mája
� 10.30 - Organové koncerty pod pyramí-
dou, Veľké koncertné štúdio SRo, Mýtna
ulica
� 15.00 - Šípkova Ruženka, rozprávka,
divadlo Meteorit, Čulenova ulica
� 15.30 - Veľkí herci malým deťom, Di-
vadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 18.00 - Skrotenie zlej ženy, Sála činohry
SND, Pribinova ulica
� 18.00 - Popol a vášeň, Sála činohry
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Rómeo a Júlia, balet, Divadlo
Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - Blues na Lodi, Divadlo v pod-
palubí, Tyršovo nábrežie

PONDELOK 28. mája
� 19:00 - G. Verdi: Nabucco, Historická
budova SND, Hviezdoslavovo námestie
� 19:00 - Fragile, koncert, Ateliér Baby-
lon, Kolárska ulica
�19:00 - Jazz na Lodi: Boris ČellárTrio,
Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19:00 - Šťastné konce, Radošinské naiv-
né divadlo, Škultétyho ulica
� 19:00 - Pondelky súčasného tanca, Štú-
dio SND, Pribinova ulica

UTOROK 29. mája
� 18:00 - Amadeus Historická budova
SND, Pribinova ulica
� 18:00 - Faust I, II, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
� 19:00 - R. Ballek: Tiso Divadlo Aréna,
Viedenská ulica
� 19:00 - Šťastné konce, Radošinské
naivné divadlo, Škultétyho ulica
� 19:00 - Spiaca krásavica, Sála opery a
baletu SND, Pribinova ulica

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

� e-mail: kam@banoviny.sk
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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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VYUŽITE JEDINEČNÚ PRÍLEŽITOSŤ 
NA KVALITNÉ BÝVANIE NAD MESTOM

 NOVÉ 
BYTY S TERASAMI 
  V NAJLEPŠEJ ČASTI  
                 STARÉHO MESTA

tel.:  0907 868 850  |  e-mail: info@nahrebienku.sk  |  www.NaHrebienku.sk

Dohodnite si obhliadku bytov

Kontaktujte nás:

0850 63 89 63
oz@provident.sk 

Čo ponúkame:
 Týždennú výplatu provízií 

v hotovosti

 Podnikanie v okolí vášho 

bydliska

 Vlastné plánovanie časového 

rozvrhu

 Spoluprácu so stabilnou 

medzinárodnou spoločnosťou

Čo požadujeme:
 Najmenej stredné odborné 

vzdelanie (výučný list)

 Životné skúsenosti 

a znalosť ľudskej 

povahy

 Časovú fl exibilitu, 

spoľahlivosť 

a komunikatívnosť

Ako obchodný zástupca spoločnosti Provident Financial, s. r. o., budete poskytovať 

fi nančné pôžičky do domácností zákazníkov. Budete pravidelne komunikovať 

so svojimi klientmi, vyberať dohodnuté splátky, uzatvárať zmluvy a dohody, viesť 

svoju vlastnú agendu.

Hľadáte vlastné 
podnikanie?

Chcete stabilný 
zdroj príjmov?

Zarábajte jednoducho s nami!

12032_pf_naborove_materialy_inz_99x100_SK.indd 1 24.1.12 15:39

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

svoje dlhy?

POMÔŽEME VÁM
A VYRIEŠIME ICH SPOLU

Vo Vajnoroch

bude v nedeľu

znieť gospel
VAJNORY
V nedeľu 20. mája 2012 bude vo Vaj-
noroch 5. ročník prehliadky gospelo-
vých skupín Gospel vo Vajnoroch.
Bude v Parku pod lipami a potrvá
od 16.30 do 20.00 h. 
Na gospelovej prehliadke vystúpia bra-
tislavské formácie Spevácky zbor
MannaNa, hudobná skupina PERIMA,
Saleziáni, N.D.E. a domáca vajnorská
skupina Shine. Vstup je voľný, v prípa-
de nepriaznivého počasia sa podujatie
uskutoční vo Farskom klube Titusa
Zemana vo Vajnoroch. (dob)

Na Račku bude

veľké jarné

upratovanie
NOVÉ MESTO
Veľké jarné upratovanie v bratislav-
skom Novom Meste vyvrcholí v so-
botu 19. mája 2012 v parku na
Račianskom mýte. Zraz dobrovoľní-
kov bude o 9.30 h pri fontáne.
Všetkých, ktorí prídu v sobotu pomôcť
upratovať park na Račku, čaká odmena
- tisícka kvetov pre Nové Mesto. „Pre
tých, čo prídu, sú zadarmo pripravené
letničky, ktoré si môžu zasadiť vo svo-
jej predzáhradke,“ prezradil starosta
mestskej časti Nové Mesto Rudolf
Kusý (nezávislý).
Novomestský EKO-podnik VPS na
sobotu zabezpečí dobrovoľníkom pra-
covné pomôcky a veľkokapacitné kon-
tajnery. Pre všetkých bude počas brigá-
dy pripravené občerstvenie a po skon-
čení veľkého jarného upratovania čaká
všetkých novomestských brigádnikov
chutný guláš. (tet)

