
Poslanci majú
rozhodnúť 
o dôležitých
otázkach
BRATISLAVA
Tridsiateho júna, už po uzávierke
tohto vydania novín, sa poslanci mest-
ského zastupiteľstva budú zaoberať
niekoľkými témami, ktoré majú
kľúčový význam pre mesto a jeho oby-
vateľov.
Na programe je okrem iných bod, v kto-
rom sú sústredené tri navzájom súvisiace
témy - návrh na predaj časti pozemkov v
areáli PKO spoločnosti Henbury Deve-
lopment, návrh na vstup mesta Bratisla-
vy do spoločnosti Národné tenisové cent-
rum a schválenie zámeru zriadenia špor-
tovo-spoločenského centra Tehelné pole.
Niektorým poslancom prekážalo, že v
programe zastupiteľstva, ktoré sa pôvod-
ne malo konať 23. júna, sú všetky tri
témy sústredené do jediného bodu. 
Búrlivé diskusie možno očakávať aj v
súvislosti s návrhom dodatku štatútu
hlavného mesta, ktorým sa upravujú
vzťahy medzi mestom a mestskými
časťami v oblasti výberu  miestnych
daní. Podobný priebeh možno očakávať
aj v prípade návrhu všeobecne záväzné-
ho nariadenia hlavného mesta Bratislavy
o určení názvu novopostaveného piateho
mosta cez Dunaj. Napriek tomu, že mest-
skí poslanci rozhodli, že most sa nemá
volať podľa osobnosti a v ankete zorga-
nizovanej mestom zvíťazil návrh názvu
Most Apollo, opätovne sa objavili snahy
most pomenovať podľa J. Murgaša alebo
inej osobnosti.
Ďalším bodom, ktorý v uplynulých me-
siacoch vyvolával diskusie, je územný
plán zóny celomestské centrum časť
Petržalka, ktorý navrhuje výstavbu na
území medzi Starým mostom a Prístav-
ným mostom. Strategický význam pre
mesto má aj prerokovanie urbanistickej
štúdie riešiacej vybudovanie vedecko-
technologického parku CEPIT vo Vajno-
roch. Problémom je najmä rozdielny
názor mesta a mestskej časti na to, kde
konkrétne by mal byť park CEPIT vybu-
dovaný. Vajnory obvinili mesto z ne-
zákonného postupu, mesto sa proti tomu-
to tvrdeniu ohradilo. Ako píšeme na
inom mieste, investor už pohrozil, že ak
budú problémy, CEPIT vybuduje inde.
Kľúčový význam pre každodenný život
Bratislavčanov má návrh optimalizácie
linkového vedenia mestskej hromadnej
dopravy v Bratislave, ktorý počíta so zru-
šením, resp. presmerovaním viacerých
liniek MHD. Niektoré linky majú byť
presmerované na novopostavený piaty
most cez Dunaj. Niektorým poslancom
prekáža  skutočnosť, že návrh ráta so zru-
šením deviatich autobusových liniek a
presmerovaním takmer všetkých liniek
MHD na území Petržalky. Návrh má pri-
niesť Dopravnému podniku úsporu nie-
koľko miliónov korún. (juh)

Cieľom je zabezpečiť atraktívny rozvoj
Po zverejnení zámeru mesta predať
pozemky v PKO, vstúpiť do Národné-
ho tenisového centra a vybudovať na
Tehelnom poli športovo-zábavný areál
sa objavili tvrdenia, že mesto chce pre-
dať pozemky v PKO neznámej firme a
za nízku cenu. O týchto témach sme sa
pozhovárali s primátorom Bratislavy
Andrejom ĎURKOVSKÝM.
- Spoločnosť Henbury Development je
partnerom J&T Finance Group, ktorá
začína výstavbu v susednej lokalite
známej pod pracovným názvom River-
Park. Obe spoločnosti sú súčasťou me-
dzinárodného konzorcia, ktorého lídrom
je spoločnosť Colliers International,
pôsobiaca v 51 krajinách sveta. Tento
spôsob prevodu pozemkov mesto zvoli-
lo preto, aby zabezpečilo rozvoj nábre-
žia ako celku, od Mosta Lafranconi po
tunel, v zmysle schválenej urbanistickej
štúdie. Cena bola stanovená znaleckým

posudkom a nie je vôbec nízka, v prie-
mere 10-tisíc korún za štvorcový meter.
Súčasný stav nábrežia nepovažujem ja
ani mnohí občania za dobrý a týmto kro-
kom môžeme zabezpečiť jeho atraktívny
rozvoj.
Oplatí sa mestu vstup do NTC?
- Vstupom do NTC získa mesto mož-
nosť organizovať kultúrne a spoločenské
podujatia celomestského významu na
kvalitnej úrovni. Už dnes NTC dominu-
je v ponuke kultúrnych a športových
podujatí pred ostatnými zariadeniami.
Za tie isté peniaze, ktoré nás dnes stojí
bežná údržba a správa PKO, môžeme v
NTC ponúknuť oveľa vyššiu kvalitu
kultúrnych a športových akcií najvyššie-
ho rangu.
V súvislosti so zámermi na Tehelnom

poli sa objavili hlasy, poukazujúce na
zánik existujúcich zariadení (velo-
dróm a iné). Ako bude nahradená táto
strata?
- Zámer športovo-zábavného areálu na
Tehelnom poli v prvej fáze vôbec neza-
sahuje do cyklistického štadióna.  Už
teraz máme k dispozícii  takmer 80-tisíc
štvorcových metrov na aqua city, mest-
ské halové športy, moderný zimný šta-
dión s tréningovou plochou, kinom, hote-
lom, obchodmi, kaviarňami, vrátane 960
parkovacích miest. V druhej fáze by sme
mali získať ďalších 25-tisíc štvorcových
metrov na spomínaný športpark. Pre mňa
ako primátora je dôležité, aby tieto plo-
chy boli využité na rekreačný šport a
voľný čas 12 mesiacov v roku a po celý
deň, nie iba v obmedzenom čase ako
teraz. Nepovažujem to za stratu, skôr
rozšírenie ponuky na športovanie.

Zhováral sa Juraj Handzo

Oprava Dunajskej ulice sa chýli k záveru
STARÉ MESTO
Práce na rekonštrukcii Dunajskej ulice
finišujú. Oproti pôvodnému stavu sa jej
vzhľad definitívne mení k lepšiemu. Na
chodníkoch pribudla nová dlažba, zme-
nila sa aj organizácia dopravy.
Dunajská ulica je odteraz jednosmerná:
zo Štúrovej sa na ňu nedá odbočiť, zacho-
vaný ostal len smer dopravy do Štúrovej
ulice a Kamenného námestia. Asfaltový
povrch vozovky na celom rekonštruova-
nom úseku odfrézovali a nahradili ho
novým. Pri Liga pasáži a pri Tete je vybu-
dovaný priechod pre chodcov v úrovni
chodníka. Pôvodnú konštrukciu chod-
níkov pod novou dlažbou vybúrali. V
úseku od Klemensovej po Námestie SNP
bola vytvorená konštrukcia chodníka z

dlažby KORZO (kombinácia šedej a gra-
fitovej). Na ostatných úsekoch má chod-
ník povrch z asfaltového betónu. Chodník
z kamennej dlažby medzi Klemensovou a
Lazaretskou vybrali a dlažba znovu polo-
žili. Na chodníku z liateho asfaltu medzi
Klemensovou a Lazaretskou sa odstránil
kryt z liateho asfaltu a nahradí sa krytom
z jemnozrnného asfaltového betónu. Bez-
bariérové úpravy na chodníkoch sú vyho-
tovené z dlažby. Zásluhou týchto úprav k
110 jestvujúcim parkovacím miestam pri-
budlo ďalších deväť. Aby sa predišlo par-
kovaniu na chodníkoch, pribudli na úse-
koch, kde sú širšie, zábrany v tvare bis-
kupského klobúka. Tam, kde je chodník
užší (na úseku zhruba od budovy Gym-
názia s vyučovacím jazykom maďarským

po križovatku s Lazaretskou), namiesto
biskupských klobúkov oddeľujú vozovku
od chodníka vyššie, ale subtílnejšie
kovové stĺpiky. Ostáva len veriť, že
nepadnú za obeť bezohľadným vodičom,
ktorí budú chcieť parkovať na chod-
níkoch.
Pripomeňme, že stavebný ruch na Dunaj-
skej ulici trval takmer rok. Pôvodnou
príčinou bola rekonštrukcia vodovodného
a kanalizačného potrubia.  Rekonštrukcia
bola ukončená v súlade s plánom v
decembri minulého roku. Náklady pred-
stavovali celkovo asi 37 miliónov korún.
Po jej ukončení sa magistrát rozhodol rie-
šiť povrchové úpravy vozovky na Dunaj-
skej ulici komplexne aj s priľahlými chod-
níkmi a parkovacími plochami. (lau)

Oprava chodníkov a vozovky na Dunajskej ulici je už takmer ukončená. FOTO - Oto Limpus
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Most Apollo
vyhovel 
zaťažkávacím
skúškam
BRATISLAVA
Podľa predbežných výsledkov piaty
most cez Dunaj v Bratislave zaťažká-
vacím skúškam vyhovel. Informoval o
tom Ladislav Csáder, riaditeľ spoloč-
nosti Metro, ktorá je hlavným investo-
rom stavby mosta. 
Ako ďalej uviedol, namerané hodnoty pri
utorkovej zaťažkávacej skúške sa takmer
zhodujú s tými, ktoré pred začatím stav-
by vypočítali projektanti mosta. Pracov-
níci Technického a skúšobného ústavu
stavebného počas skúšky na moste testo-
vali priehyby a vnútorné napätia v kri-
tických bodoch na všetkých šiestich po-
liach mosta a silu ťahu v lanách medzi
oblúkom a mostovkou. Zaťaženie mosta
simulovalo 20 nákladných áut nalože-
ných štrkom, každé z nich vážilo 25 ton.
V uplynulých dňoch podobným spôso-
bom skúšali nájazdy na most. 
Testovanie mosta pokračovalo dynamic-
kými skúškami. Nákladiak s hmotnosťou
25 ton najprv prechádzal po moste nie-
koľkokrát, vždy vyššou rýchlosťou. Pri
skúške potom prechádzal cez prekážku,
pričom technici merali rozkmit, ktorý
auto nájazdom na nerovnosť vyvolalo. 
Výsledky zaťažkávacej a dynamickej
skúšky musí zhotoviteľ mosta priložiť k
dokumentácii, ktorá je potrebná na pre-
beracie konanie. Mesto Bratislava začne
most preberať po jeho dokončení už v
najbližších dňoch, prvé autá by mali po
piatom bratislavskom moste prejsť za-
čiatkom septembra. (ver, sita) 

Hodnoďte 
Kultúrne leto
REDAKCIA
Názory na nový informačný parkova-
cí systém nie sú jednoznačné. Nazna-
čujú to aj výsledky ankety internetovej
stránky www.bratislavskenoviny.sk.
Iba 43 % účastníkov ankety si myslí,
že nový informačný parkovací systém
zlepší parkovanie v centre Bratislavy,
opačný názor má 42 % zúčastnených.
Zvyšok nevedel odpovedať.
Počas prázdnin, keď sa mení aj harmono-
gram vychádzania Bratislavských novín,
sme pre čitateľov a návštevníkov
www.bratislavskenoviny.sk pripravili ďal-
šiu anketovú otázku. Vyjadrite sa, či vás
uspokojila ponuka bratislavského Kultúr-
neho leta. Úroveň letných kultúrnych
podujatí v meste môžete hodnotiť aj pro-
stredníctvom elektronickej pošty na adre-
su redakcia@ba-noviny.sk, faxom alebo
písomne na adresu redakcie.
Bratislavské noviny vyjdú najbližšie o
štyri týždne - 28. júla. Dovtedy želáme
všetkým čitateľom veľa letnej pohody a
júlového slnka. (red)
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Minister kultúry
chce dostavať
nové SND
BRATISLAVA
Nový minister kultúry František Tóth
chce, aby bola novostavba SND na Pri-
binovej ulici dobudovaná z verejných
zdrojov. V uplynulých dňoch prezen-
toval svoju predstavu o spôsobe finan-
covania dostavby.
Podstata návrhu spočíva v návrhu, aby
bola predaná budova generálneho riadi-
teľstva SND na Gorkého ulici, budova
Divadla P. O. Hviezdoslava a dva pozem-
ky pri novostavbe SND. Z týchto preda-
jov by bolo možné získať približne jednu
miliardu korún, pričom na dostavbu diva-
dla treba 900 miliónov. Keďže výnos z
predaja spomenutých nehnuteľností bude
reálne k dispozícii najskôr koncom roka,
ministerstvo kultúry si hodlá požičať
peniaze od ministerstva financií. Podľa
vyjadrenia F. Tótha sa už na tom dohodol
s ministrom financií Ivanom Miklošom. 
Podľa F. Tótha je vhodné dostavať novo-
stavbu v takmer pôvodnom architektonic-
kom riešení, aby mohla byť využitá na
kongresy, výstavy, sympóziá a podobné
podujatia. Návrh ďalej ráta s tým, že SND
by malo scénu v historickej aj v novej
budove. Ako sa vyjadril F. Tóth, nové
SND by mala spravovať nová súčasť
rezortu kultúry - správcovská spoločnosť,
ktorú založí ministerstvo kultúry. Jej úlo-
hou bude prenajímať priestory v novo-
stavbe SND, ktoré divadlo nebude vyu-
žívať. Správcovská spoločnosť by mala
začať činnosť v budúcom roku.
Podľa ministra kultúry je nutné, aby sa
SND transformovalo. Ministerstvo kul-
túry preto pripraví novelu zákona o SND,
do ktorej plánujú zapracovať prvky samo-
správnosti v riadení. Určené by okrem
iného malo byť funkčné obdobie riaditeľa.
Cieľom nového šéfa rezortu kultúry je
posun divadla z klasickej rozpočtovej
organizácie na liberálnejší model. Pokiaľ
ide o budovu Divadla P.O. Hviezdoslava,
zrejme ju získa kupec, ktorý ponúkne
najprijateľnejšiu sumu, pričom  v budúc-
nosti nemusí byť využívaná ako divadelná
scéna. Po dostavbe novej budovy SND sa
zvýši počet stoličiek v divadlách a pre-
vádzka Divadla P. O. Hviezdoslava by už
nemusela byť už efektívna. (juh) 

Hlavné mesto 
hospodárilo
s prebytkom
BRATISLAVA
Záverečný účet mesta Bratislavy za rok
2004 vykazuje rozpočtové príjmy
10,062 miliardy korún, rozpočtové  vý-
davky 6,567 miliardy a prebytok roz-
počtového hospodárenia 3,494 miliardy
korún.
Prebytok hospodárenia za rok 2004
ovplyvnilo prijatie úveru v objeme 3,2
miliardy korún a prijatie dotácie zo štát-
neho rozpočtu na výstavbu piateho mosta
cez Dunaj vo výške 277,6 milióna korún.
Ak sa z dosiahnutého prebytku hospo-
dárenia vylúči prijatý úver a dotácia zo
štátneho rozpočtu, predstavoval by výsle-
dok hospodárenia mesta prebytok vo
výške 17,3 milióna korún. (lau)

Lanovka prejde
zaťažkávacou
skúškou
NOVÉ MESTO
Práce na rekonštrukcii lanovky zo
Železnej studničky na Kamzík vrcho-
lia. Lanovka prejde zaťažkávacou
skúškou a je predpoklad, že v auguste
by už mohla byť v prevádzke.
Podľa slov vedúceho oddelenia výstav-
by a investícií novomestského miestne-
ho úradu Mariána Vereša sú všetky kom-
ponenty, ako sú kladky, batérie, motor
prevodovky, lano a ďalšie, už na svojich
miestach. Obehové lano bude v nepre-
tržitej prevádzke  60 hodín, následne sa
naň inštalujú sedačky, ktoré budú v pre-
vádzke 80 hodín. Potom sa uskutoční
skúška na zaťaženie, pri ktorej budú na
sedačkách ako závažie pivové sudy
naplnené vodou. Po záťažovej skúške sa
lanovky zdemontujú, zrealizujú sa
ďalšie predpísané technické skúšky,
sedačky sa nainštalujú späť a vykonajú
sa prevádzkové skúšky. Po nich koncom
júla požiada mestská časť Bratislava -
Nové Mesto Štátny dráhový úrad o
vydanie licencie. Ak všetko pôjde podľa
plánu, oficiálne uvedenie lanovky do
prevádzky sa predpokladá prvého
augusta.
Ako uviedol novomestský starosta
Richard Frimmel, cenník prepravného  a
ostatné poplatky budú súčasťou
cestovného poriadku. Tento materiál
predloží na schvaľovací proces na mimo-
riadne rokovanie miestneho zastupiteľ-
stva prevádzkovateľ lanovej dráhy
Železná studnička - Kamzík, ktorým je
príspevková organizácia mestskej časti
EKO-podnik verejnoprospešných slu-
žieb. Predbežne sa navrhlo jednosmerné
prepravné za cenu 60 korún, obojsmerné
za 90 korún. (ver)

