
Vyhlásili novú
súťaž na obnovu 
Slovenskej
národnej galérie
BRATISLAVA
Slovenská národná galéria 23. mája
vyhlásila architektonickú súťaž, kto-
rej predmetom je rekonštrukcia a
modernizácia areálu budov SNG,
najmä objektu premostenia Vodných
kasární.
Ide o voľné pokračovanie ideovej súťaže,
ktorá sa uskutočnila pred dvoma rokmi.
Vtedy zvíťazili dva návrhy - prvý bol die-
lom architektov Juraja Kobana a Štefana
Pacáka, druhý vytvorili architekti Iľja
Skoček, Matúš Vallo a Oliver Sádovský.
Druhá a tretia cena vtedy nebola udelená.
Základnou požiadavkou a podmienkou
usporiadateľa súťaže bolo zachovanie
tzv. premostenia Vodných kasární od
architekta Vladimíra Dedečka zo 70.
rokov minulého storočia. SNG upred-
nostnila toto riešenie napriek tomu, že v
minulosti sa v odbornej i laickej verejnos-
ti živo diskutovalo o tom, že táto kontro-
verzná stavba by sa mala byť zbúrať. 
Na rozdiel od súťaže, ktorá sa uskutočni-
la pred dvomi rokmi, má tentoraz ísť o
odstránenie havarijného stavu objektu
premostenia, ktoré je už štyri roky uza-
tvorené, a nájdenie nového funkčného,
materiálového, technologického a este-
tického riešenia objektu. Zásadnou pod-
mienkou je opäť rešpektovanie a zacho-
vanie hmotovej kompozície a priestoro-
vej dispozície premostenia. Uvádza sa to
v podmienkach súťaže. Jej cieľom je tiež
nájsť riešenie, ako maximálne využiť,
architektonicky, funkčne a stavebne pre-
hodnotiť priestorové rezervy areálu a
súčasne vytvoriť nové expozičné,
výstavné a obslužné priestory pre verej-
nosť. Ďalšou požiadavkou je navrhnutie
logistiky prevádzky v areáli SNG (odde-
lenie verejnej prevádzky, služobnej pre-
vádzky - pohyb umeleckých diel a pod.),
navrhnutie hlavného vstupu a vytvorenie
nástupného priestoru na kontakt s verej-
nosťou. Súťažiaci budú stáť aj pred úlo-
hou začleniť areál do existujúcich urba-
nistických štruktúr a rekonštruovať a
modernizovať objekt administratívnej
budovy tak, aby vo väzbe na tento objekt
vzniklo samostatné dokumentačné cent-
rum SNG. Galéria tiež chce vytvoriť
nové špecializované depozitáre na bez-
pečné uloženie umeleckých diel v rámci
priestorových rezerv areálu v rozsahu do
3000 štvorcových metrov plochy. Súťa-
žiaci môžu svoje návrhy predkladať do
8. júla.
V uplynulom období prešiel rekonštruk-
ciou Esterházyho palác, teraz prichádza-
jú na rad ďalšie priestory Slovenskej
národnej galérie. Podľa informácií z
ministerstva kultúry by sa v najbližších
dvoch rokoch pri obnove objektov SNG
malo preinvestovať asi 300 až 400 milió-
nov korún. (juh)

Parkovací systém funguje bez problémov
O prvých skúsenostiach s prevádzkou
nového informačného parkovacieho
systému sme sa pozhovárali s riadite-
ľom spoločnosti Mestský parkovací
systém Igorom DULOM.
- Informačný parkovací systém zatiaľ fun-
guje bezchybne. Počas jeho skúšobnej
prevádzky sme vychytávali rôzne tech-
nické drobnosti a dolaďovali detaily,
najmä pokiaľ ide o intenzitu svetla na
informačných tabuliach. Zistili sme, že
plná intenzita svetla nie je v podmienkach
mesta vhodná, preto sme ju postupne stl-
movali. Intenzita osvetlenia je nastavená v
každej značke samostatne, majú v sebe
zabudované senzory, ktoré reagujú na
okolité osvetlenie. Ak zmena intenzity
osvetlenia v okolí tabule trvá dlhšie ako
dve minúty, prispôsobí sa jej aj intenzita
osvetlenia tabule. V uplynulom období
sme tieto parametre nastavovali indivi-

duálne pre každú informačnú tabuľu. To si
vyžaduje aj určitý čas, pretože týchto zari-
adení je dovedna 78. Teraz, keď už
poznáme konkrétne podmienky v jednot-
livých lokalitách, rozmiestňovanie
ďalších tabúľ už bude jednoduchšie.
Ako na nový reaguje systém verejnosť?
- Ako to už býva, viac počuť tých, ktorí sú
nespokojní, a tí, ktorým sa systém páči, ho
v duchu pochvália a idú ďalej... Najviac
pripomienok sme mali k spomenutej
intenzite osvetlenia tabúľ. Objavili sa aj
pripomienky, prečo nápisy nie sú vo via-
cerých jazykoch. Ide však o dopravné
značky, ktoré musia vyhovovať prísluš-
ným predpisom a písmo na nich musí mať
určitú veľkosť. Ak by na nich boli viac-
jazyčné nápisy, písmo by nemohlo mať

požadovanú veľkosť. Okrem toho miest-
ne názvy sa vo všetkých krajinách píšu v
miestnom jazyku. V záujme lepšej orien-
tácie cudzincov pripravujeme viacjazyčné
informačné mapy a letáčiky, ktoré budú
na všetkých benzínových pumpách a
príjazdových komunikáciách v smere od
hraníc.
Pripojili sa k systému aj ďalšie sub-
jekty?
- V čase spustenia systému boli zariadenia
tvoriace systém inštalované aj v garážach
Opera a Carlton, ktoré však ešte neboli do
systému zapojené, pretože ešte neboli
podpísané zmluvy. Teraz sú už zapojené aj
tieto garáže. Pokiaľ ide o zapojenie
ďalších garáží, nemáme s tým problém,
systém je otvorený. O možnosť pripojenia
sa zaujímali napríklad aj majitelia novej
garáže na Mickiewiczovej ulici vedľa
Metropolu. Zhováral sa Juraj Handzo 

V zóne Kameňolom nebudú vysoké domy
STARÉ MESTO
V časti Podhradia, ktorá nesie pracov-
ný názov zóna Kameňolom, sa nebudú
stavať žiadne objekty. Vyplýva to z
rozhodnutia, ktoré v uplynulých
dňoch prijali poslanci mestského
zastupiteľstva.
Územie vo svahovitom teréne pod hrad-
ným kopcom, ktoré zahŕňa zóna Kameňo-
lom, je zo severu vymedzené skalnými
stenami kameňolomu, z juhu Žižkovou
ulicou, z východu Strmou cestou a zo
západu pomyselnou čiarou určenou
východnou hranou terasového obytného
domu na ulici Fialkové údolie. Na základe
zadania magistrátu spracoval kolektív
autorov pod vedením architekta Jaroslava
Meheša urbanistickú štúdiu, ktorá stano-
vuje koncepcie priestorového usporiada-

nia a funkčného využitia zóny Kameňo-
lom. Štúdia bola spracovaná v troch va-
riantoch -  A, B a C, ktoré sa od seba odli-
šujú najmä mierou zastavania územia
(variant A ráta s najmenšou, variant C s
najväčšou mierou zastavania). Poslanci sa
priklonili k variantu A, ktorý predstavuje
najmenej výrazný zásah do územia. V
západnej časti územia uprednostnený
variant štúdie ráta s trojpodlažným objek-
tom hotela, vo východnej časti sú navrh-
nuté trojpodlažné objekty na obchod,
služby, reštauráciu a šport.  Severná časť
územia by mala byť parkovo upravená a
má plynulo prechádzať do prírodnej zele-
ne kameňolomu. Východná časť územia
je prepojená so zeleňou hradného kopca.
Návrh dopravného riešenia zohľadňuje
prírodné hodnoty lokality. Do navrhova-

ných podzemných garáží sa má vchádzať
priamo zo Žižkovej ulice. 
Zóna Kameňolom je územím, ktoré v
predchádzajúcom volebnom období
mesto predávalo spolu s ďalšími pozem-
kami v Podhradí. Majiteľmi pozemkov v
podhradí sa pred vyše tromi rokmi stali
dve súkromné firmy. Firma J&T Global
vtedy získala pozemok v lokalite siaha-
júcej od súčasného autobazáru až po tri
vežiaky stojace pri vyústení tunela popod
Hradný vrch. Lokalitu na území od Nové-
ho mosta po Rybársky cech zasa kúpila
spoločnosť Avant z Lučenca¸ známa z
výstavby na Zámockej ulici. O tretiu loka-
litu, situovanú v oblasti bývalého kame-
ňolomu za daňovým úradom – teda zónu
Kameňolom -  zatiaľ neprejavil záujem
nikto. (juh)

Územie s pracovným názvom zóna kameňolom zatiaľ investori neobjavili. FOTO- Oto Limpus
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Mesto uvažuje 
o športovom a
zábavnom centre
Tehelné pole
BRATISLAVA
Mestské zastupiteľstvo bude koncom
júna rozhodovať o investičnom záme-
re, ktorý by mal rozšíriť formy športo-
vých a voľnočasových aktivít obyvate-
ľov i návštevníkov hlavného mesta.
Mesto bude rozhodovať o svojom vstupe
do Národného tenisového centra, odpre-
daji areálu PKO a vstupe do veľkorysého
investičného zámeru v spolupráci so súk-
romnými investormi, na základe ktorého
by bolo vybudované športovo-zábavné
centrum na Tehelnom poli.
NTC, ktoré bolo otvorené v septembri
2003, je dnes multifunkčný športovo-kul-
túrny a spoločenský priestor s kapacitou
okolo 5000 návštevníkov. Za relatívne
krátke obdobie od svojho sprístupnenia sa
stalo rozhodujúcim dejiskom väčšiny
špičkových športových podujatí, koncer-
tov, kultúrnych a spoločenských akcií. V
prípade majetkovej účasti hlavného mesta
v NTC vo výške 20-percentného podielu
získa mesto možnosť organizovať kultúr-
ne a spoločenské podujatia celomestského
významu na kvalitnej úrovni. 
Dovtedy rozptýlené podujatia v Športovej
hale na Pasienkoch, KC Istropolis, PKO,
či v domoch kultúry mestských častí sa v
posledných rokoch začali postupne pre-
súvať do NTC. Mesto zareagovalo zlúče-
ním PKO s Mestským kultúrnym stredis-
kom a Bratislavskou informačnou služ-
bou do jednej mestskej príspevkovej orga-
nizácie. Napriek tomu investície do obno-
vy súčasného areálu PKO a jeho objektov
tak, aby vyhovovali architektonicky i
funkčne mestskému charakteru atraktív-
nej výstavby na ľavom dunajskom nábre-
ží, by boli privysoké a neefektívne.
Odpoveďou mesta je vybudovať v spo-
lupráci so súkromným sektorom nové
športovo-spoločenské a voľnočasové cen-
trum na Tehelnom poli.  V prvej fáze by
išlo o priestor medzi Trnavskou cestou,
ulicou Odbojárov a Kalinčiakovou ulicou
s plochou takmer 80-tisíc štvorcových
metrov, ktorého súčasťou je už dnes
Zimný štadión Ondreja Nepelu, vedľajšia
ľadová plocha a kúpalisko Tehelné pole.
V ďalšej fáze by po dohode so Sloven-
ským zväzom telesnej kultúry bol na
mieste chátrajúceho cyklistického štadió-
na vybudovaný verejný športpark na plo-
che vyše 25-tisíc štvorcových metrov, slú-
žiaci najmä mestským športom a relaxu.
Podľa primátora Bratislavy Andreja Ďur-
kovského by revitalizácia tohto priestoru
mohla byť príťažlivou alternatívou pre
Bratislavčanov pri rozhodovaní, ako vyu-
žiť voľný čas. „Je to náš návrh riešenia,
ako vytvoriť kvalitnú základňu na ďalší
rozvoj rekreačného športu a reagovať tak
na obrovský stavebný rozmach, kvôli
ktorému však verejných športovísk v Bra-
tislave ubúda.“ (mih)
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Falošné lístky
na MHD už nie
sú v obehu
BRATISLAVA
V stánkoch niektorých predajcov sa
objavili falošné lístky na bratislavskú
MHD. Takéto lístky by však už nemali
byť v obehu. Informoval o tom riadi-
teľ obchodného rezortu Dopravného
podniku Bratislava Jozef Šujan. 
„V súčasnosti nám nie je známe, že by
boli v obehu nepravé cestovné lístky, o
čom svedčia výsledky pokračujúcich
kontrol v sieti províznych predajcov, a
preto cestujúca verejnosť nemá mať
obavu si ich kúpiť,“ dodal J. Šujan.
Podľa neho cestujúcich, ktorí by cestova-
li so zakúpeným falošným lístkom DPB,
nepokutujú, najbezpečnejšie je však
kúpiť si lístok priamo v predajniach DPB
alebo v automatoch. Šujan tiež poprel, že
by pre výskyt nepravých lístkov mali
meniť grafiku lístkov, alebo zvyšovať
cestovné. 
„V súčasnosti neuvažujeme o zmene gra-
fiky cestovných lístkov,“ uviedol a dodal,
že na úpravu cestovného vplývajú úplne
iné faktory ako výskyt falošných lístkov.
DPB už podal trestné oznámenie na
neznámeho páchateľa za šírenie nepra-
vých lístkov. „V stánkoch províznych
predajcov boli zistené nezrovnalosti v
porovnaní s cestovnými lístkami, ktoré
do siete províznych predajcov distribuu-
je naša akciová spoločnosť,“ uviedol J.
Šujan. Pracovníci DPB v spolupráci so
Slovenskou obchodnou inšpekciou a
políciou našli nepravé cestovné lístky v
trinástich stánkoch. Ich počet však J.
Šujan prezradiť nechcel. Na otázku, aké
kroky urobí DPB, aby sa falošné lístky v
stánkoch už neobjavili, Šujan odpovedal,
že „bolo by nerozumné zverejňovať, aké
opatrenia prijala naša akciová spoloč-
nosť na zisťovanie nepravosti cestov-
ných lístkov.“ Ako dodal, „tým, že sme
odhalili nepravé cestovné lístky v preda-
ji, dovolíme si skonštatovať, že sú dosta-
točné“. (sita)

Na nábreží by
mohlo byť
múzeum
BRATISLAVA
Historickú budovu admirality na
ľavom brehu Dunaja v Bratislave zre-
konštruuje írska developerská spoloč-
nosť Ballymore Properties v rámci
projektu zóna Pribinova. 
Je zrejmé, že investor budovu určite
nezbúra a chce ju po rekonštrukcii ďalej
využívať. Ballymore účel využitia budo-
vy ešte zverejniť nechce. Ako uviedla
hovorkyňa bratislavského magistrátu Eva
Chudinová, mesto by bolo najradšej,
keby v historickej budove zriadili tech-
nické múzeum, ktoré v Bratislave chýba. 
Spoločnosť Ballymore Properties od-
kúpila pozemky v okolí Pribinovej ulice
aj s budovou admirality. Podľa hovorcu
bratislavského primátora Milana Vajdu
chce spoločnosť na ľavom brehu Dunaja
pod pracovným názvom EUROVEA
RIVERFRONT postaviť nové mestské
centrum. Ako ďalej uviedol, do roku
2009 by tu mal byť zábavno-oddychový
komplex s medzinárodnými hotelmi,
kinami, kasínom, bytmi, reštauráciami a
administratívnymi priestormi s rozlohou
110-tisíc metrov štvorcových. Vyrásť by
tu malo aj business centrum, v ktorom
bude približne 100-tisíc metrov štvorco-
vých kancelárskych priestorov najvyššej
kategórie a promenáda s parkom. (brn)

Opäť posúdia
obnovu Sadu
Janka Kráľa
PETRŽALKA
Projekt revitalizácie Sadu Janka
Kráľa v Bratislave už aj s vypracova-
ným tretím posudkom o spornom
počte stromov na výrub predloží petr-
žalský starosta Vladimír Bajan na
zasadnutie petržalského miestneho
zastupiteľstva 28. júna.
Petržalský miestny úrad dal ďalší posu-
dok vypracovať koncom mája, do zasad-
nutia miestneho zastupiteľstva by mal
byť hotový. Petržalskí poslanci projekt
revitalizácie Sadu Janka Kráľa ne-
schválili na zasadnutí, ktoré bolo 24.
mája, čím mestskú časť pripravili o
možnú dotáciu z eurofondov do výšky 20
miliónov korún. Poslanci sa nevedeli
zhodnúť, ktorý z dvoch znaleckých
posudkov na výrub stromov je dôvery-
hodný. Poslankyňa Mária Mikušová žia-
dala o vypracovanie ďalšieho nezávislé-
ho posudku, poslanci však tento návrh
neschválili a napokon hlasovali proti
celému návrhu. Petržalský starosta Vla-
dimír Bajan vtedy oznámil, že dá vypra-
covať ďalší znalecký posudok na počet
stromov na výrub a projekt revitalizácie
znovu predloží poslancom. 
Petržalský miestny úrad začal správne
konanie na výrub poškodených alebo
nebezpečných stromov v sade, ktorý by
mal revitalizácii predchádzať. Podľa
autorky znaleckého posudku Gabriely
Juhásovej z Ústavu ekológie lesa Slo-
venskej akadémie vied by sa malo v sade
vyrúbať 281 z 2 600 stromov. Tieto stro-
my sú choré, napadli ich škodcovia, sú
vyschnuté, alebo predstavujú nebezpe-
čenstvo pre návštevníkov. Zo sadu by
malo najprv zmiznúť 47 stromov, ktoré
sú v havarijnom stave. S týmto počtom
ochranári súhlasia, k zoťatiu zvyšných
vyše 230 stromov majú výhrady. Podľa
Andreja Popoviča z Bratislavského re-
gionálneho ochranárskeho združenia,
ktoré je takisto účastníkom správneho
konania o povolenie na výrub, chcú
ochranári niektoré vybrané stromy
zachrániť. (brn, sita)

Prístavný most
budú opravovať
v septembri
BRATISLAVA
Prístavný most bude od začiatku sep-
tembra pre opravu povrchu vozoviek
na dva týždne čiastočne uzavretý.
Informoval o tom hovorca Národnej
diaľničnej spoločnosti Marcel Jáno-
šík. 
Ako ďalej uviedol, vozovky na Prístav-
nom moste začnú opravovať hneď po
tom, ako mesto dá Bratislava verejnosti
do užívania piaty bratislavský most cez
Dunaj. Piaty most by podľa bratislavské-
ho viceprimátora pre dopravu Karola
Koladu mal byť dokončený koncom júla,
prvé autá by po ňom mali prejsť začiat-
kom septembra. Diaľničná spoločnosť už
na zhotoviteľa opravy vozoviek vypísala
tender. Jánošík informoval, že na Prístav-
nom moste budú opravovať vozovky na
oboch jazdných pásoch. 
Oprava jedného pásu by mala trvať
týždeň, počas ktorého bude doprava pre-
smerovaná vždy do jedného jazdného
pruhu. Podľa Jánošíka oprava mosta
vážne ovplyvní aj premávku mestskej
hromadnej dopravy, keďže autobusy
budú môcť počas opráv premávať vždy
iba v jednom smere. (ver, sita)