V Redute

zaznie v nedeľu

nový organ
STARÉ MESTO
Slávnostný koncert pri príležitosti
inaugurácie nového organa bude v
Koncertnej sieni Slovenskej filhar-
mónie v bratislavskej Redute v nede-
ľu 20. mája 2012. Zhotoviteľom
nového nástroja je rakúska firma
Rieger Orgelbau GmbH.
Organ pre Slovenskú filharmóniu má
66 registrov a 3 manuály a patrí tak k
najväčším píšťalovým organom na
Slovensku. Je postavený na báze tra-
dičného organárstva. Má klasické
zásuvkové vzdušnice s kombinovanou
hracou traktúrou a registrovou elektric-
kou traktúrou. Nástroje rakúskej firmy
Rieger-Orgelbau sa  nachádzajú v kon-
certných sieňach a chrámoch na všet-
kých kontinentoch, napríklad vo vie-
denskom Stephansdome či v koncert-
nej sieni Parížskeho konzervatória. 
Interpretmi slávnostného koncertu
budú viacerí poprední slovenskí orga-
nisti ako Imrich Szabó, Zuzana Ferjen-
číková, Bernadetta Šuňavská, Ján Vla-
dimír Michalko, Monika Melcová a
Ferdinand Klinda. Na programe sú
diela  Johanna Sebastiana Bacha, Fran-
za Liszta, Modesta Petroviča Musorg-
ského, Jána Levoslava Bellu, Ľudovíta
Rajtera, Charlesa-Marie Widora a Oli-
viera Messiaena. Koncert sa začína o
16.00 h. (tol)

Bratislavský chlapčenský zbor oslavuje

tridsiatku koncertom Viva La Musica
PETRŽALKA
V petržalskom Dome kultúry Zrkad-
lový háj bude v nedeľu 27. mája 2012
o 17.00 h slávnostný koncert Viva La
Musica pri príležitosti 30. výročia
vzniku Bratislavského chlapčenského
zboru. Spievať budú nielen súčasní
speváčikovia, ale aj profesionálni spe-
váci, ktorí kedysi v zbore začínali.
Zaznie klasika, spirituály, ľudové
piesne aj aranžmány svetových hitov
od Beatles či Monkees.
Bratislavský chlapčenský zbor počuli
priaznivci zborového spevu v Londýne,
Paríži, Štokholme, Helsinkách, Moskve
či v Berlíne, v San Franciscu, Los Ange-
les, New Yorku, v Toronte alebo v Otta-
we. Japonské publikum ocenilo svieže
chlapčenské hlasy, na Taiwane rezono-
vali slovenské kompozície a v Izraeli
spieval v tých najprestížnejších sálach.
Za 30 rokov spievala v tomto jedinom
chlapčenskom vokálnom telese takmer
tisícka chlapcov z Bratislavy a okolia.
Predstavil sa v 22 krajinách Európy, v
mnohých opakovane. Bratislavský

chlapčenský zbor koncertoval vo sveto-
vých koncertných sálach, ako sú Kon-
zerthaus Viedeň, Georg Weston Recital
Hall Toronto, Veľká sála Konzervatória
v Moskve, Carnegie Hall New York a
mnohé iné. Je víťazom medzinárodných
zborových súťaží, ale najmä špičkovým
a oddaným propagátorom zborového
spevu. Moderný pohľad na interpretáciu
priniesol oživenie v podobe pohybu či

použitia rytmiky. Teleso má pred sebou
koncerty vo Švédsku, v Taliansku a v
Rakúsku, na jeseň sa predstaví na Brati-
slavských hudobných slávnostiach.
V júni sa speváci tešia na nových kama-
rátov a pozývajú ich na konkurz. Ten
bude v novej budove Slovenského
národného divadla, kde zbor pôsobí,  25.
a 28. júna 2012 v čase od 16.30 do 18.00
h. (bchz)

Odborné ošetrovanie
Liečebná  rehabilitácia

u Vás doma
www.harris.sk
tel.: 6224 5607
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Kontaktujte nás:

0850 63 89 63
oz@provident.sk 

Čo ponúkame:
 Týždennú výplatu provízií 

v hotovosti

 Podnikanie v okolí vášho 

bydliska

 Vlastné plánovanie časového 

rozvrhu

 Spoluprácu so stabilnou 

medzinárodnou spoločnosťou

Čo požadujeme:
 Najmenej stredné odborné 

vzdelanie (výučný list)

 Životné skúsenosti 

a znalosť ľudskej 

povahy

 Časovú fl exibilitu, 

spoľahlivosť 

a komunikatívnosť

Ako obchodný zástupca spoločnosti Provident Financial, s. r. o., budete poskytovať 

fi nančné pôžičky do domácností zákazníkov. Budete pravidelne komunikovať 

so svojimi klientmi, vyberať dohodnuté splátky, uzatvárať zmluvy a dohody, viesť 

svoju vlastnú agendu.

Hľadáte vlastné 
podnikanie?