Klub darcov
opäť podporí
dobré nápady
BRATISLAVA
Klub darcov v Komunitnej nadácii
Bratislava je iniciatíva, ktorá už druhý
rok ponúka neobvyklú možnosť origi-
nálne darovať a súčasne rozhodovať o
použití darovaných financií. Vďaka
Kontu Orange a Slovenskej sporiteľni
je každý finančný dar znásobený.
Zo získaných peňazí budú na jeseň pod-
porené najlepšie iniciatívy a aktivity Bra-
tislavčanov. O ich podpore rozhodnú dar-
covia. Uchádzať sa o finančný príspevok
na realizáciu svojich nápadov na sídlis-
kách, v Starom Meste, pre mladých i star-
ších obyvateľov je možné do 15. septem-
bra 2005. Komunitná nadácia Bratislava
vám rada poradí na tel. č. 5464 8004
alebo na daniela@knb.sk. Informácie
nájdete aj na www.komunitnanadacia.sk. 
Minulý rok sa vďaka Klubu darcov otvo-
rilo Bistro Nezábudka pri Lige za dušev-
né zdravie v Petržalke, v uliciach starej
Bratislavy sa pretekali nevidiace deti s
kamarátmi, finančný dar získal detský
hospic Plamienok či talentovaná študent-
ka spevu z viacdetnej rodiny. Rozdele-
ných bolo 116 500 Sk. Klub darcov rád
privíta aj nových členov. (dd)

Nový most sčasti očistili od grafitov 
a ošetrili protigrafitovým náterom
BRATISLAVA
V uplynulých dňoch sa skončilo
šesťtýždňové čistenie západnej lávky
pre peších na jednej strane Nového
mosta od grafitov a iných nežiaducich
nečistôt. Lávku zároveň ošetrili anti-
grafitovým náterom. 
Mesto považovalo tento priestor za jeden
z najznečistenejších a zároveň za mimo-
riadne frekventované miesto, preto sa
rozhodlo začať s čistením práve v tejto
lokalite. V prvej etape čistenia mosta sa
práce zamerali na stranu v smere od Kar-
lovej Vsi a na nástupné rampy na Nový
most. Celkovo ide o plochu asi 3700
štvorcových metrov, za čo magistrát
zaplatí 3,7 milióna korún. Na túto akciu z
vlastnej iniciatívy prispeje aj veľvysla-

nectvo USA čiastkou 10-tisíc amerických
dolárov (v prepočte asi 300-tisíc korún).
Dodávateľom prác je spoločnosť Axiom
Real Slovensko, ktorá sa stala víťazom
verejnej súťaže na dodávku týchto prác.
Súťaž magistrát vypísal začiatkom roka
2005. Okrem vyčistenia mosta od nečis-
tôt, malieb či nápisov spoločnosť ošetrila
celú plochu antigrafitovým náterom,
ktorý by mal zabezpečiť následné kom-
fortné čistenie akýchkoľvek ďalších gra-
fitov. 
Keďže spoločnosť ARS vyhrala verejnú
súťaž na realizáciu týchto prác pre hlavné
mesto do výšky 8 miliónov korún, bude
zabezpečovať práce na čistení ďalších
plôch do tejto sumy. Potom mesto musí
vypísať ďalšiu súťaž na dodávateľa.

Budú to predovšetkým cestné objekty,
podchody a podobne. Ďalším objektom
bude podchod na Staromestskej ulici
(Staromestská - Kozia). Práce bude mesto
financovať zo svojho rozpočtu..
V prvej etape sa mesto rozhodlo očistiť
len jednu stranu mosta aj preto, aby si
overilo reakciu verejnosti, ale aj správa-
nie tých, ktorí znečisťujú verejné prie-
stranstvá grafitovými výtvormi a aby
vedelo zvážiť ďalší postup pri odstraňo-
vaní grafitov. Mesto bude očakávať reak-
ciu aj na novelu trestného zákona, keďže
od 1. júla pribudne nová skutková pod-
stata trestného činu, a to trestný čin
poškodzovania cudzej veci jej pomaľova-
ním, postriekaním či popísaním farbou
alebo inou látkou. (lau)

Alternatívna súkromná ZŠ 1.-4. r. s MŠ 
(Montessori pedagogika) s rozšíreným 

vyučovaním anglického jazyka 

prijme učiteľku anglického jazyka 
a učiteľku MŠ na školský rok 2005/6.
Info: 02/6478 0383, www.montessori.sk
E-mail: montessoriskola@stonline.sk

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



Starostovia chcú,
aby mesto 
kúpilo Istropolis
BRATISLAVA
Starostovia bratislavských mestských
častí sa na rokovaní v uplynulých
dňoch zhodli v názore, že kongresové
centrum Istropolis by sa mohlo stať
mestským kultúrnym centrom. Názor
mesta je iný.
Po prerokovaní všetkých existujúcich
možností v Bratislave starostovia dospe-
li k spoločnému záveru, že bývalé  Ume-
lecké a kongresové centrum Istropolis
(dnes Dom odborov) by mohlo byť ide-
álnym mestským kultúrnym centrom.
Keď 1. augusta 1999 Krajský úrad Brati-
slava rozhodol o zrušení centra, mestská
časť Bratislava - Nové Mesto urobila
všetko, čo bolo v jej silách, aby toto kul-
túrne centrum zachovala. Novomestská
samospráva ponúkala vlastníkovi, kto-
rým je Jednotný majetkový fond zväzov
odborových organizácií, 150 miliónov
korún v desiatich ročných splátkach, čo
majiteľ odmietol. Vyplatiť naraz celú túto
sumu bolo nad možnosti samosprávy.
Klub starostov navrhol, aby bol tento vý-
znamný kultúrny stánok zachovaný. Podľa
starostov by bolo vhodné zvážiť jeho
odkúpenie do majetku mesta (vyžadovalo
by si to sumu asi 200 miliónov korún), zre-
konštruovať ho, čo by si vyžadovalo inves-
tíciu asi 100 miliónov. Starostovia tiež
navrhli, že v prípade jeho zachovania a
prevádzkovania samosprávou hlavného
mesta Bratislavy ako  mestského kultúrne-
ho centra sa budú podieľať sa na prevádz-
kovej strate, ktorú odhadujú na približne
10 miliónov korún ročne.
Mesto zatiaľ nemá oficiálne informácie o
tejto iniciatíve starostov mestských častí.
Rozhovory bratislavského primátora
Andreja Ďurkovského s predstaviteľmi
Jednotného majetkového fondu zväzov
odborových organizácií o možnosti kúpy
Istropolisu mestom sa uskutočnili už asi
pred rokom a skončili sa neúspechom.
Ako nám povedal hovorca primátora
Milan Vajda, mesto považuje sumu 200
miliónov korún, ktorú Jednotný majetko-
vý fond zväzov odborových organizácií
v SR za objekt Istropolisu požadoval, za
neúmerne vysokú. Ďalšie desiatky milió-
nov korún z mestského rozpočtu by si
vyžadovala nevyhnutná rekonštrukcia a
prevádzka. (ver)

STARÉ MESTO
NA ŽELEZNIČIARSKEJ ULICI pri
vchode do domu požiadal neznámy muž
pod zámienkou návštevy suseda 76-
ročnú pani Júliu, aby ho vpustila do
vchodu. Na schodisku jej chcel vytrh-
núť z ruky nákup. Pri zápase o tašku
muž začal pani Júliu ťahať po schodoch,
pričom spadla. Pád jej spôsobil otras
mozgu a zlomeninu zápästia. V nemoc-
nici sa okrem zranení spamätáva aj zo
psychickej traumy, ktorú jej neznámy
muž spôsobil.
NA LAURINSKEJ ULICI ohrozoval
nožom 48-ročný Marián V. o rok star-
šieho Pavla Z. z Plaveckého Štvrtka,
ktorý za ním prišiel po peniaze za vyko-
nanú prácu. Vyšetrovateľ Mariána V.
obvinil z činu násilia proti skupine oby-
vateľstva a jednotlivcovi.
NA NÁMESTÍ SLOBODY neznámy
páchateľ násilne vnikol do sídla firmy a
odcudzil 20 notebookov. Firme spôsobil
škodu 800-tisíc korún.
NA ŽABOTOVEJ ULICI sa v Eden
Pube strhla bitka medzi tromi mužmi.
34-ročný Peter a 20-ročný Tomáš, obaja
z Partizánskeho, sa pustili do 48-ročné-
ho Miloša z Pezinka. Pred tým, ako
skončili na polícii, bol pán Miloš preve-
zený do nemocnice na ošetrenie.

VRAKUŇA
NA STAVBÁRSKEJ ULICI hliadka
polície kontrolovala dvoch mužov.
Obaja, 25-ročný František R. z okresu
Dunajská Streda a 19-ročný Ján Š. z
Bratislavy, dobrovoľne odovzdali po
jednom kuse papierovej skladačky s
obsahom hnedého prášku. Muži skonči-
li na polícii a vzorky skladačiek boli
zaslané na expertízu. 

PETRŽALKA
NA WOLKROVEJ ULICI neznámy
páchateľ prepadol 18-ročnú Dianu. Pri-
behol k nej a udrel ju rukou  do tváre,
pričom jej vytrhol mobilný telefón.
Kým sa Diana spamätala,  mladý muž
ušiel.

RUŽINOV
NA AZOVSKEJ ULICI neznámy muž
prepadol 82-ročnú pani Annu. Začal jej
trhať tašku, následkom čoho spadla na
zem. Pri páde jej vykĺzli aj osobné veci,
ktorých sa útočník okamžite zmocnil a
utekal z miesta činu. Pani Anna prišla o
občiansky preukaz a 700 korún. Zrane-
nia síce neutrpela, ale pocit bezpečia jej
nikto tak skoro nevráti.

PODUNAJSKÉ BISKUPICE
NA SLOVNAFTSKEJ ULICI na par-
kovisku kamiónov 37-ročný Dušan, 29-
ročný Marek a 22-ročná Nataša lúpežne
prepadli chorvátskeho vodiča kamiónu.
Vodičovi odcudzili tašku, tenisky,
kanister na vodu  a 100 eur. Vyšetrova-
teľ voči nim vzniesol obvinenie z trest-
ného činu lúpeže so spolupáchateľ-
stvom. Hrozí im trest odňatia slobody
od dvoch do desať rokov. (ver)
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Ako by ste zrekapitulovali obdobie od
komunálnych volieb na jeseň v roku
2002 po dnešok?
- Toto obdobie hodnotím jednoznačne
pozitívne, počas neho sme nadväzovali
na to, čo sa dialo počas predchádzajúceho
volebného obdobia. Je tu určitá kontinui-
ta v tom zmysle, že sme pokračovali v
plnení úloh a cieľov, ktoré sme vytýčili
ešte v rokoch 1998 - 2002. Povedal by
som, že prikrývať sa môžeme len takou
perinou, na akú máme. Kým v rokoch
1994 - 1998 rozpočet  Rače neprekračo-
val sumu 50 miliónov korún, v súčasnos-
ti je to už takmer 90 miliónov. Navyše
sme zabezpečili nárast ďalších fina-
nčných zdrojov z asi 15 na vyše 25 mi-
liónov korún. Prostriedky, ktoré máme k
dispozícii, môžeme použiť na naše ciele v
oblasti investícií, sociálnych vecí, kultúry
a športu, územného rozvoja a v ďalších
aktivitách, počnúc pomocou vinohradníc-
tvu a končiac originálnymi  i prenese-
nými kompetenciami, či už ide o škol-
stvo, opatrovateľskú službu, stavebný
úrad alebo matriku.
Ktoré z investícií na území Rače pova-
žujete za najvýznamnejšie?
- Medzi priority v oblasti investícií patrí
schválenie urbanistickej štúdie Rinzle,
ktorá rieši výstavbu na území vyše dvad-
siatich hektárov. Ide o územie v Krasňa-
noch od Tramína až po ulicu Úžiny. Toto
územie je určené na malopodlažnú a viac-
podlažnú bytovú zástavbu a občiansku
vybavenosť. Prerokováva sa tiež štúdia
riešiaca vybudovanie nového centra Rače
na Rustavelliho ulici, v priestore, ktorý v
súčasnosti nie je využitý. Dnes je v
štádiu, že ju vo forme ideového zámeru
bude môcť prerokovať miestne zastupi-
teľstvo. Realizácia týchto zámerov je
vecou budúcnosti. Z investícií, ktorých
realizácia je oveľa bližšia, spomeniem
rekonštrukciu jednej z najrozbitejších
komunikácií v Rači - Zvončekovej ulice,
ktorú budeme robiť v lete. Plánujeme aj
rekonštrukciu Podbrezovskej ulice, na
ktorú už je spracovaná projektová doku-
mentácia.
Aké služby alebo infraštruktúra ešte
chýbajú obyvateľom Rače? 
- Mienime rekonštruovať jeden objekt na
dom služieb v lokalite Východné, kde sa
prejavuje ich určitý nedostatok. Mala by
tu byť zriadená pošta, lekáreň, kaderníc-
tvo, oprava obuvi, odevov a iné služby. V
Rači i v Krasňanoch tieto služby sú
pokryté, aj keď nie v takom rozsahu, v
akom by sa žiadalo. Ide o to, aby táto
štruktúra bola správne rozvrstvená, treba
zohľadniť aj to, že niekedy o tieto služby
nie je dostatočný záujem. 
Ktoré dopravné problémy v Rači
považujete za najnaliehavejšie a ako
ich riešite?

- Pokiaľ ide o dopravnú infraštruktúru,
dôležitou stavbou je kruhový objazd na
Detvianskej ulici, ktorý bude nadväzovať
na kruhový objazd na Námestí Andreja
Hlinku a prispeje k zvýšeniu bezpečnosti
dopravy. Celkove sa dopravné problémy
najvypuklejšie prejavujú v už spomenutej
lokalite Východné. Podarilo sa nám pre-
sadiť, aby sa do rozpočtu mesta dostalo
vybudovanie komunikácie spájajúcej
ulice Na pántoch a Pri šajbách. Magistrát
vyčlenil prostriedky na vypracovanie pro-
jektovej dokumentácie, realizácia tejto
stavby je naplánovaná na budúci rok.
Niektoré dopravné stavby sa nám už
podarilo realizovať. V spolupráci s
mestom sa nám už pred dvoma rokmi
podarilo vybudovať cestnú svetelnú sig-
nalizáciu na Peknej ceste. Z Peknej cesty
bolo predtým takmer nemožné odbočiť
na Račiansku, či už išlo o smer do mesta
alebo z mesta, a každý rok sa tam stal
najmenej jeden smrteľný úraz. V spolu-
práci so spoločnosťou OMV a mestom sa
nám tiež podarilo vybudovať ľavé odbo-
čenie do Rače pri pumpe OMV na
Hečkovej ulici. V budúcnosti mienime
realizovať ešte cestnú svetelnú signali-
záciu na Černockého ulici s cieľom do-
siahnuť takzvanú zelenú vlnu.
Dá sa teda povedať, že dopravná si-
tuácia v Rači sa zlepšuje...
- Rači veľmi pomohlo vybudovanie diaľ-
ničného úseku Mierová - Senecká, ktorý
miestnym obyvateľom využívajúcim
napojenie cez Rybničnú aj v čase doprav-
ných špičiek umožňuje, aby sa rýchlo
dostali na ktorékoľvek miesto v meste a
vyhli sa dopravným zápcham v centre.
Niekdajšie ranné zápchy sa zmiernili, aj
občania dochádzajúci do Bratislavy za
prácou zo Svätého Jura, Limbachu,
Modry či Pezinka už neprechádzajú Ra-
čianskou, ale idú do mesta po spomenutej
diaľnici.