JCDecaux zriadi v meste nové prístrešky
na zastávkach, smerovníky a infotabule
BRATISLAVA
Spoločnosť JCDecaux doteraz postavi-
la v Bratislave 245 krytých prístreškov
pre cestujúcich na zastávkach MHD.
Na základe dohody s mestom do roku
2011 vybuduje ďalších 250 takýchto
zariadení.
Tieto kryté zastávky budú vybavené
modernou solárnou technológiou (vráta-
ne fotobuniek), ktorá je úsporná na spo-
trebu elektrickej energie a šetrí životné
prostredie. V tomto roku ich pribudne 75,
v budúcom roku ďalších 75 a v rokoch
2007 - 2011 vždy po ďalších 20. Lokality
na zastávky vyberie spoločnosť JCDe-
caux spolu s mestom vždy k 30. septem-
bru roka predchádzajúceho roku výstav-
by. Mesto zabezpečí spoločnosti JCDe-

caux na tieto účely bezplatné používanie
mestských pozemkov. Výstavbu a inšta-
láciu dodatočných zastávok zrealizuje
JCDecaux na vlastné náklady. 
JCDecaux a mesto sa dohodli aj na inšta-
lácii ďalších dodatočných 13 minisme-
rovníkov. Dodávku a inštaláciu týchto
zariadení uskutoční JCDecaux na vlastné
náklady na základe podkladov, ktoré
poskytne mesto. Spoločnosť okrem toho
nainštaluje 50 minismerovníkov podľa
požiadaviek mesta na jestvujúce mestské
informačné zariadenia. Mestu navyše v
tomto a v budúcom roku bezplatne dodá
a postaví štyri elektronické informačné
tabule, ktoré budú slúžiť výhradne na kul-
túrne alebo turistické informácie mesta.
Tabule budú majetkom mesta, ktoré bude

financovať aj ich prevádzku.
Aby sa zabezpečilo finančné krytie
výstavby a údržby všetkých týchto zaria-
dení, spoločnosť JCDecaux vybuduje
150 reklamných nosičov typu citylight
boards a reklamne ich prevádzkovať.
Prvých 75 citylights boards pribudne ešte
v tomto roku, zvyšok v roku 2006. Na
deviatich plochách týchto zariadení bude
spoločnosť JCDecaux bezplatne pre
mesto realizvať informačnú kampaň
počas celej dĺžky trvania zmluvy, ktorú s
mestom uzavrela.
Pripomeňme, že na nedostatok informač-
ných tabúľ a smerovníkov v meste ako
prvé upozornili Bratislavské noviny,
ktoré tak reagovali na početné listy čita-
teľov. (lau)



Starostovia
nechcú centrálny
výber daní
BRATISLAVA
Starostovia bratislavských mestských
častí vyslovili zásadný nesúhlas s navr-
hovaným zriadením Daňového útvaru
magistrátu a centrálnym výberom
daní na území Bratislavy.
Ako konštatovali, výber daní od vzniku
samosprávy v roku 1990 funguje dobre,
každá mestská časť má prepracovaný
systém tak, že je schopná vybrať maxi-
mum. Napríklad Mestská časť Bratislava
- Nové Mesto vyberá  ročne 97 percent.
V tomto roku od januára do konca mája
vybrala za daň z nehnuteľností takmer 54
miliónov korún, z čoho 50 percent, t. j.
26 miliónov, už odstúpila mestu. Podob-
ne je to v ostatných mestských častiach.
Centralizácia daní z nehnuteľnotí na
magistrát je podľa starostov v rozpore s
princípom približovania sa samosprávy k
občanovi. V takomto prípade budú mu-
sieť obyvatelia aj odľahlých mestských
častí vo veci daní chodiť na pracovisko
magistrátu do centra mesta. 
Starostovia preto navrhujú  principiálne
ponechať výber daní na mestských ča-
stiach, t. j. aby správcami dane boli v Bra-
tislave mestské časti tak, ako sa to osved-
čilo doteraz. Regionálne združenie
hlavného mesta Bratislavy poverilo pred-
sedu združenia Richarda Frimmela, aby
požiadal ministra financií Ivana Miloša,
aby ministerstvo financií vrátilo správu
miestnych daní do pôsobnosti mestských
častí tak, ako to bolo v predchádzajúcich
pätnástich rokoch. Túto požiadavku
nastoľujú i zastupiteľstvá mestských
častí. Zdôvodňujú ju aj tým, že hlavné
mesto neustále deleguje na mestské časti
úlohy, ktoré mestu (ako obci) ukladajú
príslušné zákony, a preto mestské časti
potrebujú aj delegovanie práva vyberať
miestne dane.
Mestské časti sú schopné dane vyberať v
plnom rozsahu a vybrané dane v sume
nad limit, ktoré vybrali v roku 2004 chcú
odovzdať mestu, čím ho chcú naďalej
podporovať. Klub starostov zároveň
deklaroval, že naďalej podporuje pri-
mátora Bratislavy, jeho  reprezentáciu
ako najvyššej osobnosti hlavného mesta
Slovenskej republiky v postavení, aké
mu náleží, aké patrí primátorovi hlavné-
ho mesta všade na svete. (ver)

PODUNAJSKÉ BISKUPICE
NA ZÁVODNEJ ULICI pri záhradkár-
skej oblasti našli náhodní okoloidúci telo
ženy. Mŕtva ležala vo vysokej tráve prikry-
tá šatami, na krku mala podliatiny. Krimi-
nalisti zistili jej totožnosť, išlo o 24-ročnú
dievčinu z Vrakune. Výsledky súdnej
pitvy predbežne potvrdili smrť udusením.

PETRŽALKA
NA ŠEVČENKOVEJ ULICI policajti
pri výkone služby kontrolovali 23-ročného
Romana. U mladého muža našli 23 vre-
cúšok sušenej rastliny, údajne marihuany.
Roman skončil na polícii. Obsah vrecúšok
zaslali na expertízu.
NA KOPČIANSKEJ ULICI vo vestibu-
le domu zasahovali petržalskí policajti.
Došlo tam k bitke. 31-ročný Štefan a o dva
roky mladší Tomáš napadli 25-ročného
Jaroslava. Ten skončil so zranením hlavy,
ktoré si vyžiada sedemdňovú liečbu. Útoč-
níkov zadržala policajná hliadka. Pri pred-
vádzaní sa Štefan začal brániť a policajta
kopol. Teraz je obvinený z trestného činu
útoku na verejného činiteľa a v týchto
dňoch ho umiestnili do väzby.
NA NOBELOVOM NÁMESTÍ v pre-
dajni potravín bodli nožom 34-ročného
Attilu. Privolaní policajti podľa popisu
svedkov obďaleč zadržali troch jeho spo-
ločníkov, mužov, 31-ročného Kolomana,
28-ročného Otakara a 64-ročného Alojza.
Pravdepodobne všetci štyria spolu popíja-
li, až došlo ku konfliktu medzi Attilom a
Kolomanom. Ten vraj vytiahol lovecký
nôž s deväťcentimetrovou čepeľou dlhou
Attilu trikrát  bodol. K zranenému ihneď
prišli záchranári, ktorí ho previezli do
nemocnice. Jeho zranenia na pravom pred-
laktí, ramene a v oblasti brucha si vyžiadali
hospitalizáciu. Okolnosti incidentu vyšet-
ruje petržalská polícia ako trestný čin
ublíženia na zdraví.

STARÉ MESTO 
NA ŠKOLSKEJ ULICI došlo k vláma-
niu do motorového vozidla Peugeot 206.
Policajná hliadka podľa popisu oznamova-
teľa vlámania zadržala na Záhradníckej
ulici 33-ročného Romana K. z Bratislavy a
21-ročnú Katarínu K. zo Zlatých Mora-
viec. Obaja skončili na polícii, kde boli
vypočutí a ku skutku sa priznali.

KARLOVA VES
NA KARLOVESKEJ ULICI 23-ročný
Michal počas kontroly napadol policajta a
spôsobil mu poranenia s dĺžkou liečenia 7
dní bez práceneschopnosti. Teraz čelí
obvineniu z trestného činu útoku na ve-
rejného činiteľa.  

NOVÉ MESTO
NATRNAVSKOM MÝTE pred Istropo-
lisom 15-ročný Ivan a o rok starší Adrián
pristúpili  k 17-ročnému Miroslavovi.
Chceli od neho hodinky, mobilný telefón
alebo čokoľvek cenné. Vyhrážali sa mu, že
ak niečo zamlčal, kopance ho neminú.
Nakoniec im postačilo 620 korún, ktoré
mal v peňaženke. Policajti ich zadržali a
vyšetrovateľ ich obvinil z lúpeže. (ver)
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Ako by ste zrekapitulovali obdobie od
komunálnych volieb na jeseň v roku
2002 po dnešok?
- Mal som možno výhodu, že som do tejto
funkcie nastúpil opätovne po tom, čo som
v nej pôsobil asi tri štvrte roka aj predtým.
Bolo dôležité sformulovať také priority
volebného programu, ktoré by boli prija-
teľné pre poslancov zo všetkých politic-
kých strán, lebo politické spektrum našich
poslancov je veľmi rôznorodé. Našli sme
spoločnú reč, volebný program s priorita-
mi bol schválený. Ako priority boli schvá-
lené modernizácia tepelného hospodár-
stva, pokračovanie v budovaní kanali-
zácie, skvalitnenie statickej dopravy, pro-
jektové, investičné a realizačné doriešenie
zóny Nový Lamač, zvyšovanie kvality
života všetkých občanov. Od roku 2002
sme tieto aktivity už rozvinuli a v niekto-
rých prípadoch aj dotiahli do konca.
Aké významné zámery chcete realizo-
vať v tomto a v budúcom roku?
- Z aktivít, ktoré som uviedol, sú viaceré
rozpracované tak, že v súčasnosti sa už
realizujú. V oblasti tepelného hospodár-
stva je podpísaná zmluva so strategickým
partnerom na 30 rokov, ktorý ešte v prie-
behu tohto roka bude rekonštruovať kotol-
ne a časť rozvodov. Na schválenie do
mestského zastupiteľstva je predložený
materiál o zmenách a doplnkoch platného
územného plánu mesta týkajúci sa zóny
Nový Lamač – lokalita Rázsochy - Zečák,
ktorý predstavuje finále dvojročnej strate-
gickej prípravy. Pevne verím, že tento
materiál získa väčšinovú podporu v mest-
skom zastupiteľstve. Toto územie je perlou
Bratislavy, na realizáciu výstavby na ňom
sa teší veľa individuálnych stavebníkov a
viem, že svoje zámery sú v tejto lokalite
pripravení realizovať aj viacerí investori.
Čo presne sa v tejto lokalite pripravuje?
– Návrh urbanistickej štúdie zóny Nový
Lamač rieši zmenu územného plánu s
prihliadnutím na čo najvýhodnejšie a
najobjektívnejšie zhodnotenie možností v
tejto lokalite. Po mnohých pripomienkach
odborných inštitúcií sa podarilo vytvoriť
taký návrh, ktorý akceptujú všetky zúčast-
nené organizácie. Najväčšia časť územia je
navrhnutá na individuálnu bytovú výstav-
bu, v jednej časti nad železnicou je navrh-
nutá bytová výstavba do štyroch podlaží s
občianskou vybavenosťou. Mám veľmi
dobrý pocit z toho, že po takmer desaťroč-
ných peripetiách s pozemkami sme sa
dostali do finálneho štádia. Štúdia rozčle-
nila územie na sedem oblastí, ktoré sa
budú riešiť individuálne. Postup bude
taký, že najprv sa vybuduje hlavná doprav-
ná tepna a následne sa budú riešiť možnos-
ti ďalšej výstavby.
Aké najvýznamnejšie akcie uskutočňu-
jú v Lamači súkromní investori?
- Od roku 2002 sa investorom spolu so

samosprávou podarilo dotiahnuť dlhodobo
pripravované investičné zámery do štádia
realizácie. Niektoré zámery boli schválené
už pred ôsmimi rokmi a k realizácii prišlo
až v tomto volebnom období. Spomeniem
tri lokality: spoločnosť CRESCO už
kolauduje na Studenohorskej ulici bytový
dom s 32 bytmi a 40 garážovými státiami,
firma IKORES má rozostavané štyri
bytové domy na Heyrovského ulici spolu s
135 bytovými jednotkami a s 147 parko-
vacími miestami. Bytové družstvo Podháj
stavia pri starom obchodnom dome dvoji-
čku bytových domov s 94 bytovými jed-
notkami a so 112 parkovacími státiami a s
32 garážami. Okrem bytových domov je
intenzívny stavebný ruch na území medzi
Hodonínskou ulicou a diaľnicou pri sta-
rom obchodnom dome. V priebehu pol
roka až roka sa tu vybudujú predajno-ser-
visné priestory pre automobily značiek
Škoda, Audi, Ford, KIA a Mercedes,
neskôr pribudne aj predajňa firmy Opel.
Občanov Lamača i susedných mestských
častí asi najviac poteší pripravovaná
výstavba firmy LIDL, ktorá tu ešte do
konca tohto roka dokončí svoju veľkopre-
dajňu – prvú na území našej mestskej časti.
Vráťme sa k činnosti samosprávy. Na čo
najviac zameriavate svoju pozornosť?
- Stredobodom našej pozornosti je základ-
ná škola. Po jej delimitácii sme prakticky
denne riešili technické problémy budovy
školy, s jej vedením úzko spolupracujeme
aj pri organizovaní školských i mimoškol-
ských aktivít. V areáli školy vytvárame
podmienky na aktívne športovanie, vybu-
dovali sme na asfaltovom ihrisku mantine-
ly, v zimnom období ho využívame aj ako
ľadovú plochu. Zrekonštruovali sme tráv-
natú plochu na školskom dvore, ku ktorej
sme vybudovali i studňu na zavlažovanie
trávnika, vybudovali oplotenie okolo teni-
sového kurtu a novú tenisovú stenu. Pre
najmenších sme v areáli ZŠ umiestnili det-

ské prvky - preliezačky a šmykľavky,
ktoré budú súčasťou malého detského
parku, a to v spolupráci so súkromnou
základnou školou Montessori, ktorej sme
prenajali časť priestorov ZŠ a rozšírili tak
možnosti vzdelávania v mestskej časti.
Rozostavaný areál nemocnice na Rázso-
chách chce ministerstvo zdravotníctva
predať. Ako do tohto procesu môže
vstúpiť mestská časť?
- Nemocnica je v katastri mestskej časti,
ale je majetkom Fakultnej nemocnice s
poliklinikou Bratislava, ktorá intenzívne
pripravuje jej predaj. Boli by sme radi,
keby záujemca o kúpu ešte pred realizá-
ciou kúpy areálu predostrel mestskej časti
svoj zámer, lebo mestská časť je pri zmene
účelu využitia stavby a zmene stavebného
povolenia kompetentná vo veci konať. Ide
o to, aby šlo o taký zámer, ktorý by nebol
v rozpore so záujmami mestskej časti.
V akom stave je zámer rekonštrukcie
kúpaliska v Lamači?
- Občania sa živo zaujímajú o osud tohto
areálu, pretože kúpalisko je uzavreté už
tretiu sezónu. V súčasnosti sa pripravuje
stavebné povolenie, mestská časť sa podi-
eľa na financovaní dokumentácie na sta-
vebné povolenie v objeme 250-tisíc korún.
STaRZ ako správca areálu je investorom
rekonštrukcie kúpaliska, pričom investície
idú z rozpočtu mesta. Po vydaní stavebné-
ho povolenia bude nasledovať výber na
zhotoviteľa stavby tak, aby sa rekonštruk-
cia mohla uskutočniť v budúcom roku.
Čo ešte by sa malo v Lamači podariť,
aby ste v budúcom roku na sklonku
vášho funkčného obdobia mali pocit
dobre vykonanej práce?
- Bol by som rád, keby sa rozpracovala
štúdia Malokarpatského námestia a Vran-
čovičovej ulice do podoby, aby mohla
prejsť schvaľovacím procesom. Na tento
náročný projekt sa v stavebnej komisii
skoro dva roky pripravujú podklady na jej
riešenie. Nespomenul som ešte jednu výz-
namnú investíciu – kanalizáciu. V starom
Lamači sa na ňu čakalo veľmi dlho, a ak sa
podarí ukončiť túto etapu, zahŕňajúcu
odkanalizovanie štyroch lamačských ulíc
vrátane z hľadiska starého Lamača centrál-
nej Vrančovičovej ulice, s investičnými
nákladmi 40 miliónov korún, na ktorých sa
mestská časť podieľala sumou 7,5 milióna
korún, bude to asi najväčšia aktivita lama-
čskej samosprávy od jej vzniku. Rozpra-
covali sme projekty aj na ďalšie ulice,
ktoré ešte nie sú odkanalizované, a bol by
som rád, keby sme v budúcom roku našli
ďalšie možnosti, ako dosiahnuť, aby bol
odkanalizovaný celý Lamač a cesty, na
ktorých sa kanalizácia buduje, boli upra-
vené tak, aby sa svojou kvalitou podobali
cestám v krajinách Európskej únie.

Zhováral sa Juraj Handzo 
FOTO - archív

Starosta Lamača Peter Šramko: Konečne sa
buduje to, čo sa pripravovalo dlhé roky

PRÍĎTE, POZÝVAME VÁS!
Na čo? na LETNÉ PREDVÁDZACIE JAZDY KIA

Kde? v areáli predajne Kia Bratislava na 
Tuhovskej 5, oproti Zlatým pieskom 

Kedy? 22. - 23. júna, od 10:30 hod. do 18:00 hod. 
Aké modely? SORENTO, SPORTAGE, CARNIVAL, 

CERATO, RIO, PICANTO, CARENS, MAGENTIS

„NA VAŠOM MIESTE BY SOM PRIŠIEL!“

www.kia-slovensko.sk, info@kia-slovensko.sk, infolinka: 02/ 49 29 43 00

DOMESTICA SR HĽADÁ
PRE SVOJICH KLIENTOV
- ženy na dlhodobé upratovanie 

domácností a firiem
- možnosť aj pre živnostníčky

Tel.: 6241 1148, fax: 6224 7788
www.domestica.sk

e-mail: domestica@ba.telecom.sk



Reštauračných zariadení v centre
mesta neustále pribúda, pričom nie-
ktoré zanikajú a namiesto nich vznika-
jú nové. Výnimkou nie je ani Klariská
ulica v najstaršej časti Starého Mesta,
v priestoroch, kde pôvodne (a pomerne
krátko) existovala reštaurácia U Hada,
začal fungovať nový zaujímavý pod-
nik: Restaurant & Coctail Lounge
DOWNTOWN.
Výraz Downtown sa v americkej anglič-
tine používa na označenie stredu mesta,
takže názov reštaurácie je vzhľadom na
jej polohu logicky správny. Do reštau-
rácie sa vchádza priamo z ulice, pred
vchodom je v letných mesiacoch malá
terasa s niekoľkými stolmi a stoličkami.
Interiér pozostáva z dvoch častí, v pred-
nej je barový pult, zadná časť je nefaj-
čiarskou zónou. Je riešený moderne, na
niektorých miestach na stenách sú však
zachované prvky (odkryté a namaľované
tehlové múry), ktoré majú pripomenúť
úctyhodný vek budovy, na prízemí ktorej
reštaurácia sídli. V prednej časti na ste-
nách prevláda žltá, v zadnej svetlozelená
farba, v oboch častiach visia na stenách
veľké zrkadlá, ktoré opticky zväčšujú
pomerne stiesnený priestor. Atmosféru
dotvára projekčné plátno a plazmová
obrazovka, na ktorých možno sledovať
televízny program, ale bez zvuku, preto-
že z reproduktorov inštalovaných na ste-

nách znie nevtieravá hudba plniaca funk-
ciu zvukovej kulisy.  
Z polievok sme vyskúšali všetky tri
ponúkané druhy – Slepačí vývar (65 Sk),
Pottage a la Du Bary, čo je krémová kar-
fiolová polievka (65 Sk) a jednu z dennej
ponuky – v čase našej druhej návštevy to
bola Kapustová (65 Sk). Medzi predjed-
lami upútali našu pozornosť dve - plátky
teľacieho mäsa s tuniakovou omáčkou
Vitello tonnato (199 Sk) a grilovaná pap-
rika s gorgonzolou Pepperoni marinati
(139 Sk). Z ponuky hlavných jedál sme
ochutnali Hovädzí steak milanese (399
Sk), Vidiecky bravčový steak (299 Sk),
Kuracie frikasé s bylinkovou omáčkou
(299 Sk) a teľací steak s limetovou
omáčkou Scaloppine al limone (269 Sk).
Z rýb sme si vybrali Kráľovskú pražmu
(199 Sk). Pri rybách treba rátať s tým, že
cena je uvedená za 100-gramovú porciu,
ak však ide o väčšiu, a teda ťažšiu rybu,
treba za každých 15 gramov navyše pri-
platiť 25 Sk. Pokiaľ ide o šaláty, servíru-
jú veľké alebo malé porcie, my sme sa
obmedzili na  Tzatziky (89 Sk). Z dezer-
tov sme si dali Ovocie s mascarpone (99
Sk ), Krém z manga s malinami (99 Sk)
a Horúce višne (79 Sk). Stojí za zmienku,
že reštauráciu sme navštívili dvakrát, no

zakaždým mali iba časť z dezertov uve-
dených na jedálnom lístku. Obsluha bola
milá a ochotná, dopustila sa však jednej
nepozornosti - čašníčka nám priniesla
iný druh hovädzieho steaku, než sme si
pôvodne objednali, a keď sme na to upo-
zornili, okamžite prejavila ochotu nám
priniesť gorgonzolovú omáčku, ktorá
patrí k pôvodne objednanému druhu, a to
na účet podniku, čo sme s poďakovaním
odmietli. Nad chybou sme prižmúrili
oko, keďže aj prinesený druh steaku bol
veľmi chutný, čo ostatne možno povedať
o všetkých nami vybraných pokrmoch -
na tomto mieste sa patrí pochváliť
kuchára, ktorý v reštaurácii Downtown
jedlá pripravuje. Nezanedbateľný je aj
fakt, že aj prílohy k hlavným jedlám sa
oproti niektorým iným reštauračným
zariadeniam v meste vyznačujú istou ori-
ginalitou.
Summa summarum, reštaurácia Down-
town pôsobí jednoznačne lepším
dojmom ako jej predchodkyňa. Po
vychytaní drobných „múch“, na ktoré
sme poukázali, má šancu obstáť v silne-
júcej konkurencii a udržať si stabilnú
klientelu. 
Hodnotenie: ����
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
O našej návšteve nebola reštaurácia
informovaná. Útratu za konzumáciu si
redakcia platila sama.