Chcete stabilný 
zdroj príjmov?

Zarábajte jednoducho s nami!
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Bezplatná linka
0800 800 090
Vlastníte byt a máte 
fi nan né problémy?
Potrebujete splati

svoje dlhy?

POMÔŽEME VÁM
A VYRIEŠIME ICH SPOLU
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Biskupické

námestie

skrášlia kvety
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byť však vyššia ako 10 000 eur.
Ponuky treba predkladať osobne alebo
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VYUŽITE JEDINEČNÚ PRÍLEŽITOSŤ 
NA KVALITNÉ BÝVANIE NAD MESTOM

 NOVÉ 
BYTY S TERASAMI 
  V NAJLEPŠEJ ČASTI  
                 STARÉHO MESTA

tel.:  0907 868 850  |  e-mail: info@nahrebienku.sk  |  www.NaHrebienku.sk

Dohodnite si obhliadku bytov

V Redute

zaznie v nedeľu

nový organ
STARÉ MESTO
Slávnostný koncert pri príležitosti
inaugurácie nového organa bude v
Koncertnej sieni Slovenskej filhar-
mónie v bratislavskej Redute v nede-
ľu 20. mája 2012. Zhotoviteľom
nového nástroja je rakúska firma
Rieger Orgelbau GmbH.
Organ pre Slovenskú filharmóniu má
66 registrov a 3 manuály a patrí tak k
najväčším píšťalovým organom na
Slovensku. Je postavený na báze tra-
dičného organárstva. Má klasické
zásuvkové vzdušnice s kombinovanou
hracou traktúrou a registrovou elektric-
kou traktúrou. Nástroje rakúskej firmy
Rieger-Orgelbau sa  nachádzajú v kon-
certných sieňach a chrámoch na všet-
kých kontinentoch, napríklad vo vie-
denskom Stephansdome či v koncert-
nej sieni Parížskeho konzervatória. 
Interpretmi slávnostného koncertu
budú viacerí poprední slovenskí orga-
nisti ako Imrich Szabó, Zuzana Ferjen-
číková, Bernadetta Šuňavská, Ján Vla-
dimír Michalko, Monika Melcová a
Ferdinand Klinda. Na programe sú
diela  Johanna Sebastiana Bacha, Fran-
za Liszta, Modesta Petroviča Musorg-
ského, Jána Levoslava Bellu, Ľudovíta
Rajtera, Charlesa-Marie Widora a Oli-
viera Messiaena. Koncert sa začína o
16.00 h. (tol)

Chcú zvýšiť

bezpečnosť 

detských ihrísk
STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto chce v
spolupráci s Rodinným centrom
Prešporkovo zvýšiť bezpečnosť det-
ských ihrísk na území mestskej časti.
Ako prvé už vynovila ihrisko v
Medickej záhrade, nasledovať by
mali ďalšie.
Trčiace klince, rozvetrané lávky a
betón pod hojdačkami sú už na det-
skom ihrisku v Medickej záhrade
minulosťou. V apríli tu mestská časť
vďaka partnerstvu s formou Dell otvo-
rila vynovené ihrisko, ktoré spĺňa všet-
ky bezpečnostné normy, vrátane po-
vrchu, ktorý tlmí pád.
„Sme na začiatku. Bezpečnosť detí
dlho nepatrila medzi priority, a preto už
ihriská nezodpovedali ani normám EÚ.
Mnohí chcú, aby bolo Staré Mesto prí-
jemným miestom na život pre mladé
rodiny, ale nič pre to nerobia. Mamičky
sa radšej chodievali hrávať s deťmi do
iných mestských častí,“ povedala sta-
rostka mestskej časti Staré Mesto Táňa
Rosová (SDKÚ-DS)
Prístup samosprávy vítajú aj mamičky
z Prešporkova. „Je úžasné vidieť, akou
rýchlosťou sa podarilo zrealizovať
prvú etapu rekonštrukcie detského
ihriska v Medickej záhrade. Prešpor-
kovské mamičky sa veľmi tešia zo
všetkých aktivít, vďaka ktorým sa naše
prostredie stáva bezpečnejšie a príjem-
nejšie na život," povedala za Prešpor-
kovo Lenka Černáková. (stn)

Ďalší Dobrý trh 

na Panenskej

bude 30. júna
STARÉ MESTO
V sobotu 12. mája 2012 aj napriek
nepriazni počasia bol tretí Dobrý trh
na Panenskej ulici. Od 10.00 do
16.00 h opäť priniesol dobré veci pre
žalúdok aj myseľ a otvoril dvere do
historických dvorov a záhrad na
Panenskej ulici.
Tentoraz bol susedský trh rozšírený aj
o zbierku na opravu spadnutého múra v
záhrade evanjelického kostola zo stra-
ny Lýcejnej ulice.
Ďalší Dobrý trh na Panenskej bude v
sobotu 30. júna 2012. Poslednýkrát v
tomto roku obsadia trhovníci Panenskú
v sobotu 15. septembra 2012. (stn)
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