Na aké ďalšie činnosti sa najviac zame-
riava račianska samospráva?
- V Rači máme tri základné školy a sedem
materských škôl. Nezatvorili sme ani
jednu z nich a snažíme sa ich prevádzko-
vať najlepšie, ako vieme. Len na od-
stránenie havarijného stavu školských
objektov je však potrebných vyše 30 mi-
liónov korún. Tieto finančné prostriedky
pôjdu nielen z rozpočtu našej mestskej
časti, ale aj z mimorozpočtových zdrojov.
Veľkú pozornosť venujeme sociálnej
oblasti. Pravidelne organizujeme vítanie
novonarodených detí, na každé z nich
prispieva mestská časť sumou 1000 ko-
rún. Pre mamičky s deťmi sme vlani
otvorili na Peknej ceste detské centrum
Ráčik. Pre našich starších spoluobčanov
mestská časť dvakrát ročne organizuje
stretnutia spojené s občerstvením a kul-
túrnym programom, na ktorých im
poskytuje príspevok vo výške 500, resp.
1000 korún. Nezabúdame ani na pomoc
sociálne odkázaným spoluobčanom, pre
ktorých vyčleňujeme z rozpočtu mestskej
časti rôzne sumy od 500 až do 10-tisíc
korún.
Aká je vaša vízia vzdialenejšej budúc-
nosti Rače?
- Netrpezlivo čakáme na schválenie
územného plánu Rače, v ktorom by sa
mali položiť základy smerovania mest-
skej časti na najbližších 20 rokov. Mesto
by nám ho malo schváliť koncom tohto
roka. Usilujeme sa o to, aby zostal zacho-
vaný súčasný charakter Rače, jej vino-
hradnícky charakter (preto rozvíjame aj
viaceré aktivity podporujúce vinohrad-
níctvo v Rači), aj keď pôvodnú zástavbu
už v značnej miere nahradili sídliská.
Mestská časť je zásadne proti tomu, aby
sa v územnom pláne neúmerne určovali
na výstavbu ďalšie plochy. Sme skôr za
to, aby sa dobudovalo to, čo bolo navrh-
nuté v pôvodnom územnom pláne.
Nemôžeme sa vyhnúť ani téme, ktorá
sa priamo týka vašej osoby - máme na
mysli obvinenie z korupcie. Chceli by
ste uviesť niečo na margo tejto kauzy?
- Celá kauza je založená na veľmi zvlášt-
nych tvrdeniach a obvinenie je postavené
„na vode“. Vec, ktorú som mal podľa
obvinenia vybaviť, sa totiž týka územné-
ho plánu. Ja by som jednoducho nemohol
zabezpečiť v mestskom zastupiteľstve
niečo, čo nie je v súlade s územným
plánom, ide o záležitosť, ktorej riešenie
ani nie je v kompetencii miestneho zastu-
piteľstva mestskej časti, ale mestského
zastupiteľstva. Pokiaľ ide o reakcie
môjho okolia, naďalej mám dôveru
poslancov a svojho okolia. Potvrdzuje sa
mi stará známa pravda, že človek v
takýchto chvíľach spoznáva ozajstných
priateľov. Zhováral sa Juraj Handzo

FOTO - Slavo Polanský

Starosta Pavol Bielik: Chceme, aby sa
zachoval vinohradnícky charakter Rače

Tuhovská 5, 831 07 Bratislava, Tel.: 02/49 29 45 30-31, Fax:  02/49 29 45 33, GSM: 0918 500 131, e-mail: predaj@hondamotorcar.sk

Novootvorené predajno servisné centrum

na Tuhovskej 5 (oproti Zlatým pieskom) ponúka 
• najmodernejšie služby

• predaj osobných vozidiel a motocyklov

ZBERATEĽ KÚPI OBRAZY
OD MALIAROV:

Jakoby, W.-Kráľ, Hála, Duchajová, Medvecká, Foltýn, Barčík, Guderna,
Baron, Filko, T. Mousson, Jasusch, Kompánek, Laluha, K. Ondreička,
Gwerk, Križan, Paštéka, Kollár, Mudroch, Reichentál, Medňanský,
Bazovský, Benka, Žilinčanová, Alexy, Krivoš, Zmeták, Hložník Vincent aj
Ferdinand, Jakabčic, Studený, K. Sokol, Mallý, Millý, Nemčík, Nevan,
Alexy, Fulla, Šimerová, P. Matejka, C. Majerník, Čemický, Krivoš,
Angyal, Tekeľ, Flaché, Brunovský, Prohačka, 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



O tom, že ryby chutia najlepšie na
vode, sme sa opäť presvedčili pri našej
ďalšej návšteve v tichej dunajskej
zátoke neďaleko Slovnaftu, ktorú jach-
tári, vodáci a cyklisti poznajú ako
Bazén 4 - Vlčie hrdlo. Za posledné roky
sa tu objavilo hneď niekoľko sezón-
nych reštaurácií, tentoraz sme
navštívili azda tú najznámejšiu -
Grill&Restaurant MOTOR YACHT
SERVICE BRATISLAVA (skrátene
MYSB). Nachádza sa v rovnomennom
športovom prístave na 1864,8 kilomet-
ri Dunaja na starej lodi. 
Reštaurácia MYSB má rodinný charak-
ter a taká je aj atmosféra na palube lode.
Interiér/exteriér prešiel nedávno zásad-
nejšou obnovou, nová je paluba, drevené
obklady, nové sú stoly aj stoličky. 
Ponuka jedál reštaurácie MYSB je v
porovnaní s inými bratislavskými
reštauráciami trochu chudobnejšia, ale
iba čo do počtu ponúkaných jedál. Na
jedálnom  lístku sme však objavili azda
najbohatšiu ponuku dunajských rýb -
zubáč, sumec, kapor, jeseter. Jediným
predjedlom, ktoré sympatická šéfku-
chárka reštaurácie ponúka, je vynikajúci
údený pstruh. Ryby dominujú aj v ponu-
ke polievok - mimoriadne chutná je
pasírovaná rybacia polievka (65 Sk) a jej

sýtejšia variácia s kusom jeseterieho
mäsa (95 Sk). Ako sme sa dozvedeli,
tajomstvo tunajšej rybacej polievky spo-
číva v kombinácii troch druhov rýb -
kapra, jesetera a plenciek (pleskáčov) s
jeseterími ikrami. Ochutnali sme aj fazu-
ľovú polievku (55 Sk) a mäsový vývar s
cestovinami (45 Sk). Obe polievky boli
domácky poctivé a sýte.
Napriek tomu, že na jedálnom lístku
nechýbajú jedlá tradičnej bratislavskej
kuchyne, ako sú guláš, moravský vrabec
a vyprážaný bravčový rezeň, pozornosť
väčšiny návštevníkov reštaurácie MYSB
prirodzene smeruje k rybám. V ponuke
sú pstruh, sumec, zubáč, kapor a jeseter,
pričom sumca a zubáča ponúkajú ako
filety, ale aj ako celú rybu, jesetera
výhradne vcelku. Ceny sú závislé od
váhy a druhu rýb (od 8 korún za 10 gra-
mov kapra až po 12 korún za 10 gramov
jesetera). Po prepočte  vyšla porcia file-
tov zo zubáča a sumca na 196 Sk a k to-
mu vynikajúce fritované zemiaky s ces-
nakovým dressingom (25 Sk). 
Absolútnym vrcholom však bol pečený
jeseter, ktorého je potrebné si objednať
vopred, pretože na jeho prípravu potre-

buje šéfkuchárka 3 hodiny. S predstihom
si treba objednať aj celého sumca a
zubáča, rybacie filety ponúkajú na
počkanie. Asi polmetrový jeseter pre 3-4
osoby vyjde na zhruba 1250 Sk. Slušná
je aj ponuka zo šalátového baru (40 Sk). 
Po dobrom obede či večeri nejeden maš-
krtník dostane chuť na sladké - tunajšia
tvarohová a maková štrúdľa (50 Sk) je
skutočne nezabudnuteľná. Nielen fanúši-
kovia Taktikov ocenia tunajší cesnakový
langoš so smotanou a syrom (40 Sk).
Motor Yacht Service Bratislava síce
nepatrí k luxusným reštauráciam, ponúka
však príjemnú, takmer domácku atmosfé-
ru, dobré jedlo a vyberané vína. Navyše
stále ako jedna z mála bratislavských
reštaurácií myslí aj na malé deti, pre ktoré
tu je vyhradený nielen detský kútik s
hračkami a omaľovánkami, ale vlastne
celá paluba, pretože ako sme sa presved-
čili, personál je skutočne baby friendly.
Ocenili sme tiež odborný výklad šéfku-
chárky o rybách na tanieri. Kto ešte neo-
chutnal dunajského jesetera, tak má jedi-
nečnú príležitosť.
Hodnotenie: ����

Maximálny počet: 5 hviezdičiek
O našej návšteve nebola reštaurácia
informovaná. Útratu za konzumáciu si
redakcia platila sama.

Podnikateľskej etike sa ešte musíme učiť
Školský rok je prakticky za nami a
začínajú sa dovolenky. Pre bratislav-
ských motoristov to znamená na jed-
nej strane horor z rozkopaných ulíc,
na druhej strane je však výrazne
menej áut v uliciach. Takže nevýhoda
je vykompenzovaná určitou výhodou.
Tak by to malo byť vždy a všade.
Žiaľ, nie vždy je to u nás pravidlom.
Vstupné na tri hodiny sa v niektorých
aquaparkoch (teda vlastne kúpaliskách)
vie vyšplhať aj na niekoľko stovák za
osobu. Keďže väčšina návštevníkov na
kúpalisko nechodí sólo, je to celkom
slušná diera do domáceho rozpočtu. O
to väčšie je sklamanie, ak niektoré
atrakcie pre technickú poruchu nefun-
gujú. Odpoveď personálu typu: No a
čo? Vám sa nikdy nič nepokazilo? skôr
prileje olej do ohňa a nie upokojí. Nuž,
obávam sa, že sa podnikateľskej etike
na Slovensku ešte nejaké roky budeme
musieť priúčať. Mali by sme sa však
učiť rýchlo, inak nás klientela zo zahra-
ničia rýchlo opustí a začne chodiť tam,
kde nájde viac ochoty a slušnosti. K
tejto téme ma priviedol poznatok našej

čitateľky. Čo sa prihodilo? Asi po hodi-
ne po vstupe na kúpalisko si jej manžel
pri bufete porezal nohu ostrým kame-
ňom, ktorým bol z vonkajšej strany
obložený stôl. Zdravotník, ktorý bol
nablízku, mu ranu ošetril, ale do vody
viac nemohol ísť. Citujem z listu čitate-
ľky: „Čo teraz? Manžel sa bol informo-
vať o možnosti vrátenia časti peňazí,
keďže jeho relax sa skončil poranením.
Odpoveď znela, že môžeme odísť, ale
vrátenie peňazí neprichádza do úvahy.“
Keďže návšteva kúpaliska stála nemálo
peňazí (840 Sk), zostala naša čitateľka
vo vode a manžel zo solidarity sedel na
brehu. Potiaľ konkrétny príbeh. Čo si o
tom myslím?
Takéto konanie podnikateľov asi ťažko
môže zákazník na vybaviť mieste. V
obchodnom priestore musí byť počas
celého prevádzkového času prítomná
osoba, ktorá je kompetentná na vybavo-
vanie sťažností. Ukladá to zákon. Žiaľ,
zákony nemôžu predvídať všetko, čo

život dokáže naservírovať. Musí sa čias-
točne spoliehať aj na záujem podnikate-
ľa, uchovať si dobré meno a zákazníka.
Žiaľ, na Slovensku nie je zvykom
menovať plným menom podnikateľov,
ak človek nechce riskovať súdnu žalobu
za poškodenie „dobrého mena“ príslu-
šného podnikateľa. V danom prípade je
to určite veľká škoda. Predovšetkým by
ma zaujímalo, ako dostal povolenie na
poskytovanie občerstvenia subjekt,
ktorý má nebezpečné verejne prístupné
zariadenie. Príslušné orgány sa možno
zobudia vtedy, ak do onoho stola vrazí
dieťa hlavou. Nemenej by ma zaujíma-
lo, prečo sa pri opustení kúpaliska kon-
troluje čas pobytu a v prípade prekroče-
nia určeného času sa vyberá doplatok,
no keď opúšťate kúpalisko predčasne z
objektívnych príčin, už vrátenie alikvót-
nej časti vstupného neprichádza do
úvahy. Všetky podnikateľské aktivity
podliehajú samospráve. Na začiatku
sezóny by neuškodilo, všimnúť si aj
takéto momenty. 
Pekné leto želá

Marta Černá, Fórum spotrebiteľov

Dunajský jeseter nemá kosti a chutí skveloErnst Imhof
sa stal obeťou
kolektívnej viny
LIST ČITATEĽA
V 11. čísle Bratislavských novín ma
zaujal a milo prekvapil článok Štefana
Holčíka Imhofov dom na Sennom ná-
mestí. Spomínaný majiteľ domu Ernst
Imhof bol mojím starým otcom a v
dome som u starých rodičov strávila
veľa času.
V dome boli iba 4- až 5-izbové byty s
izbičkou pre slúžku. K tomu veľká kúpel-
ňa, kuchyňa a špajza. Na vtedajšiu dobu
luxusné byty. Imhofovci obývali na
vyvýšenom prízemí štvorizbový byt. No
len do roku 1945. Starý otec prišiel o celý
svoj majetok (získaný prácou niekoľkých
generácií) vďaka Benešovým dekrétom
len preto, že bol nemeckej národnosti. Inak
sa neprevinil. Imhofovci museli vyprázd-
niť byt. Ostali bývať vo vlastnom dome na
povale, kde bola dovtedy práčovňa pre
nájomníkov domu. Tam aj ťažko chorá
stará mama zomrela. Po určitom čase pri-
šla do päťizbového bytu bývať jedna
veľmi milá rodina z Liptova, ktorá sa zľu-
tovala nad Imhofovcami a prijala ich k
sebe ako podnájomníkov. Starí rodičia do
konca života verili v spravodlivosť a že sa
im majetok vráti. Neboli členmi žiadnej
fašistickej strany, jedinou chybou bola ich
národnosť a stali sa obeťami kolektívnej
viny. Emília Berčíková, Bratislava

Nahradí knižnicu
výčap piva?
LIST ČITATEĽA
Zámer zrušiť v Novom Meste dve
knižnice vyvolal negatívny ohlas
medzi občanmi (čitateľmi) knižnice,
ktorú navštevujem už dlhé roky.
Päťčlennej komisii vymenovanej staro-
stom Nového Mesta Richardom Frim-
melom na analýzu situácie išlo o priesto-
ry knižnice, ktoré v blízkej budúcnosti
obsadí už čakajúci záujemca! Čo sa stane
potom s týmto kultúrnym stánkom?
Výčap piva, obchod? Nech to bude čo-
koľvek, kultúrny stánok to už istotne
nebude, lebo táto činnosť je pre poten-
ciálnych záujemcov (podnikateľov)
nezaujímavá a nerentabilná! Naše deti
teda budú chodiť na pivo a možno sa
budú venovať iným nečestným činnos-
tiam, pre ktoré im v našej mestskej časti
vytvárame predpoklady (drogy? alko-
hol?...)! Všetko sa schováva za slabú
návštevnosť a neefektívnosť. A to naozaj
nie je efektívne, keď v takej knižnici
nachádza veľký počet obyvateľov, žia-
kov z okolitých škôl svoju realizáciu a
uspokojenie detskej tvorivosti v čítaní
kníh! Prečo by doterajší počet knižníc
mal byť unikát? Mala by to byť samoz-
rejmosť. Eva Čentešová, Nové Mesto

Aj reštaurácie
majú zanedbané
toalety
LIST ČITATEĽA
Vyše 35 rokov žijem v zahraničí a pri
mojich návštevách pozorujem, ako sa
moje rodné mesto pomaly mení do
krásy. Známych a kamarátov, ktorých
pozývam na návštevu, môžem už bez
hanby sprevádzať po meste a ukázať
im našu krásavicu na Dunaji s krásne
zrekonštruovanými domami, kultúr-
nymi pamiatkami, kaviarničkami a
reštauráciami.
Rada by som vám napísala, čo trápi nie-
len mňa a s čím nie som spokojná, a to sú
sociálne zariadenia v podnikoch. Pocho-
dila som už kus sveta, ale s takou nečis-
totou a smradom, ktorý sa šíri aj do
samotného podniku a ničí celý dojem
som sa ešte nestretla. Veď predsa kaviar-
ne, reštaurácie, puby za tie nemalé sumy,
ktoré zákazník zaplatí, by sa mohli posta-
rať a zabezpečiť čistotu, aby ich podnik
bol aj po tejto stránke reprezentatívny.
Nedávno sme pri návšteve známych zo
Švajčiarska prešli od Michalskej brány
až po Hviezdoslavovo námestie viaceré
podniky a s hrôzou zistili, že majú so-
ciálne zariadenia vo veľmi biednom
stave. Buď je k dispozícii len jeden
záchod a pred ním dlhý rad čakajúcich
alebo chýbajú kľučky, kľúče na zamyka-
nie dverí, mydlo, papierové obrúsky.
Pomaly sa začína turistická sezóna a
preto by bolo dobré, keby sa samotný
prevádzkovatelia nad tým zamysleli, aké
služby okrem občerstvenia ponúkajú
turistom a zbytočne neodradili zákaz-
níkov. Veď konkurencia je veľká.
Ešte by som vám rada opísala skúsenosť
z prechádzky po Horskom parku, kde
som si všimla pod kostolom peknú
budovu s letnou záhradou s nápisom
Občerstvenie. Smädné a vyhladované po
túre sme sa chceli osviežiť a posedieť si.
Tým, že letná terasa bola plná a nenašiel
sa žiadny voľný stôl, išli sme sa pozrieť
dovnútra. Aké bolo naše prekvapenie,
keď sme vkročili a mali dojem, že sme v
dedinskej krčme. Taká pekná budova by
sa dala využiť a mohla slúžiť ako štýlo-
vá krčmička s využitím letnej záhrady.
Veď len vo Viedni sa na kopcoch podob-
ných Kalvárii nachádzajú krčmičky
zvané Heuriger, kde ponúkajú rôzne
druhy vína, špeciality na rošte, chlieb s
masťou a cibuľkou... Myslím si, že u nás
by sme také niečo tiež radi privítali.

Hedviga Schulz
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Elegantné línie vozidla, inteligentný systém ochrany cestujúcich a vynikajúce jazdné vlastnosti
sú zárukou vašej dlhodobej spokojnosti.

Hodnoty emisií CO2 vo výfukových plynoch 148 -254 g/km, 
priemerná spotreba paliva 5,6 – 10,6 l/100km.

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

• Elektronický stabilizačný systém ESP
• Šesť airbagov
• Xenónové svetlomety
• Tempomat
• Palubný počítač
• Elektronicky riadená klimatizácia

• Vyhrievané predné sedadlá
• Vyhrievané čelné sklo
• Quickclear
• Audiosystém Sony s CD
 a MP3 prehrávačom

FordMondeo Trend
Záruka vašej spokojnosti.