Reklamovať môžete aj umelecké dielo
Viete, čo je FDH? V nemčine táto skrat-
ka vyjadruje redukčnú diétu: Friss Die
Hälfte, v preklade Žer iba polovicu. Nič
proti nej, prirodzene, nemám. Zaiste je
zdravšia a lacnejšia ako rôzne vychy-
tené a zaručené recepty na chudnutie
rýchlo a bez námahy.
Do našej rubriky som ju zaradila vo chvíli,
keď som dostala sťažnosť trochu odlišnú
od bežných iných spotrebiteľských sťaž-
ností. Problém nadváhy je predovšetkým u
ženskej časti populácie v čase, keď sa
chystáme na plavkovú sezónu, mimoriad-
ne aktuálny. Nečudo teda, že na to reagujú
aj médiá – predovšetkým časť inzerátov.
Určite ste zaznamenali kratučké (a tým aj
lacné) inzeráty typu: Chudnite zdravo!
Schudol som – poradím aj vám! Redukcia
váhy rýchlo lacno! a za týmto textom adre-
sa, na ktorú sa treba obrátiť. Nuž nejedna
čitateľka či čitateľ neodolá a napíše. Ako
odpoveď príde najčastejšie zloženka, ktorú
je na začiatku potrebné zaplatiť a ústrižok
zaslať adresátovi. Potom už iba čakať na
sľubovaný zázrak. Poplatky spravidla nie

sú vysoké – 40, 50 až 100 Sk a poštovné.
Jednoducho povedané, taký nízky popla-
tok nestojí väčšine nachytaných ľudí, aby
sa obrátili na nejakú kontrolnú inštitúciu. A
predsa sa našla jedna pani, ktorej to neda-
lo a zavolala do Fóra spotrebiteľov. Ani nie
pre tých 50 korún, ktoré poslala, ale viac ju
nahneval tovar, ktorý jej inzerent zaslal.
Ani len listom – iba na korešpondenčnom
lístku dostala sľúbenú diétu. Na lístku sa
skvela pečiatka: Žer menej! Najviac ju
nahnevalo, že si odosielateľ nedal ani
námahu takúto neokrôchanosť poslať v
obálke. Keďže adresa bola ťažko identifi-
kovateľná, zavolala nám, aby sme varova-
li verejnosť. Týmto článkom jej žiadosti
vyhovujem.
A keď už som začala netradičnou sťažno-
sťou, pridám aj druhú. Istej spotrebiteľke
sa pozdával inzerát, ktorý sľuboval nama-
ľovanie portrétu či obrázku podľa fotogra-
fie. Ako vdova zatúžila mať obraz manže-

la a zaslala požadovanú sumu 5000 korún
spolu s fotografiou. Veľké sklamanie ju
čakalo po zaslaní obrazu. Manžel vyzeral
ako čerstvý absolvent školy a nie ako zrelý
muž. Nuž reklamovala obrázok u „výrob-
cu“. Ten sa zachoval pomerne dobre a
sľúbil vec napraviť. Naozaj po čase prišiel
obraz nový. Ibaže chyba bola v tom, že
muž na obraze sa na mŕtveho manžela
nepodobal. Otázka na mňa potom znela:
čo môžem urobiť, aby som dostala späť
svoje peniaze? Priznám sa, zaskočilo ma
to. Ako v takomto prípade posúdiť opráv-
nenosť sťažnosti? Umeleckú hodnotu by
mohol posúdiť iba ak znalec a ten to zadar-
mo neurobí. Autor diela vynaložil svoje
prostriedky na plátno a farby, takže vie
zdokladovať náklady. Ako a za koľko by v
takomto prípade rozhodol súd, to netuším.
Apritom jedine príslušný na rozhodnutie o
celej veci je naozaj iba súd. Nevedela som
preto nič iné poradiť, hoci zastávam názor,
že akékoľvek riešenie je spravidla lepšie,
ako sa začať súdiť!

Marta Černá, Fórum spotrebiteľov

V reštaurácii Downtown je dobrý kuchárStaromešťania
ďakujú pánu
starostovi
LIST ČITATEĽA
Veľmi nás Staromešťanov potešila
správa, že si náš pán starosta Peter
Čiernik našiel čas a na dva dni odce-
stoval spolu s celým svojím „dvorom“
do kalamitou postihnutých Tatier, aby
tam podporil cestovný ruch.
Ten výlet nás Staromešťanov stál síce asi
100-tisíc korún - no nech fras vezme tie
peniaze, hlavne, že si pán starosta dobre
zahral pingpong. A potešilo nás tiež to, že
od minulej jesene dostávame od pána
starostu každé dva týždne do schránok
Prešporské noviny – a to úplne zadarmo.
Mnohí Staromešťania síce frflú, že sú to
úplne prázdne a zbytočné noviny (vraj
nám stačia Bratislavské noviny, ktoré už
majú dlhšiu tradíciu), no títo občania
zabúdajú, že také pekné „mesiačikové“
rozprávočky pre malé detičky (ktorých
síce v Starom Meste nie je až tak veľa)
alebo naivné spomienky grafomana na
V-klub už v iných novinách nenájdu. Je
síce pravda, že ponuku divadelných
predstavení a iných kultúrnych podujatí
nájdu zas kdekoľvek, no čím by sa
potom zaplnila podstatná časť Prešpor-
ských novín? A stojí to všetko iba mali-
čkosť – dva a pol milióna korún za rok.
No koľko ráz sa tam objaví meno pána
starostu! Tá reklama predsa stojí za to –
aspoň občania vidia, že sa ich dane pou-
žívajú účelne. 
A tí ešte ufrfľanejší Staromešťania
dokonca radia, aby sa pán starosta išiel
poprechádzať aj so svojím „dvorom“
namiesto do Tatier po uliciach Starého
Mesta. Napríklad hneď na Poštovej ulici
by možno objavili mnohé veci, na ktoré
by sa mohli tiež vynaložiť nejaké peniaž-
ky. Tam by bolo treba vymeniť drevené
kruhové sedadlá okolo stromov, nahradiť
ukradnuté kovové obruby „pečiatok“,
opraviť vršok stĺpu vo fontáne, ktorý je
už asi dva roky zdevastovaný a podobne.
A aby reklama pána starostu pritom
nevyšla naprázdno, môžu mu jeho „dvo-
rania“ nad vchod do podchodu – kde už
veľa mesiacov svieti bielou farbou nama-
ľovaný akýsi čudný nápis (hádam to má
byť „I love Mutants“) napísať: I love
Čiernik. J. Kováč, Staré Mesto

Koncert Eltona
Johna zdvihol
ceny parkovania
LIST ČITATEĽA
Dňa 1. 6. 2005 som sa vybral do mesta a
náladu hľadať parkovacie miesto som
nemal. Rozhodol som sa zaparkovať v
podzemnej garáži pod hotelom Carlton.
Na tabuli som videl, že miesto tam je.
Povedal som si, že 40 Sk/h ma nezabije,
aspoň prídem na stretnutie na Hviez-
doslavovom námestí načas. Keď som však
po hodine a piatich minútach z garáže
odchádzal, bol som šokovaný. Parkovací
automat mi ukázal sumu na zaplatenie 200
Sk! Dvesto korún za 65 minút! Nechcel
som tomu veriť, išiel som sa pozrieť na
cenník pri informačnom okienku. Tam bol
vylepený papier, že 1. 6. 2005 stojí hodina
parkovania 100 Sk! Predpokladám, že to
bolo pre koncert Eltona Johna, no pokla-
dám to za vrchol neserióznosti a primitív-
neho podnikateľského myslenia. Jediné,
čo tým toto parkovisko získalo, je to, že
tam už nikdy nepôjdem parkovať, pretože
nebudem podporovať zdieračov a nese-
rióznych podnikateľov!

Michal Bakoš, Bratislava

Pri Auparku
sa parkuje
na chodníku
LIST ČITATEĽA
Chcel by som poukázať na problém,
ktorý sa dlhodobo prehliada a nerieši.
Aupark navštevujem niekoľkokrát
týždenne, kvôli fitku, obchodom a kinu
a až na prefajčené kaviarne (ktoré kvôli
tomu, bohužiaľ, nenavštevujem), som
spokojný. Dojem však vždy kazí prí-
chod a odchod.
Chodievam bočným vchodom zo zastávky
autobusu 93 a 94. Pomaly už začína byť
problém prejsť chodníkom pre chodcov
cez parkovisko, lebo na ňom neustále par-
kujú autá. Skoro vždy sú to veľké terénne
autá patriace miestnym „štamgastom“
alebo majiteľom obchodov. Včera o 19.30
som bol svedkom, že matka s kočíkom
musela kľučkovať po parkovisku, lebo
chodník bol úplne zatarasený. Taký istý
problém musia mať vozičkári. Pritom
miesta na parkovanie je dostatok, ale nie-
ktorí „mentálni invalidi“ musia parkovať
maximálne meter od vchodu, aby boli In.
Neviem či patrí do kompetencie mestskej
polície papučkovať a pokutovať takto par-
kujúce autá, ale minimálne vedenie Aupar-
ku by mohlo zabezpečiť priechodnosť
chodníkov pre chodcov, kočíky a vozíky.
Keďže neverím, že by bol nejaký šofér za
to postihnutý, asi by bolo najideálnejšie,
keby sa bočné strany tohto priechodu osa-
dili stĺpikmi namiesto bielych pruhova-
ných čiar. Samo Stura, Petržalka
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Spoľahnite sa

Summit Motors Bratislava, spol. s r. o., Tuhovská 9, 831 07  Bratislava, 
Tel.: +421 2 57 526 255, Fax: +421 2 57 526 275, 
E-mail: ford.ba@summit.sk, www.ford.ba.summit.sk

Piatok 17. júna od 14.00 h do 18.00 h a sobota 18. júna od 8.00 h do 14.00 h

FordServis Pripravte sa s nami na leto

� prevádzkové kvapaliny
� akumulátor
� pneumatiky
� nastavenie svetiel

� podvozok
� výfukový systém
� funkčnosť bŕzd a tlmičov

Kontrola

To všetko za 199,- Sk.
Nezabudnite sa objednať telefonicky. 

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

0905 234 615 � 4363 8184

Detské súkromné zariadenie
Fedákova 1, Bratislava - Dúbravka

poskytuje starostlivosť 
o deti od 12 mesiacov

Ponúkame pobyty - celodenné
- poldenné
- hodinové

Info: 0907 519 104, 6446 3497
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BRATISLAVA
Na Kuchajde nie sú žiadne sinice ani
baktérie, ktoré by ohrozovali zdravie
kúpajúcich sa návštevníkov. Tvrdia to
predstavitelia sxamosprávy mestskej
časti Nové Medsto a tamojšieho EKO-
podniku Verejnoprospešných služieb.
Česká firma Aquasystém Praha doko-
nčuje v týchto dňoch čistenie prírodného

kúpaliska. Pri sanačných prácach sa
nepoškodzuje flóra ani fauna jazera.
Každý deň, až do piatka, sa budú odobe-
rať vzorky vody z jazera, ktoré sa násled-
ne budú analyzovať. Keď sa konečne
splnia parametre ministerstva zdravot-
níctva, mestská časť požiada okresného
hygienika o súhlas so začatím letnej
sezóny na Kuchajde. Malo by sa to poda-

riť do 1. júla, uviedol starosta Nového
Mesta Richard Frimmel. 
Jazero bude rozdelené na dve časti, ktoré
sa oddelia bójami. Aktívna časť pod
dohľadom plavčíkov bude slúžiť na pláva-
nie, pasívna sa bude využívať napríklad na
vodné bicykle. O vyberanie vstupného a
plynulý chod letnej sezóny sa bude starať
asi 32 ľudí. (sita)

Fontána Zuzana
je odstavená 
na neurčito
BRATISLAVA
Prvého júna Mestský investor pamiat-
kovej obnovy Paming ukončil ako
správca prevádzku fontány Kúpajúce
sa dievča, známej aj ako Zuzana, na
Karadžičovej ulici. 
Dôvodom je neochota Bytového druž-
stva Centrum a Spoločenstva vlastníkov
bytov a nebytových priestorov JUZAKA
umožniť prístup k rozvádzaču fontány. 
Rozvádzač s elektromerom patriaci k fon-
táne od roku 1972 sa nachádza v suteréne
bytového domu číslo 45 na Karadžičovej
ulici pred vstupom do krytu civilnej ochra-
ny. Bytové družstvo neumožnilo Pamingu
vykonať kontrolu elektrickej inštalácie
revíznym technikom a ani pracovníci
Západoslovenskej energetiky nemohli
skontrolovať odberné miesto v súvislosti
so zavedením európskych noriem. Od 30.
mája bol pravdepodobne vypnutý prívod
elektrickej energie do strojovne (nie zo
strany Západoslovenskej energetiky) bez
akéhokoľvek upozornenia. Jediným rieše-
ním pre Bytové družstvo a Spoločenstvo
JUZAKA je premiestnenie rozvádzača s
elektromerom mimo bytového domu.
Paming preto bude riešiť nové napojenie
na verejnú elektrickú sieť. Fontána je pre-
vádzkyschopná, ale, žiaľ, bude odstavená
na neurčitý čas. (brn)

Výmena 
pozemkov 
bola štandardná
BRATISLAVA
Mesto Bratislava vymenilo štyri hek-
táre svojich pozemkov pri Letisku M.
R. Štefánika v hodnote 71,5 milióna
korún za pozemky vo Vrakuni, ktoré
majú podľa znalcov rovnakú hodnotu. 
Hovorkyňa magistrátu Eva Chudinová
tak reagovala na medializované infor-
mácie, že mestské stavebné pozemky
vedľa letiska, ktoré sa má privatizovať,
vymenili za štyri hektáre bezvýznamnej
ornej pôdy vo Vrakuni. Ako ďalej uvied-
la, spoločnosť F&P požiadala hlavné
mesto o výmenu pozemkov so zámerom
sceliť pozemky vo svojom vlastníctve.
„Magistrát je povinný predložiť žiadosť
o zámenu pozemkov na rokovanie
poslancov, ktorí zámenu odsúhlasili
väčšinou hlasov,“ skonštatovala. Výme-
nu pozemkov odporučila poslancom
komisia pre správu a podnikanie s majet-
kom mesta, komisia finančnej stratégie aj
mestská rada. 
Ako dodala, uznesenie o výmene už pod-
písal bratislavský primátor Andrej Ďur-
kovský a je len málo pravdepodobné, že
by tak pri takomto jednoznačnom hlaso-
vaní neurobil. Mesto podľa nej ešte nemá
konkrétny zámer na využitie pozemku,
ktoré získalo výmenou. „Nie každé
majetkovoprávne usporiadanie musí zna-
menať okamžité využitie pozemkov,“
uviedla. (ver, sita)

O Z N Á M E N I E
Bratislavský samosprávny kraj ako príslušný orgán územného plánovania podľa § 16 a § 18
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení
neskorších predpisov, v súlade s ustanoveniami § 17 a § 30 stavebného zákona, oznamuje zača-
tie obstarávania územnoplánovacej  dokumentácie

Územný plán veľkého územného celku Bratislavský kraj 
– Zmeny a doplnky 1/2005

Záväzná časť k ÚPN VÚC Bratislavského kraja bola vyhlásená Nariadením vlády SR č. 64/1998 v
znení neskorších nariadení vlády SR č. 336/221 a č. 20/2003.
Predmetom aktualizácie územnosprávnej dokumentácie regiónu formou zmien a doplnkov je v
zmysle § 30 stavebného zákona, zosúladenie územného plánu regiónu s Koncepciou územného
rozvoja Slovenska 2001 a zosúladenie nových väčších rozvojových zámerov v území v súvislosti so
zmenami územno – technicko – hospodárskych a sociálnych podmienok v území.

Adresa: Bratislavský samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja a priestorového  
plánovania, Trnavská cesta 8/A, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava 25CHCETE SA STAŤ

PRÍSLUŠNÍKOM MESTSKEJ POLÍCIE?