Pri predložení inzerátu získate k Mondeu doplnky v hodnote 12 000,- Sk.

Teraz už od 749 000,- Sk

Vyberte si kultivovaný a nenáročný benzínový motor 1,8 Duratec HE s výbavou, ktorá uspokojí
aj najnáročnejších, alebo silný a dynamický naftový motor 2,0 Duratorq TDCi,  ktorý prekvapí
svojou tichosťou a nízkou spotrebou.

Ford Centrum Zlaté piesky

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

www.bratislavskenoviny.sk
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Pripravuje 
sa rozšírenie
Záhradníckej
RUŽINOV
Záhradnícka ulica, ktorá je dôležitou
dopravnou spojnicou medzi Ružino-
vom a centrom mesta, sa bude rozširo-
vať. Tento zámer je aj súčasťou prio-
rít rozvoja mesta na roky 2004-2006.
Ako nám povedal riaditeľ mestskej orga-
nizácie Generálny investor Bratislavy
Kamil Beladič, pripravuje sa rekonštruk-
cia Záhradníckej ulice v úseku od ulice
Líščie Nivy po Miletičovu ulicu. V tomto
úseku by mala byť ulica rozšírená na štyri
jazdné pruhy. „Projektové riešenie bude
pozostávať z dvoch nových jazdných
pruhov v smere do centra, riešenia križo-
vatiek na Jégého ulici, ulici Ružová doli-
na, Mraziarenskej ulici a napojenia na
novú a plánovanú výstavbu,“ uviedol K.
Beladič. Ako dodal, v križovatke Záhrad-
nícka - Miletičova sa pripravuje úprava
električkovej trate a premiestnenie
zastávok mestskej hromadnej dopravy.
Ešte v tomto roku by mala byť spracova-
ná projektová dokumentácia pre územné
konanie. V roku 2006 bude príprava
pokračovať tak, aby výstavba začala na
prelome rokov 2007-2008.
Plánované rozšírenie Záhradníckej ulice
si vyžaduje nová polyfunkčná výstavba v
okolí Záhradníckej, Trenčianskej a Mie-
rovej ulice, ktorá vyvoláva zvýšené náro-
dy na dopravné cesty. (lau)

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:
Vrútocká - 2i. kompl. zar., 42 m2, novost., 4./5.p., balk. 5m2 12.000 Sk/m.
Arménska - 2i. nez., 68 m2, vybav. kuch., park. v suteréne 12.500 Sk/m.
Hečkova - 2,5i. zar., 60 m2, kompl. rek., nové spotr., 1.p. 15.000 Sk/m.
Medená - 2i. zar., 55 m2, 2./4.p., tehla, po kompl. rek. 29.000 Sk/m.
Tomášikova - 2i. zar., novost., 53 m2, 2.p., vybav. kuch. 20.000 Sk/m.
Žilinská - 4i. čiast. zar., 127 m2, 4./6.p., novost., vybav. kuch. 1.400 EUR/m.
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
Majerníkova - 3i., OV, 72 m2, 5./8.p., zaskl. log., nová kuch. 2.01 mil. Sk
Tehelná - 3i., OV, 78 m2, 9./12.p., tehla, slušný pôv. stav, log. 2.75 mil. Sk
Obchodná - 2i., OV, 61 m2, 3./4.p., tehla, čiast. rek., bez balk. 3.1 mil. Sk
Legionárska - 3i., OV, 100 m2, 4./4.p., tehla, zrek., balkón 4.08 mil. Sk

Schvaľovanie podoby električkovej trate
do Petržalky podľa všetkého potrvá dlho
BRATISLAVA
Zámer prepojenia Petržalky s centrom
prostredníctvom električkovej trate od
Janíkovho dvora cez Starý most po
Štúrovu ulicu sa zdrží pre ďalšie úrad-
nýé procedúry, s ktorými sa pôvodne
nerátalo.
Zámer je predmetom štátnej expertízy na
ministerstve výstavby a regionálneho
rozvoja. Podľa našich informácií minis-
terstvo životného prostredia požaduje
vypracovanie analýzy jeho environmen-
tálnych dosahov, čo si vyžaduje vykonať
celý rad zdĺhavých a náročných adminis-
tratívnych úkonov. Podľa niektorých
názorov je táto požiadavka ministerstva
paradoxná, pretože električková doprava

je nesporne oveľa šetrnejšia k životnému
prostrediu ako existujúca autobusová
doprava. Bez spomenutých administra-
tívnych úkonov nie je možné projekt
posunúť bližšie k jeho realizácii, ani roz-
hodnúť o jeho definitívnej podobe. 
Pripomeňme, že zámer ráta s troma va-
riantmi výškového vedenia trasy v úseku
od Janíkovho dvora po Bosákovu ulicu,
v zostávajúcej časti trasy je výškové
vedenie riešené v jednom variante. Tri
varianty navrhujú vedenie trate po esta-
kádach, po povrchu alebo polozapustené
v zemi. Prvý variant ráta s vedením trate
v úseku medzi zastávkou Janíkov dvor a
zastávkou Einsteinova na estakáde, v
úseku od zastávky Einsteinova po breh

Dunaja má byť vedená ako povrchová v
uličnom priestore Jantárovej cesty, od
Starého mosta po koniec úseku v križo-
vatke Jesenského - Štúrova trať má viesť
po povrchu. Druhý variant ráta s tým, že
trasa povedie v celej svojej dĺžke po
povrchu, tretí ráta s jej čiastočným zapu-
stením pod úroveň terénu v úseku
Janíkov dvor - Bosákova. 
Kým sa neskončia spomenuté admini-
stratívne procedúry, nebude možné ani
rozhodnúť, ktorý variant zámeru sa
napokon bude realizovať. Na toto roz-
hodnutie sú viazané aj niektoré význam-
né investičné zámery na území v sused-
stve plánovanej trate, ktorých realizácia
sa kvôli tomu tiež odďaľuje. (juh)

BRATISLAVA
V Bratislavských novinách 10 a 11/2005
sa objavili články, ktoré spochybňujú
ciele mesta „…podporovať koncept
hromadnej dopravy”. Skutočnosť je
presne opačná. Robí sa všetko, čo pod-
poruje rastúcu automobilizáciu: dokon-
čuje sa diaľnica v Petržalke, piaty most
bude automobilový a nie pre MHD...
1. Na nábreží rozširujú komunikáciu pre
autá o jeden jazdný pruh do centra, za 41,5
milióna, požičaných na podporu MHD.
Pán Weigl z DPB si teda právom sťažuje,
že na obnovu električiek a trolejbusov
majú málo peňazí. Príprava projektov
metra stála len v roku 1997 cca 200 milió-
nov Sk, a vtedy kúpa novej električky
vyšla na polovicu dnešnej ceny. 
2. Aj na Šancovej pribudne jazdný pruh,
pre MHD, ale riešenie „vtiahne parkovaciu
dopravu“ do tichých obytných ulíc, na
Šancovej sa doprava zrýchli, bude nebez-
pečnejšia a hlučnejšia. Treba tiež povedať,
že koncepcia rozvoja dopravy je odkloniť
tranzitnú dopravu na tzv. Severnú tangen-
tu Pionierska-stanica-Pražská, potom bude
myšlienka bulvára na Šancovej so širo-
kými chodníkmi a spomalenou dopravou
v prospech človeka v meste reálna.
3. Je chvályhodné, že sa „začne s oprava-
mi viacerých ciest”, ale konečná zastávka
liniek BUS 90, 97 a 94 na Vyšehradskej

nie je krytá a stojíme tam 22 rokov v daždi.
Na Mlynských Nivách odstránia koľaje
vlečky, aby tam mohlo byť parkovisko
miesto električkovej trate do Prievozu.
4. V centre podporujú nový parkovací sys-
tém, ale vozidlá z trávnikov nik nevytláča.
Napríklad na Námestí slobody stoja vozid-
lá v dvoch radoch pod stromami, z chod-
níka sa stala prístupová a manipulačná
cesta.
5. V článku o križovatkách Košická-Mile-
tičova aj v článku o dokončovaní piateho
mosta sa už nehovorí, že budú na moste a
jeho predpoliach montovať trolejbusové
vedenia, ako sa tvrdilo na verejnom prero-
kovaní dokumentácie. 
6. Tešíme sa na vodorovné značenie ko-
munikácií, podotýkam však, že už rok platí
nová norma, ktorá aj keď je zlá, povoľuje
užšie jazdné pruhy a menšie križovatky, a
to je účinný nástroj na spomalenie auto-
mobilovej dopravy v prospech chodcov. 
7. V BN 11/2005 je ďalej článok o oprave
električkovej trate Radlinského-Obchod-
ná. Prepásli sme príležitosť urobiť humán-
ny čin a postaviť koľaje priamo k chod-
níkom, aby cestujúci vystupovali do bez-
pečného priestoru na chodníkoch pred
Avionom, STU a Alžbetkou, ako sme to
navrhovali v štúdii prestavby Kollárovho
námestia v roku 2002. Autá by jazdili v
páse medzi koľajami alebo aj po nich, veď

tu majú byť potláčané - myslím na nižšiu
rýchlosť a väčšiu plynulosť, v križovat-
kách by mali lepší rozhľad, teda vyššiu
bezpečnosť pre každého.
8. Piaty most cez Dunaj odčerpá ďalšie
financie z pôžičky mesta, a znova ide o
prioritu automobilu. Aj výstavba lávok nad
diaľnicou pozdĺž Sadu Janka Kráľa je len
náplasť na negatívne dosahy automobili-
zácie. Pôvodný zámer „vtiahnuť tranzitnú
dopravu do mesta“ mal podmienku, že
diaľnica pôjde v hlbokom záreze. No to je
už len plač nad rozliatym mliekom býva-
lých otcov mesta.
9. Ak sa má na Tomášikovej postaviť
mestský bulvár, trápi ma, že ju podozri-
vo tesne obstavávajú. V štúdii rozvoja
mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
aj Ružinov sme totiž v 2. vecnom va-
riante (keď nebude nosný systém metro,
ale električka), navrhovali električkový
okruh Mladá Garda - Pluhová - Tomáši-
kova - Prievoz/Lúčna s vozovňou. Stále
rastie dopyt po tzv. priečnych spoje-
niach, čím sa môžu odľahčiť preťažené
radiály a električka je predsa dobrá alter-
natíva aj autobusom. Bulvár má mať
okrem zelene, širokých chodníkov pre
mestské aktivity aj kapacitnú MHD.
Ináč tie plánované polyfunkčné domy
pritiahnu ďalšie autá a je po bulvári.

Peter Rakšányi, Bratislava

PONUKY LETO 2005 
� Hotel Sitno vo Vyhniach 20% zľava z ubytovania 

cena za pobyt 4512,- Sk dospelí, 2732,- Sk dieťa, 
(7x ubytovanie, 7x polpenzia, program)  

� Penzión Marmota v Starej Lesnej cena za pobyt
5320,- Sk dospelí, 3150,- Sk dieťa (7x ubyt. 7x polp.)

� Penzión Dúha Senec cena od 2670,- Sk dospelí
� Detský tábor  v Chtelnici cena 3240,- Sk

Kontakt: 02/58597202, 7390, 7374, 7405, 7206
viera.buckova@rekreacentrum.slovnaft.sk www.rekreacentrum.sk

Hľadáte
brigádnikov?
0908 758 630

Staré Grunty 36
Bratislava

www.pjservis.sk
pjservis@pjservis.sk

VÝSTAVBA BYTOV
NA SLIAČSKEJ UL. - BRATISLAVA III
Typy bytov: 2, 3 izbové � Výmera: od
44 m2 do 97 m2 � Počet vchodov: 3 s
výťahom � Začiatok výstavby: 07/05  �
Ukončenie výstavby: 12/06

Cena bytov:

od 38 500,- Sk/m2

(DPH + pozemok v cene)
Možnosť dokúpiť garážové státie

v hodnote 300 000,- Sk

S.O.F. HERCEG s.r.o.
Holíčska 23, 851 01 Bratislava
Tel.: 02/4524 5163, 4524 186

e-mail: sof@herceg.sk www.herceg.sk

GfK Slovakia s.r.o.
Inštitút pre prieskum trhu

hľadá dlhodobých externých 
spolupracovníkov na pozíciu

ANKETÁR/ANKETÁRKA
Požiadavky:

min. 18 rokov, min. SŠ, zodpovedný 
prístup k práci, komunikatívnosť.

V prípade vážneho záujmu zašlite 
žiadosť a stručný životopis na adresu:

GfK Slovakia, odd. zberu dát
Štefánikova 47, 813 41 Bratislava

tel. č.: 02/ 524 93 028
e-mail: ivana.kozmova@gfk.sk

LETNÁ ŠKOLA TANCA
UNIVERZÁLNY TANEČNÍK

cesta až do miliónového tanca a možno až na Brodway...
� Profesionálni pedagógovia : Limon - Joe Alegado a B. Mikleová-Lanczová, 

jazz a muzikálové variácie - P. Vaško (Gonzo), dance show - J. Bekr, 
hip-hop - I. Draškovič 

� bloková výuka

Prihlášky poštou: TERMÍNY:
PTK-ECHO, s.r.o �25.7. - 29.7. - 1 tanečný blok
Centrum vzdelávania �1.8. - 26.8. - 4 tanečné bloky 
a jazykových služieb (1 tanečný blok - 5 dní, P-P
Prešovská 39 Vek: 10-15 rokov
820 05 Bratislava 25 � od 15 rokov (I. a II. Level)
tel.: 02/555 68 559 � CENA : 1350,- Sk

0905 569 468 1 taneč. blok - 20 hod.
vzdelavanie@ptkecho.sk 1 taneč. hodina - 2 hod.
www.ptkecho.sk
G. Urbanová

3 tanečné bloky - 3000 Sk � 1050 Sk ZĽAVA � 2 tanečné bloky - 2000 Sk

� ZÁVEREČNÝ TANEČNÝ PROJEKT �
(účastníci aspoň troch blokov)

A v septembri sa môžete stať aj členom Tanečného divadla Bratislava

Niekoľko postrehov k doprave v meste

Licencovaný obchodník s cennými papiermi 
CYRRUS, a. s. Brno Vás pozýva 
na bezplatný informačný seminár 

Ako zarábať na obchode s akciami, 
ktorý sa koná 20. 7. 2005 o 1700 hod. 

v hoteli Dukla, Dulovo nám. 1. 

Prihlášky a informácie na www.cyrrus.cz,
alebo na tel. 00420 538 705 711.

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



Aquapark 
postaví zrejme
iná firma
PETRŽALKA
Plánovaný aquapark v Petržalke zrej-
me nepostaví spoločnosť Aquaparky
Slovakia, ale iný investor. Majiteľ
pozemku, na ktorom by mal vodný
zábavný park stáť, rokoval s novým
investorom a uzavreli spolu predbežnú
dohodu. 
Majiteľ pozemku ani nový investor za-
tiaľ viac o dohode hovoriť nechcú, kon-
krétnejšie informácie by mali zverejniť
koncom tohto týždňa. Spoločnosť Aqua-
parky Slovakia je zrejme už „mimo hry“.
Ako však uviedol riaditeľ spoločnosti
Aquaparky Slovakia Ján Budziňák,
„všetko je otvorené a nie je vylúčené, že
sa na výstavbe aquaparku budeme podie-
ľať aj my.“
Vlastník pozemku sa o výstavbe aqua-
parku v lokalite Jarovského ramena
dohodol so spoločnosťou Aquaparky
Slovakia ešte v roku 2002. Následne spo-
ločnosť 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. (ver, sita)

Voda zaplavila
archív Mestskej
knižnice
BRATISLAVA
Archív pobočky Mestskej knižnice na
Laurinskej ulici zaplavila voda po
tom, čo v pivničných priestoroch pra-
sklo potrubie. Vyšetrovanie prípadu
nepotvrdilo žiadne cudzie zavinenie. 
Po odčerpaní vody z pivničných priesto-
rov Hasičským a záchranným zborom sa
začalo vyšetrovanie. To ukázalo, že príči-
nou nehody bolo nové filtračné zariade-
nie na vodu. K porušeniu potrubia došlo
na spojovacej matici starej a novej časti
potrubia. Cudzie zavinenie sa nepotvrdi-
lo. Celá vec sa bude riešiť cez poisťovňu. 
Podľa vedúcej pobočky knižnice Evy
Klobušickej nie sú v súčasnosti ešte
vyčíslené škody, ktoré spôsobilo poško-
dené potrubie. Keď sa skontrolujú všetky
poškodené knihy, knižnica predloží
magistrátu správu a začne sa riešiť otáz-
ka, kto bude financovať opravy. Predpo-
kladá sa, že voda zničila okolo 20- až 25-
tisíc publikácií najmä z obdobia rokov
1950 až 1982. Presné čísla, konkrétne
názvy publikácií, ako aj mená autorov
nie sú ešte známe. (sita)

Okolie bývalej budovy Presscentra by sa
malo zmeniť na „bratislavský Manhattan“
STARÉ MESTO
Pri zatiaľ osamelo stojacej dominante
bývalého Presscentra na Pribinovej
ulici v dohľadnom čase pribudnú
ďalšie výškové budovy, vďaka čomu
aj v Bratislave vznikne niečo ako malý
„Manhattan“. 
Vzhľadom na existenciu výškovej budo-
vy, ktorá dnes nesie názov Pressburg
centrum, mestskí urbanisti už dávnejšie
predpokladajú, že lokalita v zóne Pribi-
nova je miestom, kde môžu stáť mrako-
drapy. Investícia s názvom J&T Center,
ktorej prvou etapou je už začatá totálna
rekonštrukcia Pressburg centra, ráta
práve s takouto výstavbou v lokalite
ohraničenej Landererovou, Čulenovou,
Pribinovou a Košickou ulicou. Pokiaľ
ide o bývalé Presscentrum, uvažuje sa o
dvoch alternatívach - podľa prvej z nich
by celá budova slúžila na administratív-

ne účely, podľa druhej by päť podlaží
slúžilo ako hotel so 160 izbami a 320
lôžkami. V druhej etape projekt ráta s
výstavbou dvoch výškových obytných
veží, z ktorých jedna by bola porovna-
teľná s Pressburg centrom (merala by
teda asi sto metrov) a druhá by mala až
130 metrov, teda by bola vyššia ako
centrála Národnej banky Slovenska,
dnes najvyššia budova na Slovensku. V
ďalšej etape by mala výstavba pokračo-
vať na mieste vymedzenom budovou
tlačového kombinátu Versus a ulicami
Landererova a Košická. Mali by tu
vyrásť administratívne objekty s výškou
asi 21,5 metra, v parteri ktorých sa ráta s
občianskou vybavenosťou. Nasledujúca
etapa výstavby je navrhnutá v dvoch
variantoch, ktoré rátajú buď so zachova-
ním, alebo s odstránením existujúcej
budovy TASR, pričom investor za lepší

pokladá druhý variant. Úplne nakoniec
by malo prísť na rad dobudovanie Pribi-
novej ulice ako mestského bulváru (v
nadväznosti na výstavbu na časti nábre-
žia v zóne Pribinova, ktorú pripravuje
írsky developer Ballymore Properties).
Aj v týchto miestach sa ráta s adminis-
tratívnymi budovami vysokými asi 21,5
metra.
Investičný zámer existuje v dvoch va-
riantoch a okrem iného ráta s vybudova-
ním asi 462, resp. 450 bytov, 3549, resp.
3907 parkovacích miest (podzemné par-
kovacie garáže by mali ísť až do hĺbky
piatich podzemných podlaží), obchodmi
a supermarketom. Ide o obrovskú inves-
tíciu rádovo v miliardách korún, jej prvá
časť  - totálna obnova bývalého Press-
centra - sa začala už vlani, výstavba by
mohla byť úplne dokončená asi v roku
2010. (juh)

V Auparku o niekoľko dní otvoria prvý
aquapark v meste, slúžiť bude aj v zime
PETRŽALKA
V nákupnom centre Aupark, na mies-
te bývalého Live Clubu na druhom
poschodí, začiatkom júla otvoria prvý
aquapark v Bratislave, ktorý ponesie
názov Aulandia.
Vo vodnom parku s rozlohou takmer
4700 štvorcových metrov v prostredí
imitujúcom divokú Afriku, staroveký
Rím a orientálnu Áziu budú k dispozícii
nielen vodné atrakcie, ale aj sauny, kúpe-
le, masážne salóny a beauty salón. Kapa-
cita aquaparku a komplexu Spa Paradise
je 460 ľudí, v zimných mesiacoch bude
môcť vodnú zábavu a relax využívať 260
ľudí. Vodný park je zasadený do prostre-
dia africkej džungle, ktorej dominuje
štýlový bar. Pre najmenších bude určené
bambusové vodné ihrisko, ďalšou atrak-
ciou budú tri veľké, farebne odlíšené

tobogány s dĺžkou 61, 36 a 35 metrov,
ústiace do zastrešenej časti terasy. Bude
tu tiež divoká rieka Coca Cola River -
vodný kolotoč poháňaný silnými prúdmi
vody. V letných mesiacoch bude
návštevníkom Aulandie k dispozícii pri-
estorovo veľkorysá terasa s tematickými
plážami. Pobyt na letnej terase spríjemní
výhľad na dominanty mesta z vyhliadko-
vých veží.
Druhou časťou aquaparku budú zaujíma-
vo riešené sauny. Okrem klasickej fín-
skej tu návštevníci nájdu arabskú bylin-
kovú, ale aj soľnú parnú saunu s jazier-
kom na masáž nôh. Ochladzujúci kúpeľ
v rímskom bazéne, ktorý lemuje honosné
stĺporadie, ponúkne atmosféru antického
sveta. Chýbať nebude ani sanárium so
svetelnou terapiou. Súčasťou priestorov
bude rímsky bar a ďalší bar v japonskom

štýle umiestnený o poschodie vyššie.
Práve ten bude vstupnou bránou do sveta
masáží s relaxačno-liečebnými proce-
dúrami. Tu budú čakať na návštevníkov
vodné postele, tepidárium, infrasauna,
beztiažové plávanie v  zariadení floatin-
gu s vodou z Mŕtveho mora alebo intím-
ne prostredie luxusného VIP salónika v
orientálnom štýle. Vybrať si z mimoriad-
ne bohatej ponuky masáží, zábalov a
kúpeľov, ktorá  bude obsahovať až 65
rôznych položiek, nebude vôbec jedno-
duché, preto každý návštevník bude mať
k dispozícii brožúru s podrobným opi-
som každej procedúry. 
Investorom stavby aquaparku je spolo-
čnosť Real Estate Liptov, projekt navr-
hol hlavný inžinier projektu Maroš
Salva v spolupráci s architektkou Dan-
kou Mušecovou. (lau)

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

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: � 02/49100 242, 240, 211

� Typy bytov: 1, 2, 3 a 4 izbové
� Výmera: od 36,6 do 104,1 m2

� Ukončenie výstavby: apríl 2006
� Možnosť financovania cez hypotekárny

úver Tatra banky - ručenie kupovaným
bytom

� Cena bytov: 32 500,- Sk/m2 + DPH
alebo už od 7946,- Sk/mesiac (splátka
hypotéky)

� Nadštandardné vybavenie bytov
+ pozemok v cene

� Ku každému bytu garáž alebo garážové stá-
tie priamo spojené s objektom

BADUCCI, s.r.o., Mostová 2 (Carlton Savoy)
Tel: 5464 7365-9 Mobil: 0915 538 683
www.bytcorp.sk www.baducci.sk

Exkluzívna ponuka bytov
Zadunajská ulica - Petržalka

LETNÁ AKCIA
VYFORMUJ SI POSTAVU

ZBAV SA CELULITÍDY

-1000,- Sk
PLATÍ NA PROGRAM  15 a 20 A IBA 

PRI PREDLOŽENÍ KUPÓNU + STRIEKANIE
V HODNOTE  900,- Sk ZADARMO

PRI ZAKÚPENÍ PROGRAMU 15 a 20

Eva Verešová
HYPOXI ŠTÚDIO

02 / 52 92 62 62
Štúdio

Hviezdoslavovo nám.
02 / 544 333 02
www.hypoxi.skHYPOXI TRAINER
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Vajnorská 18, BA Tel.: 555 72 792

ÚPRAVY ODEVOVÚPRAVY ODEVOV
Otvorené: Po-Pia  900-1200 1300-1700

Otvorené: Po-Pia  1000-1700

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

SEKÁČ odevy V GALÉRII ARDAN
na Dobrovičovej 7 v Bratislave

KÚPITE ORIGINÁLNE VÝTVARNÉ
DIELA SÚČASNÝCH UMELCOV

(maľba, grafika, socha, sklo)

Otvorené: utorok - piatok: 1000 - 1800 h
sobota: 1200 - 1800 h

telefón: 0905 443 106, 0905 149 257



Parkovanie
v Poluse opäť
spoplatnili
NOVÉ MESTO
Od 20. júna uviedli v nákupno-zábav-
nom centre Polus City Center počas
pracovných dní do prevádzky kontrol-
ný parkovací systém. Prvé tri hodiny
parkovania sú zadarmo.
Prvé nákupno-zábavné centrum na Slo-
vensku Polus City Center navštevuje
stále viac ľudí. Keďže sa však nachádza
v husto obývanej lokalite, ktorej obyva-
telia sú zvyknutí dlhodobo využívať par-
koviská centra, je v Poluse čoraz väčší
problém nájsť voľné parkovacie miesto.
Najväčším problémom parkoviska v
Poluse je celodenné bezplatné parkova-
nie zo strany pracujúcich z blízkeho oko-
lia. Preto sa vedenie Polus City Centra
rozhodlo zaviesť kontrolný parkovací
systém, ktorý by mal vzniknutú situáciu
vyriešiť, pretože parkovisko Polusu je
určené predovšetkým pre ľudí, ktorí sem
prichádzajú za nákupom, zábavou či
oddychom. 
Nový kontrolný parkovací systém umo-
žní návštevníkom Polusu parkovať prvé
tri hodiny zdarma a bude fungovať len
počas pracovných dní, teda vtedy, keď je
problémom celodenné parkovanie pra-
covníkov z blízkeho okolia Polusu. Par-
kovné počas víkendov je zdarma. Tri
hodiny parkovania zdarma nie sú zvo-
lené náhodne - z prieskumov  vyplýva, že
až 65 percent návštevníkov strávi v Polu-
se menej ako 90 minút. Dvojnásobok
tohto času - tri hodiny - je preto dosta-
točným priestorom na nákupy, zábavu či
oddych pre väčšinu návštevníkov.
Návštevníci multikina získajú pri kúpe
lístka hodinu parkovania zdarma navyše,
aby si v pokoji mohli vychutnať filmové
predstavenie. Parkovné je spoplatnené až
od štvrtej hodiny parkovania. Zavedenie
parkovného od štvrtej hodiny (100 korún
za hodinu) má odbremeniť parkoviská
Polusu od celodenne odstavených áut
obyvateľov a pracujúcich z okolia. 
V Poluse sa nachádza sedem automatic-
kých pokladní, z toho tri sú pri výcho-
doch na vonkajšie parkoviská na poscho-
dí a štyri pri vchodoch do podzemnej
garáže. (ver)
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Pri výstavbe mosta treba myslieť aj 
na bezpečnosť detí zo škôl na Košickej
BRATISLAVA
S blížiacim sa záverom výstavby piate-
ho mosta cez Dunaj a jeho uvedením
do prevádzky sa opäť ozvali občania,
ktorým nie je ľahostajná bezpečnosť
detí navštevujúcich základnú školu a
gymnázium na Košickej ulici.
„Osud našich detí, popri víťaznej stavbe,
akoby niekomu zostal úplne ľahostajný,“
napísal nám náš čitateľ Ivan Bielik, ktorý
pripomenul aj ekologickú záťaž spojenú s
prevádzkou mosta. „Osudom myslím ich
bezpečnosť, ktorá by mala stáť na prvom
mieste. V škole deťom vysvetľujeme
zásady dopravnej výchovy. Preto sa
správne pýtajú, kde sú značky, ktoré by
vodičom rútiacim sa v štvorprúdovke sig-
nalizovali, že sa dostali do blízkosti ich
školy? Ani z jednej strany sa nikomu
neťažilo dať výstražnú značku. Anehovo-
riac už o tom, aby sa prípadne znížila
rýchlosť v čase od 7. do 8. a 12. do 14.
hodiny, alebo sa blížiaci priechod ešte
označil aj svetelným znamením. Alebo
pôjdeme opäť typickým slovenským  sys-
témom: pokus - tragédia? Ak sa niečo
stane, tak až potom deťom okolo školy
postavíme aj zábradlie, na ktoré sa tiež
zabudlo, a to staré už „niekto“ z veľkej
časti demontoval? Nemôžu prvé týždne
mestskí policajti svoju iniciatívu venovať
tejto škole?“
List I. Bielika sme so žiadosťou o vyjad-
renie postúpili spoločnosti Metro Brati-
slava, ktorá je investorom výstavby
mosta. „Stotožňujeme sa s názorom p. Dr.
Bielika o potrebe zaistenia bezpečnosti
detí navštevujúcich Spojenú školu Gym-

názia J. Hronca a ZŠ Košická, stojacu v
blízkosti uvedenej križovatky,“ uvádza sa
v odpovedi generálneho riaditeľa spo-
ločnosti Metro Bratislava Ladislava
Csádera. „Križovatka bola v zmysle pro-
jektu realizovaná ako križovatka plne ria-
dená svetelnou signalizáciou. Výber a
rozmiestnenie dopravných značiek však
nie je v kompetencii investora ani reali-
zátora stavby. Dopravné značenie určuje
mesto Bratislava a schvaľuje ho dopravná
komisia.“ 
Ako dodal L. Csáder, na základe podnetu
pisateľa sa spoločnosť Metro Bratislava
ako investor stavby obráti na príslušný
orgán mesta s návrhom na zabezpečenie
dopravného značenia upozorňujúceho na
blízkosť školy. „Zabezpečíme tiež opravu
poškodeného zábradlia a zvážime
možnosť realizácie oplotenia na miestach

s najväčšou frekvenciou pohybu detí,“
uvádza sa v jeho vyjadrení. „Dopravná
výchova v školách však musí viesť pre-
dovšetkým k tomu, aby deti rešpektovali
svetelnú signalizáciu a prechádzali cez
cestu len po vyznačených pirechodoch.“
K poznámke I. Bielika ohľadom zvýše-
nej ekologickej záťaži v priestore križo-
vatky L. Csáder informoval, že v rámci
stavby  vymenili v škole pôvodné okná,
ktoré  kvôli prašnosti a hluku nemohli
otvárať, za drevené Euro okná so zvuko-
vo-izolačným sklom a so zabudovaným
vetracím zariadením zabezpečujúcim
potrebnú cirkuláciu vzduchu. Práce na
výmene okien sa vykonávali len v čase
mimo vyučovacích hodín a počas
voľných dní a táto investícia je v hodno-
te cca 15 miliónov korún. (juh)

FOTO - Oto Limpus
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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 

ORIGINÁL CALIFORNSKÉ ŠATNÍKY
...to je kvalita, funkčnosť a jedinečnosť na celý život

100% jediné

šatníky na Slovensku

LUBOCO - Interier Design dodávka do 5-7 dní
OD Prior - Ružinov, 2. poschodie www.luboco.sk
bezplatná linka 0800 150 815 mobil 0903 725 257

Akékoľvek iné šatníky, nie sú šatníky!

OPRAVA PRÁČOK 
A UMÝVAČIEK RIADU
špecializovaná predajňa 

na práčky
www. bielatechnika.sk

servis práčok - 4363 5555

Slovenská pošta, š. p., Regionálne poštové stredisko Bratislava oznamuje
všetkým používateľom poštových služieb, že počas dovolenkového obdobia
júl - august 2005 budú niektoré pošty z  prevádzkových dôvodov poskyto-
vať  poštové služby v obmedzenom rozsahu nasledovne:

Názov pošty Adresa Obdobie Hodiny pre verejnosť Výdaj zásielok
Bratislava 1 Námestie SNP 34 1. 7. -  31. 8. bez zmeny 07.30 - 11.00, 14.00 - 19.00  
Bratislava 212 Seberíniho 4 18. 7. -  12. 8. 13.30 - 18.00 08.00 - 09.00
Bratislava 32 Sibírska 17 25. 7. -  26. 8. 13.00 - 18.00 07.00 - 08.00
Bratislava 33 Námestie Biely kríž 6 1. 8. - 12. 8. 12.30 - 18.00 07.30 - 09.00
Bratislava 34 Kadnárova 53 1. 8. -  31. 8. 13.00 - 18.30 07.30 - 08.30
Bratislava 43 Borská 1 4. 7. - 29. 7. 13.00 - 19.00 07.30 - 08.30
Bratislava 47 Malokarpatské nám. 7 18. 7. - 14. 8. 13.00 - 18.30
Bratislava 48 Gbelská 25 4. 7. - 29. 7. 13.00 - 18.30 07.30 - 08.30
Bratislava 51 Pečnianská 13 1.7. -  31. 7. 13.00 - 18.00
Bratislava 52 Jiráskova 5-7 8. 8. - 26. 8. 13.00 - 19.00
Bratislava 55 Mamateyova 16 18. 7. -  12. 8. 13,30 - 19,30 08.00 - 09.30
Bratislava 56 Holíčska 11 11. 7. -  5. 8. 13.00 - 18.30
Bratislava 57 Jasovská 3 A 4. 7. - 15. 8. 13.00 - 18.30 07.30 - 08.30

Ostatné pošty v Bratislave  budú  poskytovať služby v plnom rozsahu  bez obmedzenia.
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V Petržalke sa rozpína nebezpečný krásavec

Mesto a samosprávny kraj dostanú
požadované akcie bratislavského letiska

BRATISLAVSKÉ NOVINY 13/2005

PETRŽALKA
V Petržalke boli v tomto roku zaregist-
rované ohniská výskytu Pohánkovca
japonského. Ide o rýchlo sa šíriacu rast-
linu, ktorá môže negatívne ovplyvniť
pôvodnú vegetáciu na našom území.
Pohánkovec japonský (Fallopia japonica)
bol na územie Slovenska zavlečený z
Ázie. Je to trváca rastlina so silným,
dlhým drevnatejúcim podzemkom, dora-
stajúcim až 20 metrov od materskej rastli-
ny. Priame, oblé a duté stonky sú holé, s
červenkastými škvrnami a dorastajú do
výšky 250 cm. 
Pohánkovec sa na našom území rozširuje
najmä vegetatívne (odlomenými časťami
rastliny), k čomu môže dôjsť napr. pri
zemných prácach. Regeneračná schop-
nosť pohánkovca je mimoriadne veľká,
pretože aj z veľmi nepatrného úlomku
podzemku alebo stonky pri dostatočnej
vlhkosti substrátu sa môžu vytvoriť nové
rastliny.
Prvý výskyt Pohánkovca japonského na