Mestská polícia hl. m. SR Bratislavy 
prijme do pracovného pomeru výberovým

konaním zamestnancov na pracovnú pozíciu  

POL ICAJT
PREDPOKLADY: vek nad 21 • ukončené úplné stre-
doškolské vzdelanie s maturitou • odpis registra
trestov nie starší ako tri mesiace • výborný zdra-
votný stav • platný zbrojný preukaz vítaný

Mestská polícia hl.m. SR Bratislava,
Gunduličova 10,  811 05 Bratislava 

Informácie poskytneme od 700 do 1500 h.
osobne alebo na tel.: 5441 8223 kl. 312,

alebo na: krajcovicova@mp.bratislava.sk

www.reas.sk
Sídlo: Štúrova 11, 811 02 Bratislava, 

tel.: 5296 5330, fax: 5296 5332, office@reas.sk, 
Pobočka: Kúpeľná 5, 811 02 Bratislava, tel./fax: 5443 4318

Prenájom BYTY/DOMY/PRIESTORY:
Gabčíková - 1i. nez., 37 m2, 6/10.p., bez balk., plast. okná 10.000 Sk/m.
Arménska - 2i. nez., 68 m2, vybav. kuch., park. v suteréne 15.000 Sk/m.
Gercenová - 4i. zar., 95 m2, 3/5.p., novost., balk., vybav. kuch. 20.000 Sk/m.
Medená - 2i. zar., 55 m2, 2/4.p., tehla, po kompl. rek. 29.000 Sk/m.
Pri Suchom mlyne - kanc. v sam. časti RD, 40+80 m2, rek. 3.000/m2/rok
Židovská - obch. priestor 55 m2, príz., výklad, renovované 8727/m2/rok
Predaj:
Lužická - gars. 30m2, OV, 2/3.p., čiast. uprav., parkety/dlažba 1.55 mil. Sk
Ul. M. Marečka - 1i., OV, 5/8.p., pôv. veľmi dobrý stav, loggia 1.4 mil. Sk
Záhradnícka - 2i., OV, 50 m2, 3/5.p., zrek., nová kuch. linka 2.5 mil. Sk
Tehelná - 3i., OV, 78 m2, 9/12.p., tehla, slušný pôv. stav, loggia 2.75 mil. Sk
Legionárska - 3i., OV, 100 m2, 4/4.p., tehla, zrek., balkón 4.08 mil. Sk
Svätý Jur - stav. poz., 4700 m2, VIS, 30x134 m, nedá sa deliť 1.700 Sk/m2

SLOVENSKÁ POŠTA, a. s., 
Banská Bystrica

Centrum služieb ľudských zdrojov
pracovisko Bratislava

prijme do pracovného pomeru 
na dobu určitú, s perspektívou 
trvalého pracovného pomeru, 

zamestnancov na doručovanie 
zásielok v Bratislave

Požiadavky: vek od 18 rokov • bezúhonnosť
• stredné vzdelanie • dobrý zdravotný stav

Písomné žiadosti spolu s profesným 
životopisom zasielajte na adresu:

Slovenská pošta, a. s., Banská Bystrica
CSĽZ Bratislava

Nám. SNP 35, 814 20  Bratislava 1

Bratislava, Račianska 3, (Rač. mýto), tel./fax: 02/4445 6838
Bratislava, Saratovská 28, (OD Saratov), tel.: 0911 400 267

Lanovka na Kamzík je už takmer hotová,
premávať začne v druhej polovici júla
NOVÉ MESTO
Práce na dobudovaní sedačkovej
lanovky zo Železnej studničky na
Kamzík pokračujú podľa plánu. Ter-
mín skúšobnej prevádzky sa plánuje
od polovice júna do polovice júla, v
druhej polovici júla už bude fungovať.
Namontovaný je už elektrický pohon la-
novky vrátane náhradného zdroja, po
montáži kladiek sa do sústavy napne
dopravné lano, na ktoré sa namontujú
sedačky  (46 repasovaných, 8 novo
vyrobených) a začne sa proces odskúša-
vania systémov. V júni sa natrú stožiare,
stanice prejdú stavebno-technickou
rekonštrukciou. Zrekonštruujú sa sociál-
ne zariadenia pre verejnosť a obsluhu,

vybuduje sa zdroj úžitkovej vody,
žumpa na odpad, namontuje sa večerné
osvetlenie a kamerový systém. Po
dôkladnom zaškolení obsluhy a povole-
ní Štátneho dráhového úradu bude môcť
byť lanovka spustená do prevádzky v
druhej polovici júla.
Ešte predtým je však budúci prevádzko-
vateľ lanovej dráhy EKO-podnik verej-
noprospešných služieb povinný zabezpe-
čiť podľa zákona o dráhach presne stano-
vené administratívne, personálne opatre-
nia a technické a materiálové vybavenie.
Ide napríklad o vypracovanie cestovného
poriadku, povolenie na prevádku lanovej
dráhy, bezpečnostné osvedčenie, pri-
hlásenie odberu elektrickej energie, po-

žiarny poriadok, evakuačný poriadok,
rozhodnutie regionálneho úradu verejné-
ho zdravotníctva na prevádzku WC či
cenník prepravného. Musí tiež prijať pra-
covníkov - obslužný personál, zabezpe-
čiť  odborne spôsobilého zodpovedného
pracovníka s platným osvedčením na
prevádzku lanovej dráhy, zabezpečiť
registračné poladnice, mobilné telefóny,
vysielačky, náradie, výstražné a oznamo-
vacie tabule, vybavenie pracovných a
dielenských priestorov. Prvotné prevádz-
kové náklady (vrátane mzdových nákla-
dov) do konca roka 2005 presiahnu
podľa riaditeľa EKO-podniku verejno-
prospešných služieb Viliama Žákoviča
sumu dva milióny korún. (ver)

Na Kuchajde nie sú nebezpečné sinice
Po dlhých rokoch sa Bratislavčania dočkajú obnovenia prevádzky lanovky na Kamzík. FOTO - Oto Limpus



Pri Auparku
postavia nový
parkovací dom
PETRŽALKA
Pri Auparku v dohľadnom čase pri-
budne sedempodlažná parkovacia
garáž, ktorá má vyriešiť nedostatok
parkovacích kapacít spôsobený vyso-
kou návštevnosťou tohto nákupno-
zábavného centra.
Výstavbu parkovacieho domu si vyžiada
aj plánované rozšírenie Auparku o prí-
stavbu s novými obchodnými priestormi
a výškovú časť s administratívnymi
obytnými priestormi, ktoré je napláno-
vané v severozápadnej časti existujúceho
areálu. Mestská časť Petržalka podmieni-
la zamýšľané rozšírenie Auparku práve
vybudovaním parkovacieho domu. Po
jeho výstavbe sa má nielen zlepšiť súčas-
ná situácia s nedostatkom parkovacích
miest pre návštevníkov Auparku (aj po
jeho dobudovaní), ale v prípade potreby
nový parkovací dom poskytne nárazovo
parkovacie miesta pre návštevníkov
podujatí organizovaných spoločnosťou
Incheba.
Objekt má byť situovaný na území ohra-
ničenom zo severovýchodnej strany
výjazdovou komunikáciou z Auparku na
Einesteinovu ulicu, z južnej strany Ein-
steinovou a zo západu susedným vonkaj-
ším parkoviskom. Objekt bude dopravne
napojený pripojovacou komunikáciou s
kruhovým objazdom na Einsteinovu
ulicu. Kruhový objazd má zároveň
zabezpečiť plynulý prejazd z Nového
mosta do Auparku, ako aj dopravné
napojenie do parkovacieho objektu. 
Parkovací dom vybudujú na jednom z
existujúcich parkovísk a bude v ňom 704
parkovacích miest. Oproti jestvujúcemu
stavu sa počet parkovacích miest zvýši o
294. Objekt má mať sedem podlaží a ráta
sa s parkovaním aj na jeho streche. Sú-
časťou stavby je výjazdová rampa pre
vozidlá a rampa pre peších vedúca do
objektu. Budova bude vizuálne koreš-
pondovať s fasádnym riešením Auparku,
jeho fasáda bude z metalického plášťa,
na ktorom budú billboardy a bigboardy
na reklamné účely. Začatie výstavby sa
predpokladá v januári 2007, ukončenie o
päť mesiacov neskôr. (lau)

Na Lachovej
zmenia dopravu
na jednosmernú
PETRŽALKA
Mestská časť Petržalka vyhodnocuje v
týchto dňoch názory verejnosti a spra-
covanú dokumentáciu v prípade zjed-
nosmernenia Lachovej ulice a časti
Námestia hraničiarov.
Mestská časť plánuje zmenu organizácie
dopravy na Lachovej ulici a chce ju čias-
točne zjednosmerniť. Touto úpravou by
sa vytvorilo asi 25 nových parkovacích
miest a ďalších 100 parkovacích miest by
sa týmto krokom zlegalizovalo. 
Na tento rok je v rozpočte Petržalky
vyčlenených pol milióna korún na do-
pravné značenie a realizáciu zmien orga-
nizácie dopravy. (sita)
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Pri Kuchajde pribudne vyše 700 bytov,
s ich výstavbou sa má začať už v júli
NOVÉ MESTO
Na Tomášikovej ulici na území medzi
bývalým obchodným domom IKEA a
železničnou stanicou Bratislava - Nové
Mesto sa už v júli začne výstavba
bytového komplexu Koloseo, v ktorom
bude vyše 700 bytov.
Bytový komplex bude pozostávať zo šty-
roch samostatných objektov, ktoré budú
tvoriť samostatný uzavretý areál. Jednot-
livé objekty sú projektované ako 10- až
14-poschodové budovy. V podzemných
podlažiach budú parkovacie garáže, na
prízemí sú navrhnuté obchody, kaviarne,
fitnes centrum a ďalšie služby. Na ostat-
ných podlažiach bude 716 bytov rôznych
dispozičných riešení a veľkostí, od jed-
noizbových až po veľkometrážne mezo-

nety. V podzemných parkovacích ga-
rážach bude 631 parkovacích miest,
ďalších 174 miest na parkovanie bude k
dispozícii na úrovni terénu, spolu teda
bude k dispozícii 805 parkovacích miest.
Investorom výstavby bytového komple-
xu je spoločnosť Tomášikova, s. r. o.
Ukončenie výstavby sa predpokladá už
koncom budúceho roku.
Scenéria Tomášikovej ulice a jej okolia v
úseku od Rožňavskej po Vajnorskú ulicu
sa už v dohľadnej budúcnosti zásadne
zmení a vďaka novej výstavbe nadobud-
ne táto dôležitá dopravná tepna  charakter
veľkomestského bulváru. Okrem bytové-
ho komplexu Koloseo tu majú pribudnúť
aj ďalšie výrazné dominanty. Ako sme už
informovali, na území od železničnej sta-

nice Bratislava – Nové Mesto po Vajnor-
skú plánuje spoločnosť TriGránit Office,
ktorá postavila Polus City Center a dvoji-
cu veží Millenium Tower I a II, výstavbu
administratívneho centra s názvom Lake-
side Office Park. Slovenská sporiteľňa
chce na území medzi bývalým obchod-
ným domom IKEA a dopravným ihris-
kom vybudovať svoju novú ústredňu –
budovu s deviatimi podlažiami. Okrem
toho už existujú zámery, podľa ktorých
by malo byť zastavané aj územie, na kto-
rom je v súčasnosti bývalý obchodný
dom IKEA a celý okolitý priestor. Mesto
navyše v najbližších rokoch plánuje pre-
dĺženie Tomášikovej ulice až po Račian-
sku. (lau)

VIZUALIZÁCIA - Ateliér 3M

Autobusy MHD jazdia po zmenenej trase
BRATISLAVA
V súvislosti s rozšírením komunikácie
na Nábreží arm. gen. L. Svobodu je od
4. júna 2005 uzatvorená cesta v úseku
medzi tunelom a Novým mostom. Práce
si vyžiadali aj zmeny trás liniek mest-
skej hromadnej dopravy.
Linky MHD číslo 29, 30, 31, 37, 39, 502,
503 a 504 premávajú po obchádzkových
trasách. V smere do mesta prechádzajú

za zastávkou Park kultúry do protismeru,
zastavujú na električkovej zastávke Cha-
tam Sófer (okrem linky č. 37) a pred kri-
žovatkou pri Novom moste sa vracajú do
pravého jazdného pásu. Pôvodná autobu-
sová zastávka Chatam Sófer je dočasne
zrušená.
V smere z mesta linky za križovatkou pri
Novom moste pokračujú cez Žižkovu
ulicu, kde zastavujú na náhradných

zastávkach Chatam Sófer (okrem linky č.
37) a Park kultúry (všetky linky) a na
svoje pôvodné trasy sa napájajú na Náb-
reží arm. gen. L. Svobodu. Pôvodné
zastávky autobusov Chatam Sófer a Park
kultúry na nábreží sú dočasne zrušené.
Táto zmena hromadnej dopravy potrvá
predbežne do 26. augusta. Po tomto ter-
míne sa organizácia liniek MHD vráti do
pôvodných trás. (brn)
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Naberte si aj vy plnúNaberte si aj vy plnú

www.pss.sk

Navštívte kancelárie obchodných zástupcov PSS, a. s., 
v Bratislave:
Navštívte kancelárie obchodných zástupcov PSS, a. s., 
v Bratislave:

Uvažujte lišiacky a naberte si aj vy plnú štátnu
prémiu až do výšky 2 500 Sk. Uzatvorte čo
najskôr zmluvu v Prvej stavebnej sporiteľni, a. s.!

Uvažujte lišiacky

Prvej stavebnej sporiteľni, a. s.

štátnu prémiu 14,5 %štátnu prémiu 14,5 %
do 30. júna

Hodžovo nám. 1, tel. 02 / 54419 525, -26Hodžovo nám. 1, tel. 02 / 54419 525, -26

TESCO, Kamenné nám. 1, tel. 02 / 52632 884 - 6 TESCO, Kamenné nám. 1, tel. 02 / 52632 884 - 6 

Bajkalská 30, tel. 02 / 58231 565, - 276, -461Bajkalská 30, tel. 02 / 58231 565, - 276, -461

Stromova 38, 02 / 54793 979 Stromova 38, 02 / 54793 979 

� vertikálne � medziokenné
� interiérové � drevené

� výsuvné � pevné

� skladacie PVC

� pevné, výklopné � opravy
� plastové a hliníkové � plátené

Jungmannova 10-12, 851 01 Bratislava
tel./fax: 6252 5021-2, 0905 431 455

www.cancelli.sk, e-mail: cancelli@cancelli.sk

Vám vyrobí a namontuje    Aj na splátky!

ŽALÚZIE
ROLETY
MARKÍZY
DVERE
GARÁŽOVÉ BRÁNY
� rolovacie � sekcionárne � výklopné

AUTOMATICKÉ 
POHONY na brány
SIETE PROTI HMYZU
� pevné � rolovacie � pántové

VSTAVANÉ SKRINE
ZASKLIEVANIE BALKÓNOV

� krídlové
� posuvné
� výklopné

NIKEA, s.r.o., Panenská 7, Bratislava
tel.: 5464 3232, 0902 730 144
opatrovanie@nikea.sk    www.nikea.sk

OPATROVANIE DETÍ
v domácnostiach v Bratislave

� kvalitné opatrovateľky so skúsenosťami � denné opatrovanie
spojené s prípravou na vyučovanie � celodenné i celonočné

opatrovanie � jednorazové alebo dlhodobé opatrovanie
„Vaša spokojnosť - náš úspech“



www.telecom.sk | 0850 211 212

°°www.každom.veku°°
Ak sa chcete dozvedieť o aktuálnej ponuke pracovných miest, naplánovať
dovolenku podľa svojich možností, zistiť aktuálne programy kín, divadiel
a televízií, ak sa zaujímate o hudbu, šport, kultúru alebo sa chcete len tak
zabaviť, tak začnite využívať internet. Aj keď ste doteraz nepracovali
s počítačom, nemajte obavy. Navštívte 3-hodinový kurz internetu a uvidíte,
že aj Vy na to máte.
Zavolajte na číslo 0850 211 212* a zaregistrujte sa na kurz najbližšie k Vám.

Kurzy prebiehajú aj počas letných prázdnin, informácie nájdete i na
www.kazdom.veku.sk.

* účtovaný bude len miestny hovor max. 2,30 Sk s DPH/min. pri volaniach z pevnej siete
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Mestu sa nepáči privatizácia letiska, má
záujem o najmenej 15-percentný podiel

Medzi Radlinského a Mýtnou chcú postaviť
polyfunkčný dom s 22-podlažnou vežou

BRATISLAVSKÉ NOVINY 12/2005

BRATISLAVA
S vážnym znepokojením sa primátor
Bratislavy Andrej Ďurkovský zoznámil
s návrhom koncepcie privatizácie letis-
kovej spoločnosti Letisko M. R. Štefáni-
ka – Airport Bratislava, a. s. (BTS). 
Podľa návrhu mesto v prvom privatizač-
nom kroku má získať 0 percent, privatizér
66 percent a štát si ponechá 34 percent. V
ďalšej fáze má potom mesto nadobudnúť
trojpercentný podiel z 34-percentného
podielu štátu, rovnako ako Bratislavský
samosprávny kraj (BSK). Primátor Brati-
slavy apeloval na ministra dopravy, ako aj
ďalších členov vlády, aby nedopustili
takýto proces privatizácie letiska a opä-
tovne deklaroval záujem o minimálne 15-
percentný podiel na privatizácii, pričom
zdôraznil, že o privatizáciu letiska sa
hlavné mesto zaujíma od začiatku vzniku
tejto myšlienky.
Predovšetkým obyvatelia Bratislavy a pri-
ľahlých obcí musia znášať všetky nepriaz-
nivé vplyvy, ktoré súvisia s prevádzkou
letiska, ktoré územne patrí do bratislav-
ského VÚC, z toho dvoma tretinami pria-
mo do intravilánu Bratislavy. Navyše
hlavné mesto musí zabezpečiť dopravné
spojenie, obsluhu územia a rovnako aj
celý proces, ktorý súvisí  s rozvojom úze-
mia, s ďalším rozširovaním druhej letisko-
vej dráhy a pod. Obyvatelia sú povinní

znášať hluk, škodlivé emisie, ale nijako
im nie je umožnené profitovať z privati-
zácie aspoň ako kompenzácia za nežiadu-
ce účinky, ktoré súvisia s prevádzkou
letiska, pričom treba zdôrazniť, že počet
prepravených pasažierov stúpol v roku
2004 na takmer milión
Primátor Andrej Ďurkovský preto vyzval
vládu, aby hlavné mesto bolo zapojené do
privatizácie letiska od začiatku procesu a
stalo sa najmenej 15-percentným akcio-
nárom. Tri percentá považuje len za
formálne naplnenie sľubov, že hlavné
mesto bude mať podiel na privatizovanom
letisku. 
Návrh koncepcie privatizácie letiska, zve-
rejnený na internetovej stránke minister-
stva dopravy, pôšt a telekomunikácií do-
konca neráta so žiadnym podielom akcií
pre mesto ani pre Bratislavský samosp-
rávny kraj. Primátor A. Ďurkovský a pred-
seda BSK Ľubo Roman proti tomu pro-
testujú a požadujú najmenej 15-percentnú
majetkovú účasť pre mesto Bratislava i
samosprávny kraj.
Minister dopravy Pavol Prokopovič bude
v budúcnosti preferovať, aby určitú časť
akcií spoločností Letisko M. R. Štefánika
- Airport Bratislava, a. s., a Letisko Koši-
ce - Airport Košice, a. s., získali aj vyššie
územné celky (VÚC) a mestá. „Nevidím
dôvod, prečo by akcie musel v budúcnos-

ti vlastniť štát. Podľa mňa je možné, aby
Slovenská republika vlastnila letiská
prostredníctvom VÚC a miest,“ skonšta-
toval P. Prokopovič. O prípadnom časo-
vom harmonograme tohto prevodu však
zatiaľ nechcel hovoriť, pričom však pre-
vod akcií závisí podľa jeho slov aj od
záujmu VÚC a miest.
V súčasnom období však predložil rezort
dopravy do pripomienkového konania
koncepciu privatizácie týchto dvoch
letísk, podľa ktorej navrhuje predať strate-
gickému investorovi minimálne 66 per-
cent akcií. Aj na odporúčanie poradcu,
ktorým je rakúsko-britské konzorcium
Meinl Bank AG, SH&E Limited a DLA
Weiss-Tessbach Rechtsanwälte GmbH,
navrhuje rezort dopravy ponechať v tejto
fáze 34 percent akcií vo vlastníctve štátu,
čím na mestá a VÚC nepripadá žiadne
percento. Túto alternatívu  preferuje rezort
dopravy preto, aby sa majoritný balík pre-
dal za čo najlepšiu cenu a aby sa dosiahli
čo najvyššie investície v ponukách.
Výberové konanie na investora chce
rezort dopravy vyhlásiť v júli a privatiza-
čné rozhodnutie by malo byť známe v
decembri. Kritériami na najlepšiu ponuku
budú cena, referencie, zmluvná dokumen-
tácia a preukázanie finančnej spôsobilosti
záujemcu kryť rozvojový plán v horizon-
te 5 až 15 rokov. (lau)