Slovensku bol zaznamenaný v 20. až 30.
rokoch 20. storočia. Odvtedy sa na Slo-
vensku masovo rozšíril. Správcovia plôch
pravdepodobne túto inváznu rastlinu
považovali za kultúrny kríkový porast a
miestami bola dokonca vysadená cielene
ako živý plot pozdĺž terás a vonkajších
sedení pri reštauračných zariadeniach. Aj
keď má táto rastlina vcelku estetický

vzhľad, jej úmyselné rozširovanie na nové
plochy je pre jej expanzívne vlastnosti
nežiaduce.
Pohánkovec je priebežne odstraňovaný z
plôch verejnej zelene, zverenej do správy
mestskej časti Petržalka. Samospráva
vyzvala aj ostatných správcov na
odstránenie tejto inváznej rastliny. Súčas-
ne bolo správcom zamorených plôch
poskytnuté metodické usmernenie. Odpo-
rúčajú sa kombinované, teda mechanické
a chemické spôsoby ničenia rastliny.
Odporúča sa využiť dvojfázový spôsob.
Prvé kosenie  s  chemickým  postrekom
bolo  potrebné  vykonať  v  druhej   polo-
vici  mája. Druhú fázu ničenia je potrebné
uskutočniť ôsmy až desiaty týždeň po
prvej fáze, teda v júli alebo auguste.
Medzi pokosením a chemickým postre-
kom by nemal uplynúť dlhší čas ako dva-
tri týždne, lebo pohánkovec veľmi rýchlo
rastie. RNDr. Jana Lištiaková, 

odd. životného prostredia 
Miestneho úradu Petržalka

BRATISLAVA
Mesto Bratislava a Bratislavský samo-
správny kraj získajú z bratislavského
letiska M. R. Štefánika po 10 percent
akcií do konca budúceho roku. Toto
rozhodnutie schválila v uplynulých
dňoch vláda.
Minister financií Ivan Mikloš považuje za
odôvodnené, aby aj mestá a vyššie územné
celky mali minoritný podiel na majetku
letiska. Minister skonštatoval, že takéto
rozdelenie akcií nemusí byť navždy a pri-
pustil, že po určitom čase budú vlastnícke
pozície samospráv a štátu vyrovnané. Stra-
tegický investor získa 66 percent akcií,
samosprávy po desať percent a štátu osta-
ne 14-percentný podiel. 
Predseda Bratislavského samosprávneho
kraja Ľubo Roman uviedol, že takýto
spôsob rozdelenia podielov akcií im vyho-
vuje, tvrdí však, že v budúcnosti sa budú

snažiť získať aj zvyšných päť percent
akcií, ktoré od štátu pôvodne žiadali.
Podľa neho vláda zmenila názor na rozde-
lenie akcií preto, lebo spolu s vedením
mesta Bratislava mali spoločný názor a
tým, že sa spojili, mali väčšiu silu.
Hovorca bratislavského primátora Milan
Vajda uviedol, že vláda sa schválením
návrhu Porady ekonomických ministrov
„konečne umúdrila“. Ako dodal, schvále-
ný návrh sa zhoduje s „našou predstavou
kompromisu“, teda 10 percent akcií teraz,
ďalších päť potom. Skonštatoval však, že
teraz je dôležité, aby štát dodržal termín
prevodu akcií.
Pôvodne si mal štát trvalo ponechať 34
percent akcií a samosprávy nemali
dostať nič. Po pripomienkovom konaní,
počas ktorého samosprávy vyjadrili
nesúhlas s takýmto postupom, zmenil
rezort dopravy koncepciu tak, že z 34-

percentného balíka štátu by mohli naj-
skôr v roku 2010 získať samosprávy po
desať percent. Zmenil sa však dátum pre-
vodu na budúci rok. „Vždy som videl
zmysel v prevode akcií štátu na samo-
správne kraje a mestá, otázka bola určiť
termín,“ povedal minister dopravy Pavol
Prokopovič. Zárukou pre samosprávy, že
akcie získajú, je podľa Mikloša a Proko-
poviča uznesenie vlády.
Privatizácia Letiska M. R. Štefánika - Air-
port Bratislava by sa mala začať v júli
tohto roka, keď rezort dopravy plánuje
vyhlásiť výberové konanie na strategické-
ho investora. Konečné rozhodnutie by
malo byť známe v decembri tohto roka,
pričom kritériami pre najlepšiu ponuku
budú kúpna cena, referencie, zmluvná
dokumentácia a preukázanie finančnej
spôsobilosti záujemcu kryť rozvojový plán
v horizonte päť až 15 rokov. (ver, sita)

Pri prijímacích
skúškach sa
podvádzalo
BRATISLAVA
Podvody pri prijímacích skúškach na
Právnickej fakulte Univerzity Komen-
ského v Bratislave sa podarilo odhaliť
Úradu boja proti korupcii a inšpe-
kčnej službe Ministerstva vnútra SR. 
Podľa ministra vnútra Vladimíra Palka
ide o najkurióznejší prípad v posled-
ných rokoch, lebo použitím techniky na
bezdrôtový prenos zvuku páchatelia za
peniaze pomáhali študentom pri pri-
jímacích pohovoroch a semestrálnych
skúškach. Štvorčlenná skupina, v ktorej
bol aj príslušník Úradu na ochranu
ústavných činiteľov, týmto spôsobom za
posledné dva roky zarobila viac ako
štyri milióny korún. 
Najstarší člen skupiny 52-ročný inžinier
Igor J. zabezpečil potrebnú techniku na
prenos zvuku. Rastislav M. mal za
úlohu pohybovať sa v blízkosti fakulty s
vozidlom, v ktorom bolo vysielacie
zariadenie, Jarmila H. sa počas skúšok
pohybovala v budove fakulty a v kabel-
ke mala prístroj na zosilnenie signálu.
Príslušník polície Marek P. vyhľadával
klientov pre túto organizovanú podvod-
nícku skupinu. Účastníkovi prijímacích
pohovorov umožnili, aby bol zvukom
stále v kontakte s posádkou vozidla, kde
pomocou laptopu vyhľadávali správne
odpovede na otázky, ktoré boli v pri-
jímacích testoch. 
Podľa vyšetrovateľa sa skupina, ktorú
zadržali v piatok, dopustila trestného činu
porušovania cudzích práv, nepriamej ko-
rupcie a legalizácie príjmov z trestnej čin-
nosti. Jej členom hrozí trest odňatia slo-
body na jeden až päť rokov. (brn, sita)

Z parkovísk
odstraňujú 
staré autá
PETRŽALKA
Za necelých päť mesiacov odstránila
mestská časť Bratislava - Petržalka
prostredníctvom spoločnosti Auto A-Z,
s ktorou uzavrela zmluvu o odťahova-
ní starých vozidiel, 27 starých áut.
Niektoré zo starých vozidiel odstráne-
ných z komunikácií či parkovísk, ktoré
má mestská časť v správe, majú eviden-
čné čísla, iné sú bez čísel. Výziev na
odstránenie vozidla bolo na staré autá
umiestnených  až 140. Z nich 64 vozidiel
odstránili ich majitelia v zákonnej 30-
dňovej lehote, v 41 prípadoch táto lehota
ešte plynie, osem áut má už vybavené
nové čísla. Problémom je, že majiteľ
auto často len premiestni na iné miesto,
samospráva nemá možnosť zistiť kam a
celú procedúru musí začať odznova.
Vlastník vozidla je zo zákona povinný na
vlastné náklady nechať vozidlo odstrániť
z miesta, na ktorom poškodzuje alebo
ohrozuje životné prostredie, alebo naru-
šuje estetický vzhľad obce či osobitne
chránenej časti prírody a  krajiny, a to do
30 dní odo dňa jeho vyradenia z eviden-
cie motorových vozidiel. Ak tak v tejto
lehote nespraví, urobí tak správca cesty, v
tomto prípade mestská časť, prostredníc-
tvom zmluvného partnera. Pritom vozid-
lo bude odtiahnuté na určené  parkovisko,
avšak na náklady vlastníka auta. Ak si do
dvoch mesiacov vozidlo neprevezme,
Obvodný úrad životného prostredia Bra-
tislava V rozhodne, či sa staré vozidlo
stane vlastníctvom štátu, alebo sa stane
odpadom.
Ak staré vozidlo vyradené z evidencie
dopraví vlastník a odovzdá  spracovateľo-
vi starých vozidiel z vlastnej iniciatívy a
na vlastné náklady, má nárok na vyplate-
nie finančného príspevku vo výške 1000
korún. O odtiahnutie vozidla môže požia-
dať aj oprávneného spracovateľa  starých
vozidiel, v tomto prípade však finančný
príspevok kompenzuje spracovateľovi
vzniknuté náklady. (brn)

ukonãenie
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NOVÉ BYTY NA PREDAJ Trnávka, ul. Na kriÏovatkách
02 / 4828 2832
0907 / 630 000
www.urbicom.sk

c e n a 29.000,- Sk/ m2  + DPH

developer

hypotekárny maklér          f inancujúca banka

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?
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Kauza SKB, pri ktorej Bratislava prišla
o 370 miliónov, má trestnoprávnu dohru
BRATISLAVA
Vyšetrovatelia Úradu boja proti korup-
cii obvinili začiatkom júna deväť sú-
kromných podnikateľov z rôznych eko-
nomických trestných činov, ktorými
spôsobili mestu Bratislava škodu pri-
bližne 356 miliónov korún.
Ako informoval minister vnútra Vladimír
Palko, polícia obvinila Erika K., Petra Z.,
Jozefa D., Otakara M., Miroslava Š.,
Romana M., Ľuboša K., Vladeka Z. a Šte-
fana M., ktorí patrili k vedúcim predstavi-
teľom farmaceutických spoločností Sal-
viafarm, a.s., Fénix Plus, a.s., Salvia Hol-
ding, s.r.o., ST-C, a.s., a Chirana Injecta,
a.s. Všetci deviati sú stíhaní na slobode.
Táto sieť spoločností, ktorú podľa ministra
viedol Erik K., získala úvery od skracho-
vanej Slovenskej kreditnej banky (SKB) v
celkovej hodnote 370 miliónov korún. „Po
uvalení nútenej správy na SKB obvinení
vedeli, že budú vyzvaní na čo najrýchlejšie
splatenie dlhov voči banke. Navrhli preto
vedeniu mesta Bratislava, aby postúpili
pohľadávku mesta voči SKB znejúcu na
rovnakú sumu na farmaceutické spolo-
čnosti,“ povedal V. Palko. Protihodnotou
malo byť uhradenie pohľadávky mesta aj s
úrokmi, s čím mestské zastupiteľstvo
súhlasilo. Podľa Palka však štatutári tých-
to spoločností už pri podpise zmluvy vede-
li, že záväzky voči mestu už nebudú
schopní splatiť. „Vyšetrovatelia preto
obvinili Erika K., Petra Z., Otokara M. a

Jozefa D. z trestného činu podvodu a Šte-
fana M. zo spolupáchateľstva pri podvo-
de,“ povedal. Ako dodal, Miroslav Š. a
Roman M. čelia obvineniu z trestného činu
marenia konkurzného a vyrovnávacieho
konania, pretože po vyhlásení konkurzu na
Fénix plus nepredložili správcovi kon-
kurznej podstaty požadovanú dokumen-
táciu, ale za pomoci Ľuboša K. a Vladeka
Z. ju spálili spolu s účtovnou dokumen-
táciou ďalších spoločností.
Už v čase prerokovania podpisu zmluvy o
postúpení pohľadávky mali viacerí poslan-
ci mestského zastupiteľstva dôvodné
podozrenia, že takouto zmluvou mesto
pohľadávku, resp. peniaze nezíska späť.
Jedným z nich bol aj vtedajší poslanec,
dnes primátor Andrej Ďurkovský. Vteda-
jšie vedenie mesta naopak poslancov pres-
viedčalo, že týmto krokom mesto získa
minimálne 40 až 50 percent z celkovej
sumy 370 miliónov korún. „Dnes sa jed-
noznačne ukazuje, že pravdu mali tí, ktorí
toto tvrdenie považovali za nereálne,“ uvi-
edol hovorca primátora Milan Vajda. Ako
dodal, mesto v snahe dosiahnuť vrátenie
aspoň časti peňazí spolupracovalo s prá-
vnou službou, aby sa čo najdôslednejšie
plnili zmluvy s jednotlivými firmami, ako
aj s orgánmi činnými v trestnom konaní,
aby bolo možné vzniesť obvinenia. 
Mesto získalo na základe zmlúv späť len
13,7 milióna korún. „Konkurzmi ani exe-
kúciami nezískalo nič a je veľmi malá

pravdepodobnosť, že by ešte niečo získa-
lo,“ konštatoval M. Vajda. „Doteraz bol
ukončený konkurz jednej firmy pre nema-
jetnosť, ostatné ešte ukončené neboli.“ 
Podľa M. Vajdu jediný reálny spôsob, ako
získať ešte nejaké peniaze späť, by bol,
keby sa na základe vznesených obvinení a
ďalšieho vedenia tohto prípadu na súde
podarilo siahnuť na majetok obvinených.
„Konkurzom ani exekúciami pôvodných
firiem sa už pravdepodobne nič nedosiah-
ne,“ uzavrel.
Stratené peniaze pochádzali z obligácií,
ktoré mesto vydalo v roku 1995. Mestské
zastupiteľstvo vtedy rozhodlo, že výnos z
obligácií uložia v Slovenskej kreditnej
banke. Z peňazí  mali byť postupne finan-
cované mestské projekty, ktoré garantova-
li poslanecké kluby KDH, DS a DU (dnes
SDKÚ). Kým poslanci za KDH a DS pe-
niaze z SKB použili na rozvojové projek-
ty, peniaze zverené poslaneckému klubu
Demokratickej únii zostali v banke.
Po roku 1998 nové vedenie mesta na čele
s primátorom Jozefom Moravčíkom a
viceprimátorom Romanom Vavríkom
(obaja DU) nerozhodlo o výbere peňazí z
SKB, aj keď banka stratila povesť dôvery-
hodnej inštitúcie. Primátor vtedy tvrdil, že
keby mesto vybralo 400 miliónov korún,
„banku by to určite položilo". Po krachu
SKB sa mesto práve z iniciatívy predstavi-
teľov DU rozhodlo pre sporný zápočet
pohľadávky s dlžníkmi SKB. (juh, ado)
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Niektoré 
zastávky budú
len na znamenie
BRATISLAVA
Pätnásť zastávok liniek MHD, ktoré
boli doteraz stále, sa od 4. júla zmení na
zastávky na znamenie. Toto opatrenie
je súčasťou úsporných opatrení, ku
ktorým prikročil Dopravný podnik
Bratislava.
Analýza MHD konštatovala vysokú hus-
totu zastávok v sieti MHD v Bratislave
oproti iným, porovnateľným mestám. Pra-
covná skupina dospela k odporúčaniu, aby
sa prehodnotili zastávky, čo sa týka ich
využívania cestujúcimi. Doteraz je v sieti
MHD 94 zastávok s charakterom na zna-
menie. Po vykonaní výberu a preverení
situácie dňom 4. júla 2005 nastanú zmeny
charakteru zo stálej na zastávku na zname-
nie na týchto zastávkach: Pri tehelni (Ople-
talova ulica), Bystrická (Opletalova ulica),
Mlynská (Mlynská ulica), STK (Polianky),
Štrbská (Kremeľská ulica), ZŠ Devín (Kre-
meľská ulica), Klanec (Podháj), Pod násy-
pom, Hodonínska (Lamačská cesta), Bíli-
kova (Alexyho ulica), Na vrátkach (Alexy-
ho ulica), Stolárska, Ul. 8. mája (Odeská
ulica,), Petöfiho (Orenburská ulica) a Plnia-
reň plynu (Lieskovská cesta).
Pri nastupovaní do vozidla na zastávke s
charakterom na znamenie je vodič povin-
ný zastaviť bez ohľadu na to, či cestujúci
dáva rukou znamenie na zastavenie alebo
nie. Na nástupišti však musí stáť tak, aby
ho vodič vozidla mohol vidieť z dostatoč-
nej vzdialenosti a stihol včas zastaviť.
Nesmie byť skrytý za zastávkovým prí-
streškom, novinovým stánkom alebo
stĺpom verejného osvetlenia.
Pri vystupovaní z vozidla na zastávke na
znamenie cestujúci oznámi zámer
vystúpiť stlačením signalizačného tlačid-
la. Signál je povinný dať v dostatočnom
predstihu pred zastávkou, aby vodič
mohol včas a bezpečne zastaviť. Infor-
máciu o charaktere zastávky je možné
vopred získať na zastávkových cestov-
ných poriadkoch, kde pri názve takejto
zastávky je uvedená značka „z“. (brn)

V okrajových
častiach niet
bankomatov
BRATISLAVA
Mestská časť Bratislava - Jarovce
nebude mať v najbližšom čase banko-
mat napriek tomu, že jej obyvatelia
mohli v posledných dňoch hlasovať za
banku, ktorej peňažný automat chcú. 
Ako informovala starostka mestskej časti
Mária Wuketichová, po posledných roko-
vaniach s bankami je zrejmé, že žiadna z
nich bankomat v Jarovciach nezriadi.
„Pre banky je nerentabilné, aby umiestni-
li bankomat na mieste, kde ho bude pou-
žívať relatívne malý počet ľudí,“ uviedla
M. Wuketichová. Ako dodala, zástupco-
via bánk svoj nezáujem zdôvodnili tým,
že náklady na prevádzkovanie bankoma-
tu v Jarovciach by boli vzhľadom na jeho
využívanosť privysoké. 
Jarovčania mohli hlasovať na interneto-
vej stránke mestskej časti za jednu z
troch bánk, ktoré by mohli bankomat
zriadiť. Jarovský miestny úrad sa pre an-
ketu rozhodol po viacerých žiadostiach o
zriadenie chýbajúceho bankomatu. „Pre
nezáujem bánk však anketu zrušíme a
bankomat v Jarovciach tak skoro nebu-
de,“ dodala M. Wuketichová. Jarovce
majú 1145 obyvateľov.
V rovnakej situácii je aj najmenšia brati-
slavská mestská časť - Devín. Ako nám
povedal devínsky starosta Jozef Paczelt,
mestská časť žiadala banky o zriadenie
bankomatu, avšak neúspešne. Podľa na-
šich zistení bankomat nie je ani v Čunove.
V Záhorskej Bystrici je jeden, v Rusov-
ciach dokonca dva. (lau, sita) PREDAJ POZEMKU 

na Panónskej ceste, BA V.
v celku alebo po častiach

výmera: 11.325 m2

pozemok A: 5.779 m2

pozemok B: 5.518 m2

cena: 2.600,- Sk/m2A

B

Mickiewiczova 10, Bratislava, tel.: 529 624 20, 529 624 03
e-mail: iuris@iuris.sk, www.iuris.sk

Panónska cesta
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Ešte viEšte viaa c ic infornfor mácií mácií 
o žio živote v Brvote v Br atiatislaveslave

...už v septembr...už v septembr i!i!

ponúka na predaj
� časť areálu bývalého SOU stavebného, Stará Vaj-
norská Bratislava, nachádzajúci sa v k .ú Nové Mesto
a to spoluvlastnícky podiel na administratívnej budo-
ve, športovú halu a dielne s priľahlými pozemkami.