STARÉ MESTO
Veľký polyfunkčný dom s 22-podlažnou
výškovou časťou chce vybudovať spo-
ločnosť, za ktorou stojí rakúsky kapitál,
postaviť na území medzi Mýtnou a
Radlinského ulicou.
V dome by mali byť nielen byty, ale aj štu-
dentský internát, obchody, kancelárie i
športovo-spoločenské priestory. V trojpod-
lažných podzemných garážach má byť
takmer tristo parkovacích miest a oboj-
smerný vjazd do nich je navrhnutý z Mýt-
nej ulice. V parteri je navrhnuté prepojenie
Mýtnej a Radlinského ulice vo forme pešej
a nákupnej pasáže doplnenej o zelené plo-

chy, ktorá má podľa predstáv projektantov
prispievať k mestotvornosti prostredia. Na
vyšších nadzemných podlažiach sú navrh-
nuté kancelárie a študentský internát, do
ktorého by sa malo vchádzať z Mýtnej
ulice, pričom z tejto strany by sa mali
nachádzať aj spoločné priestory pre štu-
dentov a kaviareň. Do Radlinského ulice
majú byť orientované jednak kancelárske
priestory, jednak byty, ktoré budú v hor-
ných „uskočených“ podlažiach. 
Vnútorné členenie budovy má byť čitateľ-
né aj navonok. Časť, v ktorom má byť in-
ternát a byty, má mať 8, 14 a 22 nadzem-
ných podlaží, administratívna časť oriento-

vaná do Radlinského ulice 8 alebo štyri
podlažia. Bytov má byť dovedna 67 (troj-
izbové, mezonety), v internáte je navrhnu-
tých 383 izieb, z toho 335 jednolôžkových
a 48 dvojlôžkových. Projekt ráta aj so zele-
ňou, a to aj na strechách objektu.
Výškové členenie budovy reaguje na stup-
ňujúcu sa výškovú hladinu v smere od
Račianskeho mýta (spoločnosť I.P.R. Slo-
vakia tu pripravuje výstavbu 13-podlažnej
budovy) po centrálu Národnej banky Slo-
venska s 33 nadzemnými podlažiami.
Začatie výstavby novej dominanty sa
predpokladá ešte v tomto roku, ukončená
by mala byť o 26 mesiacov. (lau)

Opäť otvoria
Letnú čitáreň
v Zichyho paláci
STARÉ MESTO
Od 20. júna bude v prevádzke Letná
čitáreň - kaviareň na nádvorí Zichyho
paláca. Staromestská letná čitáreň je
jedinou svojho druhu v bratislavskom
Starom Meste. 
Letná čitáreň - kaviareň bude v prevádzke
od 10. do 17. hodiny až do 16. septembra.
Svoje služby poskytuje bezplatne. Obyva-
telia a návštevníci Bratislavy si v príjem-
nom komornom prostredí priamo v histo-
rickom centre Bratislavy budú môcť pre-
čítať predovšetkým dennú tlač a časopisy
v slovenskom, českom, maďarskom a
anglickom jazyku. Ako informovala Judi-
ta Kopáčiková, riaditeľka Staromestskej
knižnice, ktorá Letnú čitáreň prevádzkuje,
nebudú chýbať ani knižné publikácie o
Bratislave, orientačné mapy a materiály o
kultúrnych a spoločenských aktivitách v
Bratislave. (brn)

Súkromné SOU kadernícke 
Karpatské námestie 9, 831 06 Bratislava

V školskom roku 2005/2006 
otvárame v učebnom odbore

KADERNÍK - KADERNÍČKA
DENNÉ štúdium pre žiakov základných škôl a
VEČERNÉ štúdium pre absolventov stredných
škôl s dĺžkou trvania jeden rok, s možnosťou získať
VÝUČNÝ LIST v odbore kaderník, kaderníčka.

Otvárame aj kurz: ESTETIKA A VIZÁŽ TVÁRE
s možnosťou získať OSVEDČENIE

Kontakt: 4488 8541, 0905 693192
www.peknevlasy.sk, e-mail: peknevlasy@pobox.sk

Letné kurzy 
nemčiny a angličtiny 

pre mierne pokročilých 
a pokročilých 

(pokročilí s britským lektorom) 

od 4. 7. 2005.
Informácie: Jazykové centrum UK

Laurinská 14, 5. posch., 811 01 Bratislava
Tel./fax: 5443 3057

e-mail: jc@rec.uniba.sk
www.uniba.sk/jcuk.htm

Na reklamu v novinách
sa informujte na čísle

0911-NOVINY
www.bratislavskenoviny.sk
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Plánovaná výstavba na petržalskom brehu
znepokojuje vodákov dunajských lodeníc
PETRŽALKA
Zamýšľaná výstavba na petržalskom
nábreží v priestore medzi Starým a
Prístavným mostom, kde má vyrásť
nové mestské centrum, nepočíta s
ďalšou existenciou troch lodeníc, ktoré
tu fungujú už celé desaťročia.
Ako sme už informovali, magistrát vlani
vypísal súťaž na vypracovanie urbanis-
tickej štúdie na riešenie tohto priestoru,
ktorú vyhral návrh architektonického
ateliéru MARKROP. Tento návrh sa stal
podkladom na prípravu územného plánu
zóny Celomestské centrum – časť Petr-
žalka. Na spomenutom území medzi pra-
vobrežnou hrádzou a hlavným tokom
Dunaja sa však nachádzajú aj tri lodenice
– lodenica Dunajklub Kamzík, lodenica
Športový klub polície a lodenica Dunaj-
čík. Návrh zadania územného plánu zóny
zaraďuje lodenice medzi objekty určené
na asanáciu a v celom procese schvaľo-
vania nebolo pre ne naznačené žiadne

náhradné riešenie. Predstavitelia lodeníc
sa obrátili na magistrát so žiadosťou, aby
lodenice ostali zachované, mesto to však
neakceptovalo a návrh územného plánu
zóny je v súčasnosti už pripravený na
hlasovanie v mestskom zastupiteľstve.
Lodeniciam tak bezprostredne hrozí
zánik.
„Na petržalskom brehu Dunaja fungujú
lodenice vodáckych klubov od 20. rokov
minulého storočia,“ argumentuje predse-
da vodáckeho klubu Dunajčík Vladimír
Mišík. „Dnes sa na petržalskom brehu
Dunaja poniže Starého mosta nachádzajú
tri lodenice, v ktorých vykonáva svoju
činnosť päť vodáckych klubov s približ-
ne 500 členmi. Vyrástlo tu viacero vyni-
kajúcich úspešných pretekárov v kanois-
tike. Okrem dlhodobých členov sa za
dlhé desaťročia v týchto lodeniciach
vystriedali stovky mladých ľudí, ktoré tu
isté obdobie športovali.“
Ako dodal, nový územný plán zóny dáva

príležitosť na zatraktívnenie tohto úze-
mia na oddych Bratislavčanov a zároveň
aj na činnosť vodáckych klubov. Archi-
tektonický návrh naznačuje aj možnosť
obnovenia bývalého Ovsištského rame-
na, známeho ako Lido zátoka, ktoré bolo
medzi vodákmi veľmi obľúbené. „Je
paradoxom, že nové zadanie územného
plánu zaradilo tri vodácke lodenice na
petržalskom brehu Dunaja pri bývalom
Lide medzi objekty určené na asanáciu
bez náhradného riešenia,“ podotkol V.
Mišík. Zároveň vyslovil nádej, že napo-
kon sa podarí lodenice do územného
plánu zóny zaradiť, aby pre bratislavské
deti ostala zachovaná možnosť športova-
nia. Poukázal na fakt, že v iných hlav-
ných mestách na Dunaji, napríklad vo
Viedni a v Budapešti, dokázali tamojšie
magistráty športové lodenice bez ich sťa-
hovania či búrania zakomponovať do
urbanistickej a architektonickej vízie
nábreží. (juh)

PETRŽALKA
Perspektíva objektov troch bratislav-
ských lodeníc v Petržalke možno nie je
až taká pochmúrna, ako by sa mohlo
zdať: mesto tvrdí, že bude zohľadňo-
vať potreby vodákov, a podporu im
vyslovil aj petržalský starosta Vladimír
Bajan.
Ako uviedol hovorca primátora Milan
Vajda, predmetom riešenia územného
plánu zóny je územie medzi tokom Duna-
ja a Einsteinovou ulicou. Územný plán
zóny rieši toto vzácne mestotvorné úze-
mie z hľadiska ďalšieho urbanistického
vývoja komplexne ako celok, ktorý má
všetky predpoklady stať sa v budúcnosti
novým mestským centrom na pravom
brehu Dunaja, presne oproti novej mest-
skej štvrti v zóne okolo Pribinovej ulice a
novostavby národného divadla, ktorej
realizácia sa začne v druhom polroku
tohto roku. Územný plán zóny prirodzene
nerieši majetkovoprávne vzťahy v území. 
„Zadanie územného plánu zóny Celo-
mestské centrum – časť Petržalka ako
prehlbujúca územnoplánovacia doku-
mentácia vytvára úplne nové príležitosti
na zatraktívnenie tohto územia na voľno-
časové aktivity Bratislavčanov, vrátane

vodáckeho športu a činnosti vodáckych
klubov,“ konštatoval M. Vajda. „Ideový
návrh ateliéru MARKROP, ktorý zvíťazil
v súťaži vypísanej mestom a v súčasnosti
slúži ako podklad na zadanie územného
plánu zóny, naznačuje napr. možnosť
obnovenia bývalého Ovsištského ramena,
známeho ako zátoka Lido.“ 
Zadanie územného plánu zóny Celo-
mestské centrum - časť Petržalka by
malo byť prerokované na mestskom
zastupiteľstve dňa 23. júna. Ak ho
poslanci schvália, spracovanie a preroko-
vanie návrhu samotného územného
plánu zóny s verejnosťou bude otázkou
budúceho roku. Samotný potenciálny
ďalší rozvoj tohto celého územia medzi
Prístavným mostom a Starým mostom,
tokom Dunaja a Einsteinovou ulicou –
vzhľadom na pomerne zložité majetko-
voprávne vzťahy a väčší počet vlast-
níkov v celom území – je reálne budúc-
nosťou ďalších 5 rokov. Podľa M. Vajdu
je však dobré, že mesto toto územie už
teraz reguluje a určí „pravidlá hry“ skôr,
ako v území začnú pôsobiť a rokovať s
jednotlivými vlastníkmi potenciálni
investori. „Neurobí tak rovnakú chybu,
akú urobilo predchádzajúce vedenie

mesta napríklad na Podhradí, ktoré
najprv predalo a až potom chcelo určo-
vať regulatívy zástavby,“ podotkol. Ako
ubezpečil, princípom správania sa samo-
správy hlavného mesta ako jedného z
mnohých vlastníkov pozemkov v tejto
lokalite a iniciátora jej ďalšieho rozvoja
bude, že v prípade potreby zmeny ich
funkčného využitia musí byť ako vyvola-
ná investícia poskytnutá náhrada. „To sa
týka napríklad odstavnej plochy pre
autobusy MHD Pri Seči, ako aj lodeníc,“
uviedol. „Mesto bude hľadať takého
investora, v ktorého koncepcii riešenia
bude aj vytvorenie podmienok na vodác-
ky šport.“
Podporu vodákom vyjadril aj starosta
Petržalky Vladimír Bajan. „Budem pre-
sadzovať, aby mestská rada na svojom
rokovaní akceptovala preradenie objek-
tov lodeníc v tomto území z kategórie sta-
vieb na asanáciu do kategórie na dožitie –
t. j. aby dovtedy, kým sa bude stavať,
lodenice fungovali ďalej,“ povedal nám.
„Aj v prípade, že sa tu začne realizovať
významná investícia, ktorú územný plán
zóny predpokladá, budem podporovať
ponechanie tejto funkcie i do budúcnosti
v adekvátnej forme.“ (juh)
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Vedenie mesta i mestskej časti Petržalka 
majú záujem, aby sa lodenice zachovali 

Výstavba 
aquaparku je 
v nedohľadne
PETRŽALKA
Majiteľ pozemku v bratislavskej Petr-
žalke, na ktorom mala spoločnosť
Aquaparky Slovakia postaviť aqua-
park, začne o výstavbe vodného
zábavného parku rokovať s novým
investorom. 
Majiteľ pozemku bude s potenciálnym
investorom aquaparku rokovať tento
týždeň. Podľa hovorkyne petržalského
starostu Milky Podmajerskej majiteľovi
pozemku už zrejme nevyhovuje spolu-
práca so spoločnosťou Aquaparky Slova-
kia, ktorá projekt roky neposunula ďalej. 
Vlastník pozemku sa o výstavbe aqua-
parku v lokalite Jarovského ramena
dohodol so spoločnosťou Aquaparky
Slovakia ešte v roku 2002. V tom roku
spoločnosť začatie výstavby aj oznámila
verejnosti, stavať však nezačala. V roku
2003 spoločnosť oznámila, že začne sta-
vať v apríli a park postaví do konca roka
2004. Keď už mal aquapark stáť, Aqua-
parky Slovakia zverejnili informáciu, že
„došlo k posunu v avizovaných ter-
mínoch výstavby nielen z dôvodov prí-
pravy ďalších štúdií a projektov, ale aj
riešením pozemkov z dôvodu rozšírenia
plochy, stanoviskami ústavov hygieny,
ekonomickou analýzou projektu a
samotným schvaľovacím procesom v
peňažných ústavoch.“ Verejnosť vtedy
ubezpečili, že novopostavený aquapark
sprístupnia v roku 2006.
Riaditeľ spoločnosti Aquaparky Slovakia
Ján Budziňák sa k zmene investora
vyjadriť nechcel. Ako uviedol, mali
zabezpečiť, aby do výstavby aquaparku v
Petržalke investoval zahraničný partner.
To sa im podľa neho aj podarilo a na
financovaní projektu sa mali podieľať
predovšetkým talianski partneri z ich
vlastných úverových zdrojov, pričom
náklady na výstavbu aquaparku by mali
dosiahnuť takmer 1,2 miliardy korún.
Ako dodal, vlastník pozemku chce roko-
vať iba o zmene zahraničného investora. 
Objekt aquaparku mal podľa plánov spo-
ločnosti Aquaparky Slovakia pozostávať
z trojhviezdičkového hotela Aqua, kon-
gresového centra a dvojposchodovej
Aquareny s deviatimi bazénmi a niekoľ-
kými reštauráciami a kaviarňami. Súčas-
ťou Aquareny mala byť aj dvojpodlažná
promenáda s niekoľkými obchodnými
priestormi vrátane sauny, telocvične, fit-
ness a iných príležitostí na relax. (sita)

V školskom roku 2005/2006
Fakulta managementu
Univerzity Komenského,

Odbojárov 10, 820 05 Bratislava

otvára externé bakalárske štúdium 
dištančnou metódou

v odbore 

MANAŽMENT 
(so zameraním na finančný 

manažment a finančné služby)

Prihlášky na vysokú školu 
zasielajte do 30. 7. 2005  

(do rohu prihlášky uviesť značku A)

Info: � 02/ 49100242, 240

NADŠTANDARDNÁ 
BYTOVÁ VILA
IVANKA PRI DUNAJI

� 150 m od centra vo vilovej zástavbe 
� 9 nadštandartných bytov vo výmere 

od 80 do 150 m2

� Byty s vlastnou záhradou alebo veľkými
terasami

� Súkromie v uzavretom 20 á areáli
� Záhradná úprava spoločných priestorov
� Cena od 30.000,- Sk/m2 + DPH
� Kolaudácia objektu: Júl 2005
� Ku každému bytu garáž

AUSTRIA REAL s.r.o., 
Panenská 35, 811 03 Bratislava

Tel: 654 210 08
Mobil: 0903 402 673, 0903 224 684

Fax: 654 280 61
e-mail: ava@ava.sk www.austria-real.sk

ZBERATEĽ KÚPI OBRAZY OD MALIAROV:
Jakoby, W-Kráľ, Hála, Duchajová, Medvecká, Foltýn,
Barčík, Guderna, Baron, Filko, T. Mousson, Jasusch, Kom-
pánek, Laluha, K. Ondreička, Gwerk, Križan, Paštéka, Kol-
lár, Mudroch, Reichentál, Medňanský, Bazovský, Benka,
Žilinčanová, Alexy, Krivoš, Zmeták, Hložník Vincent aj Fer-
dinand, Jakabčic, Studený, K. Sokol, Mallý, Millý, Nemčík,
Nevan, Alexy, Fulla, Šimerová, P. Matejka, C. Majerník,
Čemický, Krivoš, Angyal, Tekeľ, Flaché, Brunovský, Pro-
hačka, Tichý, Collinásy, Cpin, Czordák, E. Filla, Čunderlík,
Jankovič, Kľúčik, Kubínčan, Sovánka, Skutecký, Schurmann,
Hanula, Palugyay a iných. Platím v hotovosti po dohode.

Tel.: 0903 750 511

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

� 0905 610 173
Tel./fax: 02/4464 4222

Zabuchli ste si dvere? PODMANICKÝ
PORTO PARKET
Parkety - rekonštrukcia starých,

pokládka všetkých druhov nových,
brúsenie, lakovanie, predaj, morenie.

Maľovanie, stierkovanie.
� 0903 28 29 36

KÚPIM OBRAZY
slovenských, maďarských, českých,

ruských a iných maliarov.
Platba v hotovosti,

seriózne jednanie samozrejmosťou.
Tel.: 02/5263 4664, 0905 659 148

P R E D Á M E
Stavebný pozemok 5300 m2 s územným
rozhodnutím pre výstavbu. Všetky IS. Poloha -
priamo pri hlavnom cestnom ťahu BA II. Dom-
kárska ulica. 0903 457 041
Pozemok 6000 m2. Všetky IS vrátane stavieb,
jedinečná poloha pod lesom. Lokalita Borinka
pri Bratislave. 0903 457 041
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Otvorili ďalšie
multifunkčné
ihrisko
NOVÉ MESTO
V areáli Základnej školy Cádrova v
Novom Meste minulý týždeň slávnostne
otvorili ďalšie multifunkčné športové
ihrisko. Od októbra minulého roku je to
už tretie športové ihrisko pri základnej
škole, ktoré otvorili v tejto mestskej
časti. Prvého októbra minulého roku
otvorili miniihrisko pri Základnej škole
Kalinčiakova, 25. novembra 2004 v are-
áli Základnej školy Jeséniova.  
Najnovšie multifunkčné ihrisko s ume-
lou trávou doplnenou kremičitým pies-
kom (umožňujúce došmykovanie, aby v
zápale hry nedochádzalo k zraneniam
kĺbov), farebne vyčlenenými hracími
plochami na  hádzanú, volejbal, tenis a
malý futbal bolo vybudované z prostried-
kov mestskej časti. Je vybavené aj večer-
ným osvetlením a k dispozícii bude nie-
len žiakom a učiteľom školy, mládeži,
ale aj širokej verejnosti, a to aj počas let-
ných prázdnin. V zimnom období sa uva-
žuje o vytvorení ľadovej plochy. 
Na realizáciu tohto projektu, ktorá sa
začala vlani v novembri, ale pre nevyho-
vujúce klimatické podmienky sa uskuto-
čnila až v máji tohto roka,  vyčlenila
mestská časť  Bratislava - Nové Mesto
2,4 milióna korún. Náklady na umelý
povrch uhradila sponzorsky spoločnosť
Koratex, s. r. o., Bratislava zaoberajúca
sa výrobou športových povrchov.
Budovanie ihrísk je podľa názoru staros-
tu Nového Mesta Richarda Frimmela síce
finančne nákladné, ale určite menej, ako
náročná liečba drogových, resp. alkoho-
lových závislostí. V tejto súvislosti zau-
važoval o perspektívnom vybudovaní
ihriska na pétangue v areáli Kuchajda.
Cena za prenájom ihriska pre verejnosť
sa bude podľa slov riaditeľa školy Rober-
ta Popluhára pohybovať od 210 do 230
korún na hodinu, v prípade využitia
večerného osvetlenia bude cena ešte o
130 korún na hodinu vyššia. (brn)

www.auto-alba.sk

NAJVÄÈŠÍ KONCESIONÁR ZNAÈKY PEUGEOT

PEUGEOT 206.