Ponuky na kúpu zasielajte na adresu:
Bratislavský samosprávny kraj 

Odbor organizačný a správy majetku 
Trnavská cesta 8/A, P.O.BOX 106

820 05 Bratislava 
v termíne do 12. júla 2005 v zalepenej obálke 

s označením „SOU Stará Vajnorská NEOTVARAŤ“.
Cena bude stanovená dohodou, pričom si predávajúci
vyhradzuje právo neprijať žiadnu z predložených ponúk.
Informácie a podklady pre vytvorenie ponúk dostanete
na oddelení evidencie a správy majetku č. t. 5542 3561.

Bratislavský
samosprávny kraj

ponúka na predaj
1. budovu bývalých dielní stavba súp. č.5599 na
parcele č. 15368/144 a pozemky p. č. 15368/15
a 15368/144 nachádzajúcu sa v k. ú. Nivy.
2. budovu bývalých dielní stavba na p. č. 13657/12
k. ú. Nové Mesto

Ponuky na kúpu zasielajte na adresu:
Bratislavský samosprávny kraj 

Odbor organizačný a správy majetku 
Trnavská cesta 8/A, P.O.BOX 106

820 05 Bratislava 
v termíne do 12. júla 2005 v zalepenej obálke 

s označením „ SOU Ružinovská NEOTVARAŤ č. 1“ 
a „SOU Ružinovská NEOTVARAŤ č. 2“.

Cena bude stanovená dohodou, pričom si predávajúci
vyhradzuje právo neprijať žiadnu z predložených ponúk.
Informácie a podklady pre vytvorenie ponúk dostanete na
oddelení evidencie a správy majetku č. t. 5542 3561.

Bratislavský
samosprávny kraj
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Župa prichádza
s projektom         
spoznávania
BRATISLAVA
Nekonečné túlanie ľudí po nákupných
centrách počas víkendov inšpirovalo
bratislavského župana Ľuba Romana
na to, aby ponúkol zdravšiu a plnohod-
notnejšiu formu využívania voľného
času. 
Preto prišiel s novým projektom Poznaj
svoj kraj! určeným pre ľudí všetkých
vekových kategórií, pre obyvateľov Brati-
slavy, kraja, ale aj iných regiónov či zahra-
ničných turistov. Jeho zámerom je pre-
hĺbiť záujem obyvateľov o svoje mesto či
obec, naučiť ich objavovať historické
pamiatky a pozoruhodnosti v blízkom či
širšom okolí. V rámci kraja sa vybralo 24
miest - kultúrneho, historického alebo
zábavného charakteru, ku ktorým je auto-
maticky priradené minimálne jedno zaria-
denie s občerstvením. Mapka zároveň
ponúka možnosť využitia zliav v týchto
vybraných reštauračných zariadeniach vo
výške až 15 percent. 
Návštevník dostane zadarmo turistickú
mapku v novinových stánkoch Media-
print Kapa, alebo sa môže informovať na
infolinke 0850/111002. Mapka obsahuje
vkladačku, na ktorej sú kolónky pre pe-
čiatky označujúce navštívené miesta. Po
nazbieraní 15 pečiatok môže turista poslať
mapku na adresu Úradu BSK (Bratislav-
ský samosprávny kraj, Trnavská cesta
8/A, 820 05 Bratislava, Heslo: Poznaj svoj
kraj!) a bude zaradený do žrebovania o
atraktívne ceny. Prvé žrebovanie sa usku-
toční 15. decembra tohto roka. Viac infor-
mácií nájdete na internetovej stránke
www.bratislavskykraj.sk 
Ktoré miesta a obce sú zahrnuté do víken-
dových turistických okruhov? V Bratisla-
ve bolo vybratých šesť miest - v Starom
Meste Bratislavský hrad, vo Vajnoroch
Kostol sedembolestnej Panny Márie, v
Devínskej Novej Vsi Sandberg, v Lamači
Kačín, v Petržalke Sad Janka Kráľa a v
Rusovciach  Gerulata. V okrese Malacky
ide o sedem lokalít: v Malackách sú to
Sväté schody z roku 1653, ďalej bola
vybratá Marianka ako pútnické miesto,
Deravá skala v Plaveckom Mikuláši, Pla-
vecký hrad v Plaveckom Podhradí, ryb-
níky v Plaveckom Štvrtku, vodná nádrž
Vývrat v Rohožníku a kompa v Záhorskej
Vsi. Okres Pezinok zastupuje sedem
pozoruhodností - Malokarpatské múzeum
a sedlo Baba v Pezinku, rozhľadňa v
Modre, studňa na Prostrednej ulici vo
Svätom Jure, Červený kameň v Častej,
husacina v Slovenskom Grobe a Kaplnka
sv. Rozálie v Štefanovej. Okres Senec
zastupujú štyri pozoruhodnosti - Aqua-
park v Senci, kaštieľ v Bernolákove, Vče-
lársky skanzen v Kráľovej pri Senci a
splavovanie Malého Dunaja v Novej
Dedinke. (lau)

**

NAJVÄÈŠÍ KONCESIONÁR ZNAÈKY PEUGEOT

ŠPECIÁLNE SÉRIE PEUGEOT

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

NAJVÄČŠÍ 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

LETNÁ AKCIA!!!
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

O stavbe budovy na Šancovej ulici budú
opätovne rozhodovať krajskí pamiatkári
STARÉ MESTO
Ministerstvo kultúry zamietlo odvola-
nie firmy Istroreal vo veci stavby na
Šancovej ulici a potvrdilo rozhodnutie
Pamiatkového úradu SR v tejto záleži-
tosti.
Firma Istroreal mala pôvodne povolenie
na stavbu 8-poschodovej budovy. Minu-
lý rok sa pokúsila získať povolenie na
zvýšenie stavby na 34 poschodí, jej
zámer odmietol Krajský pamiatkový
úrad Bratislava a v odvolacom konaní aj
jemu nadriadený Pamiatkový úrad SR.
Proti stavbe mrakodrapu sa prostredníc-
tvom petície vyslovili obyvatelia okoli-
tých domov. Miestne zastupiteľstvo
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto
prijalo uznesenie, ktorým odporučilo sta-
rostovi, aby zamietol návrh na zmenu
stavby pred dokončením z pôvodných 8
nadzemných podlaží na 34 nadzemných
podlaží, ak to umožňujú právne predpisy. 

Neskôr firma Istroreal požiadala o
zmenu územného rozhodnutia tak, aby
sa stavaná budova nezvýšila na 34, ale
na 22 poschodí. Krajský pamiatkový
úrad Bratislava vyslovil 7. februára
tohto roka s takýmto zvýšením súhlas.
Rozhodnutie Krajského pamiatkového
úradu SR na základe podnetu organi-
zátorov petície proti výstavbe mrakodra-
pu na Šancovej ulici Petra Hodála a
Ondreja Dostála a Sekcie kultúrneho
dedičstva Ministerstva kultúry SR pre-
skúmal nadriadený Pamiatkový úrad SR
a rozhodnutie krajských pamiatkarov 23.
marca tohto roka zrušil. Firma Istroreal
sa proti rozhodnutiu Pamiatkového
úradu SR v zákonnej lehote odvolala, ale
ministerstvo kultúry po preskúmaní jej
odvolanie zamietlo a uvedené rozhodnu-
tie Pamiatkového úradu SR potvrdilo.
Ministerstvo kultúry svoje rozhodnutie
odôvodnilo tým, že odvolanie firmy

Istroreal v celom rozsahu preskúmalo a
zistilo, že „Pamiatkový úrad Slovenskej
republiky postupoval v súlade s príslu-
šnými ustanoveniami zákona, ako aj
ustanoveniami správneho poriadku”.
Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné
sa odvolať, je ho však možné preskúmať
súdom.
Rozhodnutie ministerstva neznamená, že
firma Istroreal nemôže postaviť budovu s
22 podlažiami. Znamená len toľko, že vec
sa opäť vracia na opätovné prerokovanie a
nové rozhodnutie na krajský pamiatkový
úrad, ktorý vydal pôvodné rozhodnutie.
Bez súhlasného stanoviska pamiatkarov
príslušný stavebný úrad nemôže povoliť
zvýšenie stavby na 22 poschodí. V ko-
nečnom dôsledku to znamená, že defini-
tívne rozhodnutie o osude rozostavanej
stavby na Šancovej ulici, resp. o tom,
koľko bude mať vlastne nakoniec poscho-
dí, sa opäť odďaľuje. (lau)

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“

Napriek zamietavého stanoviska ministerstva kultúry ešte stále existuje možnosť, že rozostavaná budova na Šancovej bude
mať viac ako osem podlaží, s ktorými  ráta platné stavebné povolenie. FOTO - Oto Limpus

O L I C O R P
Poskytujeme poradenstvo 

a spracovanie:
účtovníctvo, DPH, mzdy, 

daňové priznanie
Kontakt: Oleár Peter 0905 970 467
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Na Kuchajde
bude fungovať
okrskár
NOVÉ MESTO
Na verejný poriadok a dodržiavanie
čistoty v areáli prírodného kúpaliska
Kuchajda v mestskej časti Bratislava -
Nové Mesto bude od 1. júla dohliadať
okrskový mestský policajt. 
Informoval o tom Ivan Svetlovský z
novomestského miestneho úradu. Ako
ďalej uviedol, okrskový policajt bude na
poriadok dohliadať každý deň buď pešo
alebo na bicykli. „Okrskár“ bude mať
pri sebe mobilný telefón, ktorého číslo
mestská polícia zverejní, občania si ho
teda budú môcť v prípade núdze zavolať
na pomoc.
Podľa I. Svetlovského novomestská
samospráva uvažuje aj nad tým, že pre
tohto policajta zriadia kanceláriu v
budove novomestského miestneho
úradu, kde bude od občanov minimálne
raz do týždňa prijímať podnety, prípadne
sťažnosti týkajúce sa bezpečnosti na
prírodnom kúpalisku Kuchajda. Okrsko-
ví mestskí policajti by podľa dostupných
informácií mali v najbližšom období pri-
budnúť aj v iných lokalitách Nového
Mesta. (sita)

Ak budú problémy s povolením, hrozí, že
vedecko-technologický park postavia inde
VAJNORY
Zmena umiestnenia vedecko-technolo-
gického parku CEPIT, ktorý by mala
rakúska spoločnosť Dr. Müller Immo-
biliengruppe spolu s nemeckým kon-
cernom Hansa-Flex postaviť v mest-
skej časti Vajnory, neprichádza do
úvahy. 
Uviedol to konateľ rakúskej investičnej
spoločnosti Michael Müller. Dodal, že
na výstavbu parku je dôležitá predovšet-
kým rýchlosť získania stavebného povo-
lenia pre územie, ktoré v súčasností
vlastní CEPIT. „Ak Slovensko nevyuži-
je možnosť tejto investície, je možné, že
sa vedecko-technologický park postaví v
Budapešti alebo vo Viedni,“ dodal An-
drej Hradocký, konateľ firmy CEPIT
Management, zastupujúcej záujmy in-
vestorov v Slovenskej republike. 
Mestská časť Vajnory nesúhlasí s postu-

pom mesta Bratislava pri obstarávaní,
spracúvaní a prerokovávaní územno-
plánovacieho podkladu pre vedecko-
technologický park CEPIT. Urbanistickú
štúdiu CEPIT považuje mestská časť
Vajnory za spornú, preto ju chceli zame-
niť za pripravenú štúdiu mestskej časti.
Urbanistická štúdia CEPIT totiž zasahuje
do územia, ktoré rieši štúdia zóny Vajno-
ry-Rybničná obstaraná mestskou časťou.
Podľa vajnorskej starostky Anny Zema-
novej sú obe štúdie vytváraním priestoru
pre investorov a rozvoja infraštruktúry
porovnateľné, avšak štúdia Rybničná
navyše spĺňa požiadavky mestskej časti
Vajnory na zachovanie jej vidieckeho
charakteru a dlhodobého rozvoja.
Zahraničný investor o svojom zámere
postaviť vo Vajnoroch vedecko-techno-
logický park CEPIT informoval na spo-
ločnej tlačovej besede so zástupcami bra-

tislavského magistrátu v polovici apríla.
Investor tu chce za 40 miliónov eur na
rozlohe 630-tisíc metrov štvorcových
postaviť výskumné a vývojové centrum
predovšetkým pre dodávateľské firmy
veľkých automobilových koncernov.
Sídliť a pracovať by tu mali firmy na
vývoj elektroniky, biotechnológií, po-
čítačových programov, nanotechnológií
a energií z obnoviteľných zdrojov. Ich
budúcich zamestnancov by mala pripra-
vovať vysoká odborná škola, ktorá bude
tiež v areáli CEPIT. Študovať by tu malo
približne 1500 študentov. Okrem toho by
tu mal byť inkubátor na podporu mla-
dých podnikateľov, výstavné kongresové
centrum a hotel pre podnikateľov.
Výstavba celého parku bude podľa
investora trvať niekoľko rokov, časť pre-
vádzok však plánuje otvoriť už v roku
2007. (lau, sita)

AD: PARK CEPIT VYVOLAL OSTRÚ
VÝMENU NÁZOROV (BN 11/2005)
Minimálne dva mesiace sledujem
mediálnu „diskusiu“ vysvetľujúcu a
zdôvodňujúcu nevyhnutnosť výstavby
Stredoeurópskeho parku pre inovatív-
ne technológie v bratislavskom regió-
ne, ktorý je jedným z najperspektív-
nejších v Európe.
Ohurujúce tisíce metrov štvorcových,
ešte ohurúcejšie milióny eur, nie korún!
To sú údaje z novín. Dokonca každý z nás
si môže pozrieť a „vžiť“ sa do priestoru
pomocou  trojdimenzionálnej vizuali-
zácie.
Proti týmto faktom by bežný čitateľ nemo-
hol mať nič. Mohli by ho dokonca posu-
núť do stavu eufórie a hrdosti. Pokiaľ
nemá doplňujúce informácie. Ato sa čudu-
jem všetkým novinárom, ktorí predkladajú
informáciu, akoby „konfliktnú“ len z hľa-
diska územného plánu a predstáv Vajnor.