299.900 ,- Sk
*

EŠTE NEODOLATE¼NEJŠÍ.

3-dverová verzia EUROPA cez  už odPEUGEOT LEASING
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Bytové jadrá
Kúpeľne

rekonštrukcie do 5 dní
zľavy na materiál 10-25%

Elektroinštalácie
www.renovum.sk

Tel.: 5249 5431, 0903 430 443

Akadémia vzdelávania
LETNÉ JAZYKOVÉ 

KURZY 2005
ANGLIČTINA
� Intenzívne kurzy
� Konverzačné kurzy 
� Kombinované kurzy gramatiky
� a konverzácie
� Teen konverzácia

KURZY PRE DETI 
� Angličtina a počítače
� Angličtina a tvorivé dielne 
� Konverzácia v angličtine

NEMČINA, ŠPANIELČINA,
FRANCÚZŠTINA,
TALIANČINA
� Intenzívne kurzy 
� Konverzačné kurzy

SLOVENČINA 
PRE CUDZINCOV
� Intenzívne kurzy 

� Dĺžka kurzov 2 týždne až 1 mesiac
� Slovenskí a zahraniční lektori

Akadémia vzdelávania
Gorkého 10, 815 17 Bratislava

tel: 02/ 544 100 25, 0902 930 242,
0905 624 556

info01@aveducation.sk
www.aveducation.sk

A K C I A !!!
Hotel MAK Terchová-Vrátna

ČAKÁ VÁS NOVÝ INTERIÉR

Deti do 18 rokov ZDARMA 
krytý bazén a biliard v cene

tel: 041/56959 37-38, 0910 333 000
www.mak.sk

NAJVAČŠÍ VÝBER ŠIJAČIEK
V BRATISLAVE

� MECHANICKÉ AJ ELEKTRONICKÉ,
OVERLOKY AJ VYŠÍVAČKY

� DOPLNKY, NÁHRADNÉ DIELY
A SERVIS

� QUILTOVACIE STOLÍKY, OREZY, 
PATKA NA SKRYTÝ ZIPS, CD-ROOM...

AKCIA 2-5 NITNÝ OVERLOK
S RETIAZKOU A COVERLOKOM 

za 29 990,- Sk

ZÁHRADNÁ TECHNIKA
STIHL

KROVINOREZY, PÍLY, POSTREKOVAČE
DOPLNKY, NÁHRADNÉ DIELY A SERVIS

BRÚSENIE REŤAZÍ

JARNÁ AKCIA (do 15.6.2005)

Podrobnosti na www. zima.sk alebo v prevádzkach: 
KM-trend, OD Dunaj II, 1 posch.,

Nám. SNP 30, Bratislava, tel: 02/5441 3742
KM-trend, OD Javorina, 1 posch.,

Vlčie Hrdlo 54, Bratislava, tel: 02/4552 6298 
Majster Zima, OD Jednota, 

Trojičné nám. 9, Trnava, Tel: 033/5512 044

CINDERELLA FAMILY SERVIS, s.r.o.

Gazdinky na upratovanie domácností
firemné upratovanie, jednorazové

upratovanie, tepovanie, party servis.
Nestíhate? Pomôžeme Vám.

Tel.č.: 6542 2119, 0915 774 136
www.cinderella.sk info@cinderella.sk

Na brehoch Dunaja je priveľa buriny,
ktorá už narúša ich kamenné spevnenie
BRATISLAVA
Brehové opevnenie Dunaja v Bratisla-
ve ohrozuje priveľké množstvo buriny
a náletových drevín, teda bezcenných
a v podstate nežiaducich stromov,
ktoré tu nevysadili ľudia, ale vyrástli
tu náhodou. 
Na tento problém nás upozornil čitateľ,
podľa ktorého brehy dunajského nábre-
žia obložené žulou už niekoľko rokov
zarastajú burinou a náletovými drevina-
mi. „Korene už pomerne vyrastených
drevín rozrušujú kamenné spevnenie bre-
hov,“ uviedol. „Oprava bude jedného dna
nepomerne drahšia, ako stojí priebežná
údržba... A možno o to aj ide - treba mať
argumenty na drahú rekonštrukciu bre-
hov!?“ 

Ako sme zistili, údržbu brehového opev-
nenia na dunajskom nábreží má na sta-
rosti Slovenský vodohospodársky pod-
nik, závod Dunaj. „Odstraňovanie nále-
tových porastov a buriny z brehového
opevnenia Dunaja vykonávame pravi-
delne minimálne raz ročne,“ informoval
nás riaditeľ závodu Dunaj Dušan Krajči.
„Na ľavom brehu Dunaja v úsekoch
medzi mostami Lafranconi a Novým
mostom, na pravom brehu v úseku medzi
reštauráciou Aušpic a Starým mostom.
Aj v mesiaci jún a júl tohoto roku bude
vykonané odstraňovanie porastov v uve-
dených úsekoch. Privítali by sme, aby aj
plavebné spoločnosti, ktoré podnikajú na
osobnom prístavisku v úseku ľavého
brehu medzi Novým mostom a Starým

mostom, zabezpečili odstraňovanie pora-
stov v okolí pontónov, ktoré využívajú
ku komerčnej činnosti.“
Ide o iba zdanlivo okrajový problém:
ešte máme v živej pamäti povodne v lete
2002, kedy nechýbalo veľa, aby aj Brati-
slavu postihla podobná katastrofa ako
Prahu, kde veľká voda napáchala miliar-
dové škody. Dobrý stav dunajských
hrádzí a brehových opevnení je nevy-
hnutným predpokladom pre to, aby
mesto dokázalo lepšie čeliť takýmto a
podobným prírodným pohromám. Túto
skutočnosť je treba mať na pamäti stále,
nielen vtedy, keď hlavné mesto ohrozuje
veľká voda -lebo vtedy už môže byť
neskoro... (juh)

FOTO - Oto Limpus

Ak máte záujem o reklamu v týchto novinách,
volajte na telefónne číslo 0911-NOVINY

www.bratislavskenoviny.sk
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Rozšíria kapacitu
domovov
dôchodcov
BRATISLAVA
Mesto Bratislava plánuje vybudovať
centrum pre klientov s Alzheimero-
vou chorobou, ktorého poslaním
bude zabezpečiť ošetrovateľskú sta-
rostlivosť a bezpečnosť takto postih-
nutých občanov.
V súčasných podmienkach zabezpeče-
nie takejto starostlivosti nie je možné,
pričom žiadostí o umiestnenie do zaria-
denia neustále pribúda. V Domove jese-
ne života na Hanulovej ulici evidujú už
76 žiadostí. Vybudovanie nového centra
pre klientov s demenciou Alzheimerov-
ho typu (DAT) patrí medzi priority roz-
voja mesta do roku 2006. Centrum DAT
bude samostatný trojpodlažný objekt s
kapacitou 48 lôžok, zabezpečenie chodu
nového pavilónu (stravovanie, práčov-
ňa, kotolňa, rehabilitácia) bude pro-
stredníctvom napojenia na jestvujúce
prevádzky Domova jesene života. 
V súčasnosti je spracovaný projekt na
územné konanie, rozhodnutie o umiest-
není stavby a projekt na stavebné povo-
lenie. V týchto dňoch sa k projektu
vyjadrujú dotknuté subjekty v rámci sta-
vebného konania. Vydanie stavebného
povolenia sa predpokladá v júni alebo v
júli tohto roka. Začiatok výstavby je
naplánovaný na august, predpokladaný
čas výstavby je 13 až 14 mesiacov, čo
znamená, že ukončená by mohla byť v
septembri budúceho roku. Na projekt je
vyčlenených 35 miliónov korún.
Rozšírenie kapacity sa pripravuje aj v
ďalšom zariadení v pôsobnosti mesta –
Domove seniorov Archa na Rozvodnej
ulici. Aj tento projekt patrí medzi prio-
rity rozvoja mesta do roku 2006. V
uplynulom období sa už realizovala
jeho prvá časť – prístavba Denného
aktivačného centra. Teraz prichádza na
rad prístavba opatrovateľských služieb.
V súčasnosti je už pripravená projekto-
vá dokumentácia a vydané územné roz-
hodnutie. Prístavba, ktorej vybudova-
nie si vyžiada 35 miliónov korún, sa
bude realizovať v dvoch etapách a mala
by byť ukončená v budúcom roku. Jej
poslaním bude poskytovať opatrovateľ-
sko-aktivizačné služby pre 30 až 35
Bratislavčanov v seniorskom veku s
cieľom umožniť ich návrat do domáce-
ho prostredia. 
Mesto spravuje okrem Domova jesene ži-
vota a Domova seniorov Archa ešte ďal-
ších päť zariadení sociálnych služieb. Ich
celková kapacita je 1062 osôb. (lau)

Dokončili 
nadstavbu 
Fortuny
BRATISLAVA
Mesto v uplynulých dňoch dokončilo
dvojpodlažnú nadstavbu sociálnej
ubytovne Fortuna na Agátovej ulici,
čím sa jej kapacita rozšírila o 37
nových obytných jednotiek.
Ako uviedla vedúca magistrátneho odde-
lenia sociálnych vecí Viera Karovičová,
nadstavba zahŕňa osem obytných buniek
s jednou miestnosťou, 27 obytných jed-
notiek s dvoma miestnosťami a dve obyt-
né bunky s troma miestnosťami. Okrem
toho pribudli dve klubové miestnosti a tri
miestnosti pre upratovačky. Celkové ná-
klady na realizáciu nadstavby, vrátane
nákladov na trafostanicu, prípojky vy-
sokého a nízkeho napätia a požiarnu
ochranu objektu predstavujú 46,6 milióna
korún. Nadstavbou sa definitívne doriešil
aj problém so zatekaním strechy, čiastoč-
ne sa zateplila budova a vyriešili sa aj
problémy s kotolňou.
Mesačná úhrada v ubytovni sa podľa pri-
jatého dodatku k štatútu ubytovne zvyšu-
je o 500 korún za obytnú bunku s jednou
miestnosťou a vaňou, 1000 korún za
obytnú bunku s dvoma miestnosťami a o
1500 korún za obytnú bunku s tromi
miestnosťami. 
Rozšírením ubytovne mesto získalo kapa-
citu na riešenie prechodného bývania pre
rodiny s deťmi z Domu mladej rodiny,
ktorým sa za šesť rokov nepodarilo získať
vlastné bývanie. Navyše po jej otvorení,
ktoré sa predpokladá už v najbližších
dňoch, pribudne možnosť získať bývanie
v Bratislave pre zamestnancov Mestskej
polície. To môže výrazne prispieť k stabi-
lizácii zamestnancov, ktorých má Mestská
polícia chronický nedostatok. (lau)

Územie na konci Lamača má budúcnosť
LAMAČ
Územie za starým obchodným domom
v Lamači v smere ku hranici s mest-
skou časťou Záhorská Bystrica je per-
spektívnym miestom, kde sa v budúc-
nosti bude realizovať ďalšia výstavba.
Starý obchodný dom v Lamači zatiaľ
funguje, sú v ňom prevádzky, ktoré
podľa vyjadrenia starostu Lamača Petra
Šramka „čakajú na lepšie časy“. Objekt
nie je stále využitý v plnom rozsahu, ale
v jeho okolí sa už stavajú predajne
motorových vozidiel a je predpoklad, že
celá táto oblasť dostane po ich dokonče-

ní nový impulz. Obchodný dom a jeho
okolie rieši urbanistická štúdia Staré
záhrady. 
Lokalita za obchodným domom smerom
ku hranici s mestskou  časťou Záhorská
Bystrica je rozvojovým územím tejto
mestskej časti. Vzhľadom na veľkosť
územia asi 8,6 hektára a blízkosť inži-
nierskych sietí, dopravného napojenia a
ostatnej infraštruktúry bude začatie prí-
padnej výstavby na tomto území podstat-
ne jednoduchšou záležitosťou, ako to je v
prípade lokality Nový Lamač – Zečák,
kde je veľkosť rozpracovaného územia

148 hektárov. Rozdiel je i v tom, že
pozemky v území Staré záhrady vlastnia
už siedmi investori, ktorí sú financova-
teľmi Urbanistickej štúdie a obstarávate-
ľom štúdie Nový Lamač je mestská časť
Lamač, pričom má za partnerov fyzické
a právnické osoby, ktorých je spolu
okolo päťtisíc. 
Starosta mestskej časti P. Šramko dáva
tejto lokalite dobrú perspektívu. Prípad-
ný stavebný ruch by nemal byť problé-
mom ani pre obyvateľov mestskej časti,
lebo ide o územie situované úplne na
okraji Lamača. (lau)

V Novom Meste asi zrušia dve knižnice
NOVÉ MESTO
Novomestská knižnica je doterajším
počtom zariadení (centrálna knižnica a
5 pobočiek) na počet obyvateľov na
Slovensku  unikát. Mestská časť si
však už prevádzku takej hustej siete
knižníc nemôže dovoliť.
Keďže prevádzka niektorých z nich je
vzhľadom na slabú návštevnosť neefek-
tívna, na základe návrhu miestnej rady
koncom apríla vymenoval starosta
Richard Frimmel päťčlennú komisiu na

analýzu situácie. Komisia za účasti riadi-
teľky Knižnice Ireny Galátovej navštívila
všetky prevádzky knižnice v mestskej
časti a na základe zhodnotenia fina-
nčných nákladov na prevádzku, na nákup
knižničného fondu, návštevnosti a ďal-
ších ukazovateľov, predložila na roko-
vanie miestnej rady 31. mája návrh na
ukončenie prevádzky Knižnice Vajnorská
(k 1. júlu), Knižnice Račianska (k 1.
októbru) a  presun Knižnice Jeséniova do
Základnej školy s materskou školou Jesé-

niova, resp. do Klubu dôchodcov Jesé-
niova (k 1. januáru 2006). Pred ukonče-
ním prevádzky v týchto knižniciach pri-
praví vedenie knižnice burzu starších
kníh pre občanov za symbolickú cenu,
osloví s ponukou základné školy  s mater-
skými školami, prípadne menšie obce.
Odporučené racionalizačné riešenie
umožní zvýšenie finančných prostried-
kov na nákup literatúry pri zachovaní
dnešného príspevku mestskej časti do
novomestskej knižnice. (ver)

VAJNORY
Zámer vybudovať vedecko-technolo-
gický park CEPIT naďalej sprevádza
výmena názorov medzi magistrátom a
mestskou časťou Vajnory, na území
ktorej má park vyrásť. 
Starostka Anna Zemanová na vajnorskom
miestnom zastupiteľstve informovala
poslancov, že v mestskej rade  nebolo  pri-
jaté uznesenie k aktualizácii územného
plánu mesta z roku 1993. Mestská časť
opäť deklarovala, že je  otvorená zámeru
vytvoriť v mestskej časti multifunkcionál-
ny vedecko-technologický park CEPIT.
Poslanci sa v diskusii opäť vrátili k inves-
tičnému zámeru, ako aj k spoločnému
stretnutiu zástupcov mesta, mestskej časti

a vlastníka pozemkov 6. júna na pôde
magistrátu. Na tomto stretnutí mestská
časť navrhla kompromisné riešenie, ako
by sa dal investičný zámer realizovať.
Vlastník ho však jednoznačne odmietol. 
Na poslednom zasadnutí miestneho zastu-
piteľstva vajnorskí poslanci opäť preu-
kázali svoju ústretovosť. Poverili mestské-
ho poslanca predložiť na zasadnutí mest-
ského zastupiteľstva pri rokovaní o návrhu
zmien a doplnkov aktualizácie územného
plánu hlavného mesta pozmeňujúci návrh
k uzneseniu. Návrh má byť formulovaný v
takom zmysle, že v mestskej časti Bratisla-
va - Vajnory pre lokality označené ako Pri
majeri I a Pri majeri II bude vo všeobecne
záväznom nariadení mesta zakomponova-

ná podmienka na spracovanie územno-
plánovacej dokumentácie zóny vrátane
vyhlásenia stavebnej uzávery obdobne,
ako to mesto navrhuje  v mestských časti-
ach Lamač a Devín. Takýmto spôsobom sa
dosiahne to, čo mestská časť celý čas
požadovala - vytvorenie odborne fundo-
vaného materiálu, ktorý detailne preverí a
zhodnotí možnosti, ako zrealizovať inves-
tičný zámer CEPIT. 
„Územný plán zóny bude dostatočnou
zábezpekou, že v prípade jeho neúspechu
nedôjde k realizácii  inej výstavby,“
uviedla A. Zemanová. „Do jeho schvá-
lenia, ktoré bude v kompetencii mestskej
časti, bude pre predmetné pozemky
vyhlásená stavebná uzávera.“ (lau)

Diskusia o projekte CEPIT pokračuje

LiDL Slovenská republika, v.o.s., Bratislava
predložil zámer

Predajňa potravín LiDL, 
Karloveská ulica

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 1. 6.
do 22. 6. 2005 na prízemí budovy Magistrátu
hl.mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v pries-
toroch Služieb občanom/FRONT OFFICE. Verej-
nosť môže svoje písomné stanovisko doručiť Minis-
terstvu životného prostredia SR, odbor posudzova-
nia vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľudovíta
Štúra č. 1, 812 35 Bratislava 1 do 5. 7. 2005.
Miestom realizácie zámeru sú  pozemky s parc. číslami
831; 844; 845; 846/1, 2; 848/1, 2, 3; 850; 851/1, 2;
874/1; 879/1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, k.ú. a MČ Bratislava
- Karlova Ves, územný obvod Bratislava IV. Zo západu je
ohraničené komunikáciou Karloveská ulica. Na severnej
strane pozemku sa nachádza voľný pozemok a čerpacia
stanica Shell. Východnú hranicu tvorí ulica Líščie údolie.
Južnú stranu záujmového pozemku ohraničuje budova
bývalého Mestského Úradu Karlova Ves.
Účelom navrhovaného zámeru je výstavba a prevádzka
predajne potravín LiDL s predajnou plochou 1286 m2 a
parkoviska pre zákazníkov predajne s celkovým počtom
parkovacích stojísk 118. 
Predpokladaný termín začatia: 4.kvartál 2005
Predpokladaný termín ukončenia: 2.kvartál 2006

Mesto Bratislava
dáva na známosť

Unibyt, s.r.o., Bratislava 
predložil zámer

Zmena stavby - Polyfunkčný
bytový objekt 2A s garážami,

Bratislava, Dlhé Diely
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 1. 6.
do 22. 6. 2005 na prízemí budovy Magistrátu
hl.mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v pries-
toroch Služieb občanom/FRONT OFFICE. Verej-
nosť môže svoje písomné stanovisko doručiť Minis-
terstvu životného prostredia SR, odbor posudzova-
nia vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľudovíta
Štúra č. 1, 812 35 Bratislava 1 do 6. 7. 2005.
Miestom realizácie zámeru je  pozemok s parc. číslom
1426/443, nachádzajúci sa v svahovitom území v centrál-
nej lokalite sídliska Dlhé Diely, medzi komunikáciami Hany
Meličkovej, Majerníkovej a Kresánkovej ulice, k.ú. a MČ
Bratislava - Karlova Ves, územný obvod Bratislava IV. Úče-
lom navrhovaného zámeru je zmena stavby polyfunkčného
bytového objektu č.2A, s garážami, ktorý sa má budovať v
rámci II. etapy, na území medzi ulicami Hany Meličkovej,
Majerníkovej a Kresánkovej ulice, na Dlhých Dieloch v Bra-
tislave.  Zmena stavby spočíva zo zvýšenia počtu garážových
stojísk z pôvodne navrhovaných 121 stojísk na 152 stojísk.
Naviac 31 garážových stojísk je umiestnených v novonavr-
hovanom 4.podzemnom podlaží objektu. Funkčnou náp-
lňou polyfunkčného bytového domu celkom je vybudovať na
1.-18.P -  64 bytových jednotiek, občiansku vybavenosť –
obchodné priestory 623,14 m2 a kancelárske priestory
683,04 m2. 
Predpokladaný termín začatia činnosti: rok 2005 (po vyda-
ní právoplatného stavebného povolenia)
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: cca rok 2007

Mesto Bratislava
dáva na známosť



Schöner Náci 
bol kedysi
veľmi známou 
postavou

Zaujímavou, neopakovateľnou hu-
mornou postavičkou starej Bratisla-
vy bol Schöner Náci (11. 8. 1897 – 23.
10. 1967), vlastným menom Ignác
Lamár. Narodil sa v Petržalke, kde
bol jeho otec Karol obuvníkom a do
tohto remesla zasvätil aj syna.
Dvaja Karolovi bratia odišli za chle-
bom do USA a do Nemecka, sestra sa
mu vydala do Rakúska. Manželka
Anna ušla s tovarišom Uhrínom do
Viedne a opustený otec Karol utápal
svoj žiaľ v alkohole. Po jeho smrti
dokončili dielo skazy exekútori roz-
predaním majetku na úhradu dlžôb.
Dobrí ľudia obstarali Ignácovi miesto
v divadelných dielňach. Po viacerých
pokusoch o nadviazanie citových
vzťahov so spolupracovníkmi došiel k
svojej životnej filozofii, že najlepšie
uplatí svoje schopnosti v cirkuse ako
jeho starý otec, slávny klaun Ignác
Lamár. Túžil pracovať, rozdávať
ľuďom radosť, humor, lásku, smiech a
dobro. 
Práve v roku 1914 v čase sarajevského
atentátu mu oznámila jeho milá Žanet-
ka, že si našla milenca a vydá sa za
neho. Bol zranený vo svojoch citoch,
blúdil ulicami Bratislavy a zrodil sa v
ňom plán nájsť si iné zamestnanie, pre-
tože ho prepustili z divadelných dielní,
keď bolo divadlo v kríze. Mal veľa
známostí s bratislavskými paničkami,
ktorým robil drobné službičky – upra-
toval byt, prášil koberce a podobne.
Pritom myslel na svoj sen v úlohe šaša,
klauna, ktorý bude chodiť po uliciach
Bratislavy vo fraku a v cylindri, vždy s
úsmevom sa klaňať paničkám aj
mužom a rozdávať radosť a smiech.
Takto chcel byť osožný ako klaun pre
obecenstvo a naplniť svoj dramatický
život plný nádejí a sklamaní. To sa mu
aj podarilo. Vytiahol z čierneho kufra
šaty a cylinder, čo grófka Náriová
darovala otcovi po manželovej smrti.
Bol tam čierny frak aj žaket, biele
rukavičky, palička, čierne lakovky s
bielymi gamašami. Pred zrkadlom
nacvičil úsmevy míma aj parádne
zdravenie cylindrom. 
Po uliciach Bratislavy, najmä po korze
od Michalskej brány až po Dunaj cho-
dil s ľahkosťou šviháka ako šľachtic a
pozdravoval najmä paničky trojjazyč-
ne „ručičky bozkávam“. Stal sa neod-
mysliteľným šašom ulíc, navštevoval
cukrárne Stürzera na Sedlárskej ulici,
Meyera na Hlavnom námestí a
Myšáka na Štúrovej ulici, kde mu
dávali zadarmo zákusky, niekedy aj
čiernu kávu. V spomienkach Brati-
slavčanov zostal tento dobrák v čier-
nom obleku, bielej košeli s motýli-
kom; v ruke držal rukavičky, tenkú
paličku, pár kvetov a malé balíčky.
Tváril sa kultivovane a každý ho mal
rád. Na otázku našich detí a vnúčat,
kto bol Schöne Náci (gramaticky
správne Schöner Náci, ale zaužívané
je Schöne Náci), odpovedá refrén
známej piesne skupiny Lojzo: „Bol to
náš Schöner Náci, cylinder dá si, pri
ňom si predstavím staré mesto rád.“

Imrich Sečanský
(Z knihy Spomienky a vyznania

lekára, Bratislava 1997)
(Pokračovanie nabudúce)

Obytný dom s majolikovou výzdobou

Hradný kopec sa mierne zvažoval na
východnej strane až k miestu, kde je
dnes južné rozšírenie Ventúrskej ulice.
Keď bolo na začiatku 13. storočia
potrebné presťahovať z hradného
areálu Kostol Najsvätejšieho Spasite-
ľa, vybrali miesto na vyvýšenine, kde
sa dnes nachádza konkatedrála, pô-
vodne postavená ako mestský farský
kostol. Zrejme už pred presťahovaním
prepoštovho kostola tam bol cintorín, a
na ňom menšia sakrálna stavba. 
Pred zriadením stredovekého mesta sa na
jeho území nachádzali viaceré menšie
sídliská; ich prirodzeným centrom bolo
trhovisko. To sa nachádzalo v priestore
lievikovitého rozšírenia Ventúrskej ulice,
ktorá si zachovala meno po majiteľoch a
obyvateľoch zo 14. storočia. Už v stredo-
veku postavili do svahu pod kostolom

rad domov. Tri gotické meštianske domy
okolo roku 1770 zjednotili – vznikol
palác krajinského sudcu grófa Juraja
(Georga) Erdödyho. 
Vedľajší stredoveký dom prestavali v 80.
rokoch 19. storočia. Vtedy upravili jeho
priečelie v módnom novorenesančnom
slohu a pridali mu na 1. poschodí široký
balkón. Od 80. rokov 19. storočia mal na
prízemí čistiareň, prvú v Prešporku,
Johann Kinzel. Dom mal od nepamäti
spoločný dvor so susediacim domom, na
ktorom sa zachovali viaceré gotické
prvky. V 15. storočí tam razili mince,
potom patril mešťanovi Štefanovi
Gmaitlovi, po jeho smrti ho kráľ Matej
Korvín poskytol novozaloženej Univer-

zite Istropolitane. Dnes v dome sídli
Vysoká škola múzických umení. Ďalší
dom na snímke, s preskleným arkierom,
patril do jeho smrti v roku 1940 grófovi
Ferdinandovi Billotovi. 
Ako vidno z porovnania historickej
pohľadnice z obdobia okolo roku 1910,
okrem  fasády domu číslo 3 sa tu málo
zmenilo. Len ulica znovu pripomína
trhovisko, a dom číslo 4 je zvýšený o
jedno podlažie. Na začiatku 20. storočia
patrila táto ulica k najhustešie obýva-
ným uliciam Starého Mesta. Teraz je
obývaný len minimálny počet priesto-
rov. Miesto bytov zabrali školy, kance-
lárie, rôzne inštitúcie. A z voľakedy
rušnej ulice obchodníkov a remesel-
níkov sa stala ulica reštaurácií a turistov. 

Štefan Holčík
FOTO - archív a Oto Limpus

Územie na východ od dnešného Šafári-
kovho námestia bolo pred sto rokmi
rozparcelované na pravidelné pra-
vouhlé bloky zamýšľanej obytnej štvr-
te, ktorej centrom malo byť Námestie
richtára Jakuba. 
Na styku novovznikajúcej štvrte s histo-
rickou Grösslingovou ulicou vybudovali
už v prvom desaťročí 20. storočia vzácny
(dnes veľmi zanedbaný!) objekt katolíc-
keho gymnázia a v jeho tesnom susedstve
gymnaziálny Kostol svätej Alžbety (tak-
zvaný „modrý“), ktorý sa mal zakrátko
stať farským kostolom. Výstavbu domov
v bloku medzi dnešnými ulicami Alžbe-
tínskou, Dobrovičovou, Bezručovou a
Sienkiewiczovou spomalila prvá svetová
vojna. Terén tam bol o jedno podlažie

nižšie než úroveň naplánovaných ulíc.
Nachádzali sa tam záhrady. Až po prvej
svetovej vojne došlo k intenzívnej zástav-
be parciel. 
Na parcele oproti fare svätej Alžbety
postavili koncom 20. rokov obytný dom
(č.4) s ojedinele riešenou fasádou. Dom
patril (1929) Živnostenskej banke. Prieče-
lie objektu s priebežnými polygonálnymi
arkiermi a mohutnou prečnievajúcou
korunnou rímsou je akoby zjednoduše-
ným variantom fasád paláca Zemskej
banky (Gorkého 7, Laurinská 10) od pra-
žského architekta O. Polívku z roku 1924.
Podobné členenie fasády s polygonálnymi

arkiermi  po stranách sa objavilo už na
Polívkovej secesnej stavbe zo začiatku 20.
storočia na Karlovej ulici v Prahe. Pri vý-
zdobe fasády na Sienkiewiczovej ulici sa
výrazne uplatnili farebné majolikové
obkladačky, vyrobené pravdepodobne v
Rakovníku. Motívy i farebnosť vychádza-
jú z českej ľudovej umeleckej tvorby.
Keramická výzdoba je slohovo aj motív-
mi nápadne príbuzná motívom farebných
vitráží na schodištiach paláca Zemskej
banky. Aj tie sú už čiastočne zničené. Ak
nebol projektantom domu na Sienkiewi-
czovej priamo O. Polívka, mohol to byť
niektorý z jeho žiakov, napríklad architekt
Linhardt, ktorý jeho stavbu v Bratislave
realizoval. Štefan Holčík

FOTO - Oto Limpus

Najstaršie bratislavské trhovisko?

Pred 61 rokmi
zbombardovali
rafinériu Apollo
BRATISLAVA
Na konci 19. storočia sa začala prie-
myselne spracovávať nafta aj v stred-
nej Európe. Rakúska spoločnosť Apol-
lo, ktorá pôvodne vyrábala sviečky a
mydlo, využila príležitosť a vybudova-
la prvú rafinériu vo Viedni.
Už v roku 1895 sa akciová spoločnosť
Apollo rozhodla postaviť závod aj v Uhor-
sku, konkrétne v Prešporku. Mesto s
výstavbou rafinérie súhlasilo a už v
decembri 1895 sa začalo s výrobou. Rafi-
nériu umiestnili na inundačnom území pri
Mlynských nivách. Postupne územie skul-
tivovali a náplavami ohrozované brehy
spevnili. Výstavba rafinérie pri Dunaji,
ktorá dostala názov podľa boha z gréckej
mytológie Apolóna, úzko súvisela s vte-
dajšou výstavbou priemyselnej zóny a
zimného prístavu. Na ploche asi 7,5 hek-
tára postavili 50 budov vrátane skladov a
zásobníkov výrobkov. V rafinérii pracova-
lo až 500 robotníkov a 35 úradníkov. Ropu
pôvodne dovážali z Kaukazu, Poľska a z
Rumunska ale neskôr spracovávali aj
domácu z Gbelov a po prvej svetovej voj-
ne aj z Hodonína. Ročne spracovali 5000
až 6000 vagónov ropy. Apollo vlastnila na
tú dobu moderné svetové technológie a
produkovala hlavne benzíny pre lietadlá,
autá a všetky iné motory, benzíny na čiste-
nie a na medicínske použitie, petrolej, pali-
vo pre dieselové motorov, oleje na maza-
nie strojov všetkých druhov, parafín, asfalt,
konzistentné tuky, ale aj umelý ľad.
V roku 1900 rafinériu Apollo ovládla
Haličsko–karpatská petrolejárska spoloč-
nosť, ktorá patrila anglickému kapitálu a
bol zvýšený jej účastinný kapitál na 5
miliónov korún. Po týchto zmenách sa
zvýšila najmä výroba benzínu, nafty a
motorových olejov. Roku 1902 bola Apol-
ka rozšírená o osobitný závod na výrobu
parafínu. Podstatné rozšírenie výroby
nastalo od roku 1914, keď sa ropa začala
dovážať z blízkych Gbelov. Po prvej sve-
tovej vojne zápasila s veľkými ťažkosťa-
mi v dôsledku odtrhnutia od hlavných
spotrebiteľov a surovín. Spoločnosť s
medzinárodnou účasťou mala v roku
1925 akciový kapitál 12 miliónov Kč.
Počas druhej svetovej vojny začlenili
výrobne spoločnosti Apollo do nemecké-
ho koncernu I. G. Farben.
Necelý rok pred skončením druhej sveto-
vej vojny 16. júna 1944 zničilo 80 percent
rafinérie bombardovanie amerického le-
tectva, pri ktorom zahynulo vyše dvesto
zamestnancov. Výroba sa čiastočne obno-
vila až v máji 1945, nikdy však nedosiahla
predvojnovú úroveň. Roku 1946 bola rafi-
néria znárodnená a začlenila sa do národ-
ného podniku Slovenské rafinérie minerál-
nych olejov, premenovaného roku 1949 na
národný podnik Slovnaft. V roku 1963
definitívne ukončila svoju činnosť. (brn)
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BRATISLAVA
Zatiaľ čo František Hossa zostane vo
funkcii hlavného trénera slovenskej
hokejovej reprezentácie, jeho asistenti
sa vybrali na nové pôsobiska. Trenčan
Róbert Švehla sa stal riaditeľom Dukly
a Bratislavčan Ľubomír Pokovič za-
mieril ešte o kúsok ďalej. 
Bývalý útočník Slovana a jeho niekdajší
kormidelník sa dohodol na ročnej zmluve
s Dinamom Minsk a už v pondelok odle-
tel do svojho nového bieloruského klubu.
Mimochodom, Pokovič nebude v tomto
známom klube prvým Slovákom na lavič-
ke. Už pred ním tam pôsobili Július Šup-
ler a Branislav Šajban.
„Funkcionári Dinama sa mi ozvali hneď
po skončení ligy. Pôvodne som chcel zo-
stať doma, ale nakoniec sme sa dohodli,“
prezradil Ľubomír Pokovič, ktorý v minu-
lej sezóne okrem reprezentácie viedol aj
český Třinec. A čo podľa neho primälo

Bielorusov hľadať nového trénera práve
na Slovensku? „Podľa mňa to bola kvali-
ta nášho hokeja a osoba Jána Filca, ktorá
tam má vysoký kredit,“ tvrdí Pokovič,
ktorý sa bol v Minsku najskôr iba
nezáväzne pozrieť, aby vzápätí prikývol
na ponuku. „Mal som tam z toho dobrý
dojem. Najskôr som si preto zobral čas na
rozmyslenie a potom som prikývol.“
Ľubomír Pokovič neodcháza do úplne
neznámeho prostredia. V Minsku naprí-
klad pôsobí jeho bývalý zverenec zo Slo-
vana Vasilij Pankov. Čo sa týka kádra,
tvoria ho hráči z celej Európy: „Sú tam
starší aj mladší hokejisti, mnohí sa povra-
cali zo zahraničného angažmán. Priamo v
akcii som však mužstvo nevidel, pretože
nepostúpilo do play-off a malo už voľno,“
spomína nás kormidelník. 
Pokovič sa s bieloruským hokejom nestre-
tával len na reprezentančnej, ale aj na klu-
bovej úrovni. „Keď sme hrali so Slova-

nom v Gomeli Kontinentálny pohár, mali
sme problémy s Keraminom. Zvíťazili
sme až vďaka šťastnému Pavlasovmu
gólu zo samotného záveru,“ spomína slo-
venský kormidelník a pridáva ešte zopár
zážitkov: „Gomeľ vtedy zdolal silné
Lugano a viem, že na neveľkom, no útul-
nom štadióne bola fantastická atmosféra.“
V Bielorusku je hokej populárnym špor-
tom, čomu zodpovedajú aj podmienky.
„Každý klub v Minsku má svoju vlastnú
halu, my máme k dispozícii dve plochy.
Bielorusi však chcú usporiadať svetový
šampionát, a preto plánujú výstavbu úplne
novej haly.“
Ľubomír Pokovič odletel do Minska v
pondelok a 20. júna začína s prípravou:
„Majú tam odlišný systém, takže začína-
me trošku neskôr ako u nás. Sám som naj-
viac zvedavý na hráčov, niektorých nepo-
znám, väčšinu som však videl hrať a
verím, že nám to bude klapať.“ (mm)

Ľ. Pokovič opustil reprezentačnú lavičku
a stal sa kormidelníkom Dinama Minsk

BRATISLAVA
Nedeľa 12. júna vstúpi do petržalskej
histórie! Futbalisti Artmedie sa stali v
tento deň majstrami Slovenska a stali
sa tak tretím bratislavským mužstvom,
ktorému sa podarilo dobyť slovenský
futbalový Olymp. Za éry samostatného
Slovenska bol štyrikrát majstrom Slo-
van (1994, 1995, 1996, 1999) a dvakrát
Inter (2000, 2001). Artmedia prevzala
žezlo od Žilinčanov, ktorí boli najlepší
na Slovensku v troch predchádzajúcich
sezónach.
Je tak trochu symbolické, že titul prišiel 25
rokov od prvého postupu do najvyššej
súťaže. Pamätníci si ešte určite vybavia
premiérový zápas ZŤS Petržalky v najvyš-
šej súťaži. Za starý most vtedy prišla Sla-
via a odišla s tromi gólmi. Na éru Šimur-
ku, Pavloviča, Sopka, Šeba, Tichého, Zru-
beca, Pochabu, Tótha, Becheru, Švirlocha,
Kadáka, Maslena, Elefanta, neskôr Šimo-
nčiča, Drobného, Masného, Besedu,
Becheru, Blechu teda teraz nadviazali
weissovci a prvým titulom majstrov Slo-

venska potešili verných divákov. Tí však
najmä v úvode sezóny ťažko niesli, že z
bývalého názvu SKS Petržalka, ale ani z
toho neskoršieho a známejšieho ZŤS Petr-
žalka, už nezostala v názve ani čiarka...
Späť k súčasností - majstrovské oslavy sa
odštartovali v Ružomberku, kam Artme-
dia cestovala s jediným cieľom. Získať
aspoň bod a poistiť si tak titul už pred
posledným zápasom s Trenčínom. Stalo
sa podľa želania. Artmedia bod získala, a
hoci sa ukázalo, že k titulu nebolo treba
ani ten, keďže Žilina v Trenčíne prehrala,
mal cenu zlata.
„Sme šťastní, splnil sa náš sen. Vďaka
patrí hráčom a som rád, že sme naplnili
želanie majiteľa klubu, ktorému sme sa
takto odvďačili za peniaze vložené do
klubu,“ prezradil po stretnutí tréner Vladi-
mír Weiss.
Radosť mala v Liptove celá petržalská
výprava. „Som nadšený. Ako dieťa som si
želal stať sa majstrom a teraz sa mi to spl-
nilo,“ vydýchaval svoju radosť Filip Šebo,
ktorý sa jedným ružomberským gólom

predral na čelo ligových kanonierov a
pred posledným kolom mal šancu pre-
vziať korunu najlepšieho strelca. „Titul z
Košíc a tento primát sa iba ťažko porov-
návajú. Tam som bol jedným z najmlad-
ších hráčov, neodohral som toho veľa,
takže tohtoročné prvenstvo si cením urči-
te viac,“ prezradil zase Ján Kozák, špíl-
macher mužstva.
V stredu po zápase s Trenčínom sa v Pet-
ržalke oslavovalo, v týchto dňoch nasle-
dujú dovolenky a potom už príde na rad
príprava na predkolá Ligy majstrov. Art-
medii žreb veľmi nežičil, hneď v prvom
sa zrejme stretne s neatraktívnym, ale na
cestovanie náročným súperom a potom už
narazí na mužstvá, ktoré majú v Európu
svoju kvalitu. Ak však chce nový majster
preraziť aj na pohárovej scéne, musí prej-
sť cez všetky prekážky. Ľahké to nebude,
Žilina by o tom mohla rozprávať, takže
funkcionári aj hráči musia počas krátkej
letnej prestávky zapracovať na tom, aby
majster nezostal veľkým iba na sloven-
skom piesočku! (mm)

V Petržalke sa radujú z titulu, pred 25 rokmi
postúpili do ligy, teraz sa stali majstrami

Slovan bude
trénovať 
Josef Augusta
BRATISLAVA
Tajnička je vyriešená! Hokejový Slo-
van povedie v novej sezóne Josef
Augusta. Český kormidelník nahradí
vo funkcii svojho krajana Miloša
Říhu, ktorý odišiel do ruského Chimi-
ku Voskresensk. 
Augusta podpísal zmluvu na jeden rok s
opciou na ďalší. „Záujem Slovana ma
veľmi potešil. Je to veľký klub so sláv-
nou tradíciou, takže keď sa funkcionári
ozvali, dlho som neváhal. Belasí majú
dobré meno aj v Európe a ja sa pokúsim,
aby sa mu darilo čo najviac a aby splnil
očakávania, ktoré sú v jeho prípade vždy
len tie najväčšie.“ 
Keďže mužstvo v prvej často prípravy
neviedol, s kádrom ho zoznámil asistent
Miroslav Miklošovič. „Istý prehľad o
hráčoch a o celkovom zložení tímu som
mal. Nebránim sa však ďalšimu posilne-
niu, preto som už rozprával s niektorými
hráčmi z českej ligy, ktorí boli voľní a
ktorí by Slovanu pomohli.“ 
Päťdesiatosemročný rodák z Havlíčkov-
ho Brodu má na svojom konte viacero
úspechov. S českou reprezentáciou zís-
kal v rokoch 2000 a 2001 tituly maj-
strov sveta, rok predtým bol na MS v
Nórsku, pre Čechov zlatých, asisten-
tom. Klubové úspechy sa viažu k dáv-
nejšiemu obdobiu. V roku 1991 získal
titul s Duklou Jihlava, v roku 1994 s
Olomoucom. Naposledy pôsobil v
Havířove a v Havlíčkovom Brode ako
tréner dorastu a poradca. V spoločnej
reprezentácii odohral 100 zápasov a
strelil 24 gólov, vo svojej vitríne má aj
osem titulov zo spoločnej ligy. 
„Josef Augusta je skúsený a kvalitný tré-
ner, verím, že nám pomôže predĺžiť
víťaznú sériu,“ doplnil generálny mana-
žér Slovana Maroš Krajči. (mm)

Rapid vypadol
z II. ligy
BRATISLAVA
Druhá najvyššia futbalová súťaž
nepriniesla Bratislave veľa radosti.
Slovanisti zostali ďaleko za vysníva-
ným, ale treba priznať, aj nereálnym
návratom do prvej ligy, prievozský
Rapid sa zase vracia do 3. ligy. 
Belasí sa tak o postup pokúsia v
budúcom ročníku, Rapid zase bude
chcieť zúročiť skúseností z druhej ligy čo
najrýchlejšie, aby jeho pobyt v nižšej
súťaži nebol pridlhý. Kolo pred koncom
3. ligy sa naopak rozhodlo, že do druhej
najvyššej súťaže by mal postúpiť Lamač,
ktorý viedol tabuľku so sedembodovým
náskokom. (mm)

Hokejbalisti
chcú medailu
BRATISLAVA
S desiatimi hráčmi majstrovského ŠK
Exposervice Ružinov a s cieľom pri-
viezť medailu odcestovali slovenskí
hokejbaloví reprezentanti na svetový
šampionát do amerického Pittsburghu
(hrať sa bude 13. - 18. júna). 
Slovenskí reprezentanti získali na MS
naposledy bronz (2003) a tak patria aj
tento rok k favoritom. V skupine sa stret-
neme s Českom, Nemeckom a Pakista-
nom. Favoritmi sme my a Česi, kto vyhrá
skupinu, ten má šancu vyhnúť sa v semi-
finále ďalšiemu favoritovi šampionátu -
Kanade! (mm)
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Horúce letné dni tu budú čoskoro, preto urobíte lepšie,

ak sa na to včas pripravíte. Teraz je to jednoduchšie ako kedykoľvek 

predtým so špeciálnou ponukou od Chevroletu.

Kúpte si Chevrolet Lacetti a získate klimatizáciu zdarma.

Panónska cesta 43, t.: 02/6820 8424
Polianky 15, t.: 02/6925 1144

www.mah.sk

M a H, spol. s r. o.

záruka 3 roky

alebo 100 000 km

3 roky asistenčné
služby zadarmo!

Pre tých, ktorí skutočne ocenia ochladenie.

Kalos už od 224 336 Sk*

Chevrolet Lacetti

už od 333 504 Sk*

Chevrolet Lacetti

už od 333 504 Sk*

Lacetti emisie CO
2
: 171 - 218 g/km, priemerná spotreba paliva: 7,1 - 9,1 l/100km, Kalos emisie CO

2
: 159 - 175 g/km, priemerná spotreba paliva: 6,6 - 7,5l/100km.                        * pri využití leasingovej ponuky BENEFIT 

Objavte nový SparkObjavte nový Spark

Emisie CO
2
: 144 g/km, priemerná spotreba paliva: 6,3 l/100km

Chevrolet. Veľké plus.Chevrolet. Veľké plus.

OROSTOURS

16. sezóna
EGYPT

11 a 12 dní, denné lety
z BRATISLAVY aj KOŠÍC
31. 5. EMPIRE TRITON ���+ 9 990
11dní GOLDEN 5 ����� 12 990
V cene: letenka, ubytovanie
polpenzia - švédske stoly
tranfer, delegát

BULHARSKO
LETECKY - denné lety

na 11 a 12 dní
z BRATISLAVY, zo SLIAČA
z POPRADU, z KOŠÍC

KOMBI 3 990 10 dní
V cene: letenka, autobus, 
ubytovanie, transfer

LETECKY 7 550 11 dní
V cene: letenka, autobus, 
transfer

BRATISLAVA
02/555 631 66, 0907 912 068 

Floriánske námestie 1 - starý AVION
(pri kostole BLUMENTAL)

B. Bystrica: Horná 5
048/41 55 175, 0907 990 968

Košice: Námestie oslob. 22
055/62 268 96, 0907 906 382

Poprad: 1. Mája 2
052/77 25 405, 0907 990 967

Prešov: Hlavná 128
051/77 33 023, 0907 911 875

Michalovce: Nám. oslob. 77
056/644 20 20, 0907 911 876

www.orostours.sk

BULHARSKO AJ LEŽADLOVÝM
KLIMATIZOVANÝM AUTOBUSOM

EGYPT
11 a 12 dní, denné lety
z BRATISLAVY aj KOŠÍC
21. 6. EMPIRE TRITON ���+6 990
11 dní GOLDEN 5 ���� 9 550
V cene: letenka, ubytovanie
polpenzia - švédske stoly
transfer, delegát

OSOBA SAMA
BEZ 

PRÍPLATKU . . .

DVE DETI do 15 r .
ÚPLNE ZDARMA

POBYT 

ZĽAVA 20%
Výborné okná s certifikátom
priamo od výrobcu.
Neváhajte a vyberte si kvalitu.
5-komorový systém TR0CAL
Výstavný salón:
Nobelovo námestie 9
851 01 Bratislava
tel./fax: 02/6241 2391

02/6224 7195
e-mail: aluwin@aluwin.sk

Nobelovo námestie 9
851 01 Bratislava
tel./fax: 02/6241 2331

02/6224 7195
e-mail: aluwin@aluwin.sk



Filmová pocta
režisérovi
Elovi Havettovi
FILM
Poctu jednému z najvýznamnejších,
no kvôli nepriazni normalizačnej éry
aj najmenej docenených slovenských
režisérov, sa rozhodli venovať filmári
mladších generácii. Takmer trištvrte-
hodinový dokument o Elovi Havettovi
s názvom Slávnosť osamelej palmy
nakrútili Juraj Johanides a Marko
Škop.
Každé spomínanie na osobnosť Ela
Havettu sa musí vyrovnať so smutným
paradoxom: napriek tomu, že mnohí
niekdajší spolupracovníci prirovnávajú
atmosféru nakrúcania Havettových fil-
mov k radostným happeningom, životný
pocit talentovaného režiséra v tragickej
miere poznačilo neustále obmedzovanie
tvorivosti zo strany štátnej moci. Po celo-
večernom debute Slávnosť v botanickej
záhrade zo sklonku 60. rokov, mohol
Havetta nakrútiť len film Ľalie poľné -
obe snímky však dnes patria do zlatého
fondu (prinajmenšom) slovenskej kine-
matografie. Televízna premiéra doku-
mentu Slávnosť osamelej palmy je
naplánovaná na tohtoročnú jeseň. (bd)

Komu udelia
Cenu O. Čepana? 
VÝSTAVA
Každoročné udeľovanie Ceny Oskára
Čepana pre mladých výtvarníkov je
jednou z mála udalostí, ktoré k dianiu
na slovenskej umeleckej scéne pritiah-
nu pozornosť širšej verejnosti. Odbor-
ná porota rozhodla, že do druhého kola
súťaže postupujú mladí umelci Rado-
van Čerevka, Radim Labuda, Ján
Vasilko a Ingrid Višňovská. 
Štvorica finalistov predstaví svoje práce
na spoločnej výstave v Pálffyho paláci
Galérie mesta Bratislavy: otvorená bude
30. júna a v rovnaký deň vyhlásia aj toh-
toročného víťaza. Súťaž, ktorú vypisuje
Centrum súčasného umenia, je výzvou
pre mladých slovenských umelcov do 35
rokov, ktorí pracujú s tradičnejšími aj
novšími médiami. (bd)

� SNG pozýva na dočasné výstavy: No
code: Súčasné talianske umenie (Ester-
házyho palác), Reštaurované dielo zo
zbierok SNG: Christian Rugendas podľa
Johanna Lorenza Haiuda (Vodné kasár-
ne), Mária Bartuzsová (Esterházyho
palác), Miesto zázrakov: Premeny baro-
kového oltára (Vodné kasárne, od 24. 6.). 
� 18. 6. o 19.00 v DK Zrkadlový háj
bude oslavovať svoje jubileum tanečný
súbor Bralen.
�V Galérii ŠUP - Záhrada na Palisádach
51 je do 24. 6. od utorka do nedele v čase
14.-18. h sprístupnená výstava Code-x.
� 19. 6. o 16.00 sa v CC Centre na Jirás-
kovej 3 v rámci cyklu komorných kon-
certov Momentum musicum predstavia
E. Lenner (klavír), Ľ. Grácová (spev), K.
Toperczer (klavírny sprievod).
� Od 20. 6. môžete v priestoroch Ume-
leckej besedy na Dostojevského rade 1
vidieť prehliadku Objekt-plocha-štruk-
túra.
� 23. 6. o 20.00 sa v Divadle Stoka na
Pribinovej 1 uskutoční krst CD S.
Horňákovej + Slide ? Udu. 
� V Galérii Veža na Továrenskej 14 je
inštalovaná expozícia prác súčasných
českých dizajnérov Czech In!
� 23. 6. vystúpi v klube Babylon na Kar-
patskej 2 skupina Buty (CZ).
�V SNM na Vajanského nábreží pribud-
la prehliadka Milena Pavlović Barili.
� V termíne 24.-25. 6. sa na Kamennom
mlyne pri Zohore uskutoční festival
Country mlyn (účinkujú Jana Kirschner,
V. Neckář, F. Nedvěd a ďalší)
� Galéria mesta Bratislavy deň ponúka
dočasné prehliadky: I. Kalný (Mirbachov
palác), J. Ensor (Mirbachov palác, do 19.
6.), S. Kolíbal: Šesť cyklov (od 22. 6.). V
Pálffyho paláci môžete vidieť výstavy:
M. Havránková: Zelený dom (do 19. 6.),
Josef Váchal, Štipendium pre mladých
kurátorov: Dievča za milión (do 19. 6.),
Alex Mlynárčik: Arbilia (do 26. 6.), Bra-
tislava-Pressburg-Pozsony-Prešporok
(do 29. 6.), Socha a objekt X. (od 29. 6.),
Cena Oskára Čepana 2005 (od 30. 6.). 
� 25. 6. o 19.00 bude v Propeler Rock
Garden na Tyršovom nábreží koncert
skupín Psí vojáci (CZ) a Hvozd (SK).
� 25. 6. o 19.00 uvedie Radošinské
naivné divadlo na Škultétyho 5 spomien-
kové pásmo To bol on alebo Pocta Jáno-
vi Melkovičovi.
� Od 26. do 30. 6. potrvá v priestoroch
Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca
Gitarový festival J. K. Mertza.
� 29. 6. o 19.00 bude Štúdio 12 na Jaku-
bovom námestí hostiť Svojpomocné
umelecké družstvo s inscenáciou Níman-
di a nymfomani.

Divadlo A. Bagara obsadí továrenskú halu

Letné divadelné osvieženie v DPOH

DIVADLO
Prednedávnom sa bratislavskému pub-
liku predstavil súbor nitrianskeho Diva-
dla Andreja Bagara s netradičnou insce-
náciou Tri sestry, v ktorej sa herci
pokúsili prekonať bariéru medzi javis-
kom a hľadiskom. Koncom júna
navštívi DAB Bratislavu opäť: 24. a 25.
6. o 18.30 uvedie pásmo štyroch jedno-
aktoviek poľského dramatika Ingmara
Villquista v industriálnych priestoroch
Haly A na Studenej 12 (neďaleko Zla-
tých pieskov).  
Miesto, na ktorom sa predstavenie s ná-
zvom Bezkyslíkovce uskutoční, nie je
náhodné ani zameniteľné: tvorcovia pro-
gramu na čele s režisérom Svetozárom
Sprušanským dúfajú, že sa im podarí špeci-

fickú atmosféru bývalej továrenskej haly
organicky zakomponovať do poetiky
výsledného divadelného tvaru.
Ak sa niekomu zdá, že meno Ingmar Vill-
quist vonkoncom neznie poľsky, tak má
pravdu. Severský pseudonym si poľský
autor zvolil z úcty k škandinávskej, nielen
divadelnej tradícii, pričom za svoje tvorivé
postupy v mnohom vďačí svetoznámym
dramatikom ako Strindberg či Ibsen, aj fil-
márom - Ingmarovi Bergmanovi alebo
Larsovi von Trierovi. 
Podľa inscenátorov pásma Bezkyslíkovce
sa jednotlivé jednoaktovky, „mikrohry“,
snažia vystihnúť skrytú panoptikálnosť
súčasného sveta a takmer voyeristickým
spôsobom preniknúť do intímnych sfér
ľudských príbytkov. Zákruty cesty do hlbín

ľudského vnútra pritom zrkadlí tajomná
atmosféra severského prostredia, na ktorej
sa podieľa pôsobivé poňatie scény z dielne
maďarskej výtvarníčky Andrey Bártha a
minimalistická hudba Petra Zagara.
V pásme jednoaktoviek sa predstaví osem
hercov a herečiek: Daniela Kuffelová, Eva
Pavlíková, Pavol Višňovský, Marcel
Ochránek, Martin Fratrič, Zuzana Morav-
cová, Dušan Lenci a Zuzana Kanóczová.
Organizátori počítali aj s tým, že miesto
konania akcie sa nachádza na bratislavskej
periférii - počas dvoch večerov zabezpečí
dopravu na Studenú ulicu a po skončení
predstavenia späť do centra špeciálny auto-
bus, pristavený pred budovou SNM na
Vajanského nábreží 2 (odchod vždy o
18.00). Bohuš Dúbrava

Dušan Lenci a Zuzana Kanóczová v inscenácii Bezkyslíkovce nitrianskeho Divadla Andreja Bagara. FOTO - Filip Vančo

* Cena už od 309 900,- Sk s DPH. Platí pri financovaní prostredníctvom FinPack lízingu.
Ponuka platí do vyčerpania zásob. Kliknite a vyberte si na www.renault.sk. Spotreba 4,6 - 7,3 l/100 km, CO2 – emisia 121-174 g/km.

Posviežte si na cestu!
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Thalia ALIZÉ 
CENOVÉ ZVÝHODNENIE:

109.700,- Sk
*

LIMITOVANÁ SÉRIA

KLIMATIZÁCIA
RÁDIOPREHRÁVAČ 4 x 15 W

ELEKTRICKY OVLÁDANÉ SPÄTNÉ ZRKADLÁ A OKNÁ
2x AIRBAG

POSILŇOVAČ RIADENIA

KESTLER, spol. s r. o. KESTLER Co, spol. s r. o.
Panónska cesta 5, Bratislava - PetrÏalka, tel.: 02/6720 2711  Krajinská cesta 12, Bratislava - RuÏinov, tel.: 02/4341 1172

e-mail: kestler@partner.renault.sk e-mail: kestler_co@partner.renault.sk

DIVADLO
Ľahká svieža hra so šťavnatými dialóg-
mi, rýchle tempo mierne absurdného,
no úsmevne sa zamotávajúceho príbe-
hu svetového dramatika  Georgesa Fey-
deaua s názvom Tak sa na mňa nalepi-
la, isto poteší a rozosmeje bratislav-
ských divákov. Dramaturgia Činohry
SND ju zaradila do repertoáru na záver
sezóny, diváci ju však budú môcť vi-
dieť aj po divadelných prázdninách.
Popri náročnejších projektoch uvádza-
ných na scéne Činohry SND táto insce-
nácia prináša priam relaxačné chvíle a
salvy spontánneho smiechu. Veď kto by

odolal vynikajúcemu výkonu mimoriadne
pohyblivého a mimikou i humornými ges-
tami disponujúceho Tomáša Maštalíra,
ktorý sa na javisku ocitá v nezávidenia-
hodnej situácii. Nedopatrením sa stane
milencom mladej vášnivej šarmantnej
speváčky, ktorá síce má manžela, ale
akosi bližšie jej je šarmantný mladík, s
ktorým si užíva, kde sa len dá. Obletova-
ná umelkyňa však netuší, že jej amant má
krátko pred svadbou so slečnou z vyššej
spoločnosti. Keď mládenec konečne
nájde odvahu a rozhodne sa jej oznámiť
koniec ich ľúbostného vzťahu, do salónu
prichádza jeho budúca svokra, ktorá ide

vychytenú speváčku požiadať o vystúpe-
nie na svadobnom večierku...
V úlohe speváčky, ktorá neznáša prievan
vo výške hlasiviek, sa predstaví Zuzana
Fialová, v úlohe španielskeho generála za-
se Jozef Vajda, ktorý sa usiluje hovoriť po
francúzsky, pričom skomoleniny jeho slov
privádzajú divákov k výbuchom smiechu.
V úlohe nádejného skladateľa, usilujúceho
sa vnútiť svoje mizerné dielo slávnej spe-
váčke, exceluje Richard Stanke. Ich výko-
ny v pôvabných kostýmoch Milana Čorbu
a v réžii Ľubomíra Vajdičku tak oživili
úspešnú komédiu kráľa frašiek Georgesa
Feydeaua. Anna Sláviková

najbližšie vyjdú 30. 6.
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