Iný konflikt neexistuje? Čitateľ sa nikde
nedočíta o tom, že na druhej strane Šúr-
skeho kanála leží takmer 1000 hektárov
Národnej prírodnej rezervácie Šúr. Je
významná nielen z národného hľadiska,
ale aj európskeho. Je zaradená medzi
európsky významné územia, je Ramsar-
skou lokalitou - medzinárodne chráne-
nou a registrovanou mokraďou. Je to
lokalita, v ktorej sa súčasne realizuje
LIFE projekt za peniaze Európskej únie. 
Práve teraz si poviete, že sa zas ozýva
nejaký (tí ostrejší, šibnutý) ochranár.
Netajím sa tým. Informácií o šúroch a
prírodnej rezervácii Šúr je v poslednom
období dosť. Zostávam len v nemom
úžase, že širšie vzťahy v okolí pláno-
vaného parku nikto nezverejnil. Že sa
vyberá len ten najužší predmet záujmu.
Tak nemôžu vzniknúť otázky. Dovoľte,
ja ich mám.
Z vizualizácie parku vyplýva vodný

kanál a vodná plocha. Je to efektné. No
odkiaľ tá voda bude? Prírodná rezer-
vácia Šúr trpí nedostatkom vody. Reali-
zovaním spomínaného projektu sa má
obnoviť vodný režim v chránenom
území. Zaujímalo by ma, aké sú závery
EIA k predmetnému parku? Ako stavba
ovplyvní vodný režim v Národnej
prírodnej rezervácii? Sú spracovatelia
štúdie presvedčení, že táto plošne a
priestorovo rozsiahla stavba nebude
negatívne ovplyvňovať chránené úze-
mie? Vedia však, že park budú stavať v
čistom životnom prostredí. 
Je mi jedno, o akého investora ide. Mohol
by vôbec vo svojej krajine predložiť
takýto návrh v dotyku s takým význam-
ným chráneným územím? Ako občan
mám právo na komplexnú a objektívnu
informáciu. Tú by mi mali dať médiá.
Dali? Hlavne, že viem, že sme tigre Euró-
py. Eva Kocianová, Bratislava

Ovplyvní CEPIT prírodnú rezerváciu Šúr?
Navrhovateľ INTECH s.r.o., Bratislava

predložil zámer
Rekonštrukcia Diaľničnej

čerpacej stanice motorových
palív Bratislava - Lamač

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 15.
6. do 6. 7. 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 21. 7. 2005.
Miestom realizácie zámeru sú  pozemky s parc. číslami
666/6, 7; 1904/2, 3, 4; 3496/5, 6, 7, 8   v lokalite
DČSMP Slovnaft Bratislava - Lamač - vpravo pri diaľnici
D2 Bratislava - Brno, k.ú. a MČ Bratislava - Lamač,
územný obvod Bratislava IV. Objekty funkcie „Skladova-
nie a výdaj LPG“ sa nachádzajú len na parc. č. 666/6. 
Účelom navrhovaného zámeru je stavba, ktorá nemá
výrobný charakter, je skladovanie a výdaj LPG (motorové
palivo - skvapalnené uhľovodíkové plyny) do motorových
vozidiel na Diaľničnej čerpacej stanici motorových palív
Bratislava - Lamač. V princípe sa nejedná o činnosť, ktorá
tam doposiaľ nebola vykonávaná, ale jedná sa len o
doplnenie sortimentu skladovaných a predávaných
motorových palív. Ide o rekonštrukciu.
Predpokladaný termín začatia činnosti: 04/2006
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: 06/2006

Mesto Bratislava
dáva na známosť

Navrhovateľ HUBERTUS comp, s.r.o., Nitra
predložil zámer

Polyfunkčný  dom
Gagarinova ulica

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 14. 6.
do 5. 7. 2005 na prízemí budovy Magistrátu
hl.mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v pries-
toroch Služieb občanom/FRONT OFFICE. Verejno-
sť môže svoje písomné stanovisko doručiť Minister-
stvu životného prostredia SR, odbor posudzovania
vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra
č. 1, 812 35 Bratislava 1 do 15. 7. 2005.
Miesto realizácie zámeru je na parcele č. 7/2, ktorú
vymedzujú ulice Gagarinova, pešie prepojenie na Mie-
rovú ulicu asfaltovým chodníkom, pozemok Požiarnej
zbrojnice a zelená plocha pred Pedagogickou fakultou
UK Bratislava, k.ú. a MČ Bratislava - Ružinov, územný
obvod Bratislava II.
Účelom navrhovaného zámeru je vybudovanie Polyfun-
kčného domu v Bratislave - mestská časť Ružinov. V Poly-
funkčnom dome bude 503,90 m2 polyfunkčných priesto-
rov, 3 111,75 m2 administratívnych priestorov, 179,05
m2 bytov, 46 parkovacích stojísk v parkovacích garážach
a 17 parkovacích stojísk na teréne.
Predpokladaný termín začatia činnosti: 4Q/2005
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: 4Q/2006

Mesto Bratislava
dáva na známosť

Navrhovateľ 
PRESSBURG CENTRUM, a.s., Bratislava

predložil zámer
J&T CENTER

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 15.
6. do 6. 7. 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 19. 7. 2005.
Miestom realizácie zámeru sú  pozemky s parc. číslami
9134/4, 5, 6, 25, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58; zo severnej strany je dotknuté
územie vymedzené dopravnou komunikáciou na Landere-
rovej ulici, zo západnej strany komunikáciou na ulici M.
Čulena, z juhu komunikáciou na Pribinovej ulici a z východ-
nej strany komunikáciou ulice Košická, v juhovýchodnej
časti k.ú. a MČ Bratislava - Staré Mesto, ÚO Bratislava I.
Účelom navrhovaného zámeru je prestavba existujúceho
objektu výškovej budovy Pressburg centrum a výstavba
polyfunkčného súboru v zóne J&T CENTER s uplatnením
základnej funkcie občianska vybavenosť - administratíva,
obchod, služby a doplňujúcej funkcie bývania. Navrhované
aktivity sú posudzované v dvoch variantoch. Variant 1 pred-
stavuje realizáciu etáp A, B, C, D1, E a variant 2 realizáciu
etáp A, B, C, D2, E. V rámci variantu 1 sa uvažuje s reali-
záciou približne 462 bytových jednotiek, v rámci variantu 2
s výstavbou približne 450 bytových jednotiek. V rámci
variantu 1 sa uvažuje s vytvorením 3 549 parkovacích miest
vo forme podzemných garážových stojísk (5 podzemných
podlaží) a v prípade realizácie variantu 2 s vytvorením 3907
podzemných garážových parkovacích stojísk (5 podzem-
ných podlaží). Realizácia etapy D v obidvoch posudzova-
ných variantoch vytvára v rámci navrhovanej výstavby v
prízemnej časti priestory, ktoré sa výhľadovo navrhujú pre
funkčné využitie obchodné priestory (supermarket).
Variant 1
Predpokladaný termín začatia činnosti: Q3/2004
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: Q4/2010
Variant 2
Predpokladaný termín začatia činnosti: Q3/2004
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: Q4/2010

Mesto Bratislava
dáva na známosť

Navrhovateľ 
Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky, Bratislava

predložil zámer
Vodácky areál 

Bratislava - Jarovce
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 16.
6. do 7. 7. 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 20. 7. 2005.
Miesto realizácie zámeru je na parcele s číslom 904 v
lokalite na pravom brehu Dunaja v jeho inundačnom
území, k.ú. a MČ Bratislava - Jarovce, k.ú. a MČ Brati-
slava - Rusovce, územný obvod Bratislava V. Výstavba
objektov je plánovaná v medzihrádzovom priestore v
blízkosti Jaroveckého ramena Dunaja na tzv. Ostrove
lodeníc. V blízkosti sa nachádza vodná plocha s dĺžkou
2100 m, ktorá svojimi parametrami spĺňa medzinárodné
kritériá pre rýchlostnú kanoistiku a veslovanie.
Účelom navrhovaného zámeru je vybudovanie vodácke-
ho športového areálu pre Slovenský zväz rýchlostnej
kanoistiky a Slovenský zväz veslovania. Posudzovaná čin-
nosť bude obsahovať objekty kanoistickej, veslárskej
lodenice, polyfunkčný objekt s celkovou úžitkovou plo-
chou 4 309 m2 a 3 univerzálne športové ihriská. Navr-
hované čistiarne odpadových vôd budú slúžiť počas
bežnej prevádzky pre cca 120 obyvateľov. Požadovaný
odber pitnej a úžitkovej vody predstavuje 2 816 m3/rok.
Rozmery plánovaného prieplavu budú 139 m x 25 m s
predpokladanou hĺbkou 2 m. Celkový počet parkova-
cích miest predstavuje  83 stojísk. 
Predpokladaný termín začatia výstavby: 03/2006
Predpokladaný termín začatia prevádzky: 02/2007

Mesto Bratislava
dáva na známosť

Navrhovateľ CUBEX, a.s., Bratislava
predložil zámer

Bytové domy - Búdková cesta
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 24. 6.
do 15. 7. 2005 na prízemí budovy Magistrátu
hl.mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v pries-
toroch Služieb občanom/FRONT OFFICE. Verejno-
sť môže svoje písomné stanovisko doručiť Minister-
stvu životného prostredia SR, odbor posudzovania
vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra
č. 1, 812 35 Bratislava 1 do 1. 8. 2005.
Miestom realizácie zámeru je  pozemok s parc. číslami
4289/13, 14, 15; 4291/4, zóna Machnáč, k.ú. a MČ
Bratislava - Staré Mesto, územný obvod Bratislava I.
Pozemok vymedzujú parcely prístupné z ulice Na stráni,
rad parciel, prístupných priamo z Búdkovej ulice, poze-
mok medzi ulicami Búdkovou a Drotárskou ulicou a peší
chodník spájajúci ulicu Na stráni a navrhovanú miestnu
komunikáciu. Účelom navrhovaného zámeru je vybudo-
vanie dvoch bytových domov s garážami. V bytových
domoch sa počíta s 20 bytmi (celková plocha bytov je
2859,95 m2). Výškovo sú riešené v štyroch nadzemných
podlažiach s piatym podlažím ustupujúcim. V prvom
podzemnom podlaží sú polozapustené parkovacie
garáže. V obidvoch bytových domoch sa počíta spolu s
26 garážovými stojiskami v podzemnom podlaží budov a
14 parkovacími stojiskami na teréne.
Predpokladaný termín začatia výstavby: 10/2005
Predpokladaný termín ukončenia výstavby: 10/2006
Predpokladaná lehota výstavby: 12 mesiacov

Mesto Bratislava
dáva na známosť



Od roku 1947
som bol lekárom
Schöner Náciho

Mal som to šťastie, že som sa v roku 1947
stal lekárom Schöner Náciho a mohol som
nazrieť hlbšie do jeho životnej filozofie. Po
telefonickom dohovore ho priviedol do
mojej ordinácie na Hlavnom námestí
(vtedy Námestí 4. apríla) môj dobrý
známy MUDr. Šašváry, ktorý býval v
susednej ulici. 
Mal ťažkosti svedčiace o ochorení tráviaceho
ústrojenstva. Ostýchal sa vyzliecť do pol
pása, urobil to za bielou plachtou. Neskôr
som zistil, v čom tkvela jeho hanblivosť. Na
tele mal tričko a na ňom nebola celá košeľa,
vpredu mal naškrobený tzv. „plastrón“ s tvr-
dým golierom a čiernym motýlikom naškro-
bené manžety boli pripevnené na gumených
„trakoch“ alebo na špagáte a symetricky pre-
hodené cez plecia. Inokedy chodil na kontro-
ly už v košeli. V lete nahrádzal čierny oblek
bielym, niekedy bielou lesklou vestou a bie-
lym slameným klobúkom namiesto cylindra. 
Bol to astenik s nižšou hmotnosťou, bielou
neopálenou pokožkou, s upracovanými ruka-
mi, ktoré boli postihnuté Parkinsonovým tra-
som. Vyrozprával mi celú svoju životnú kal-
váriu, sklamania a opustenosť, ktorú chcel
kompenzovať úlohou klauna. Na otázku, či je
spokojný so svojím životom, odpovedal klad-
ne, vyzdvihoval skutočnosť, že je voľný, na
voľnej nohe, môže robiť, čo chce, môže dvo-
riť paničkám na korze, ktoré ho obdivujú,
môže jesť zákusky a môže chodiť do kostola.
Trpel podvýživou, pretože jedával len príleži-
tostne, prevažne sladké múčniky, ktoré volal
maďarsky „šuteméne“. Poučil som ho o zdra-
vej životospráve, najmä aby jedol aspoň 3-4
razy denne a viac bielkovín v mäse, aj zeleni-
nu a ovocie.  Poslúchol moju radu a od pani-
čiek, ktorým prášil koberce, upratoval,
donášal uhlie a drevo, si vyprosil obed. Pri-
nášal do domácností pohodu a úsmev aj pri
spoločnom obede, preto si ho ešte viac
obľúbili. Po práci poprosil o možnosť
vykúpať sa, kde bola teplá voda. Za tento
úspešný ťah spriatelenia sa s rodinami mi
viac ráz poďakoval. Pri spoločnom stolovaní
stúplo aj jeho sebavedomie, za 2-3 mesiace
bol výkonnejší, mal lepšiu náladu a rád spie-
val tenkým fistulovým hlasom pesničky o
srdiečkach, o ružičkách a hviezdičkách. Mal
vtedy 50 rokov a rád prišiel zaspievať mojim
spolupracovníčkam na 1. poschodie Ústavu
výživy (terajšie francúzske veľvyslanectvo),
keď ho pozvali z ulice na korze, ktoré bolo
jeho javiskom s vďačnými divákmi.
Raz sa mi úprimne vyžaloval. Po skončení 2.
svetovej vojny, keď rozdával Bratislavčanom
radostné úsmevy, pozdravy, veselosť a
smiech, zobrali ho do sústreďovacieho tábora
v Petržalke s plánom vysťahovať z našej
republiky. Keď som sa ho pýtal, či sa hlásil za
Nemca, povedal mi, že nie; otec bol Maďar,
matka Nemka, ale on je „Prešpurák“ a tým aj
zostane. Miluje obyvateľov Bratislavy, má
rád ľudí, nič neukradol, má čisté svedomie a
chce tu zostať. Sťažoval si na zlé zaobchá-
dzanie v tábore. Viete si predstaviť jeho pre-
kvapenie, keď ho o pár dní zavolal veliteľ
tábora, napísal prepúšťací dekrét a oznámil,
že je voľný. Za ohradou ho už čakali známi s
mojím vzácnym priateľom MUDr. Blažejom
(Bandym) Rippom. ktorý bol vtedy prvým
riaditeľom Ústavu národného zdravia a
najuznávanejším červenokrížskym pracov-
níkom na Slovensku. Na jeho intervenciu sa
vártil do Bratislavy a býval v starobinci na
Radlinského ulici 9. Budova je už zbúraná.

Imrich Sečanský
(Z knihy Spomienky a vyznania lekára, 

Bratislava 1997)
(Pokračovanie nabudúce)

Posledná prešporská historická pekáreň

Pohľadnica z deväťdesiatych rokov
19. storočia mala adresáta pozdravu
informovať o najnovšej výstavbe v
bývalom kráľovskom sídelnom meste
Prešporku.
Tunajší vydavateľ M. Freistadt použil
fotografiu dolného (južného) konca
ulice pomenovanej po bývalej korunnej
princeznej Štefánii, terajšej Štefániko-
vej ulice, kde stáli v osemdesiatych
rokoch 19. storočia postavené nájomné
obytné domy, pripomínajúce šľachtické
paláce. V tom čase to boli najlepšie
adresy v meste. Veď kto by nechcel byť
susedom po cisárovi najbohatšieho
člena cisárskej rodiny - arcikniežaťa

Friedricha. Na pohľadnici síce vidno len
tieň kaplnky jeho paláca, ale o to viac
vidno fasády dvojdomu šťastného
výhercu štátnej lotérie Szwetlika (Šte-
fánikova 3 a 5), v ktorom boli elegantné
veľkopanské byty. V roku 1914 už
domy vlastnil veľkoobchodník s vínom
Josef von Palugyay. 
V pozadí záberu stojí akoby naprieč
ulicou dvojposchodový dom s veľmi
nízkou strechou ukrytou za ozdobnou
atikou. Dom mal v strednej časti na
obidvoch poschodiach  dlhé balkóny s

kovaným zábradlím v barokovom
slohu. Na prízemí bývali obchody s
módnym tovarom. Dom stál na Pali-
sádach šikmo oproti kaviarni Štefánia,
na mieste bývalého vonkajšieho opev-
nenia mesta. Ulica, smerujúca od
paláca arcikniežaťa k Michalskej
bráne, musela tento dom obchádzať,
rovnako ako trať električiek od hlavnej
stanice. Dom bol počas bombardovania
mesta 16. júna 1945 natoľko poškode-
ný, že ho už neobnovili, ale na jeho
mieste napriamili prepojenie Štefáni-
kovej ulice na terajšie Suché mýto.      

Štefan Holčík
FOTO - archív a Oto Limpus

Odpradávna platilo, že pekári, ani
iní remeselníci, ktorí pracovali s
ohňom, nesmú mať svoje pece vo
vnútri mestského opevnenia. Malo sa
tým zabrániť vzniku možného požia-
ru, hoci až do druhej polovice 19. sto-
ročia sa ešte v každej kuchyni varilo
na otvorenom ohnisku a požiar
mohol vypuknúť v ktorejkoľvek
domácnosti.
Preto aj v Prešporku mali pekári svoje
dielne čo najďalej od vnútorného
mesta, na Dunajskej, na Panenskej
ulici, na Vydrici. Jedno také pekárstvo
bolo aj na terajšom Námestí 1. mája.
Tam sa v druhej polovici 19. storočia
mimoriadne vzmohol pekár Alexander
Kesselbauer. Dodával chlieb a pečivo aj
do domácnosti arcikniežaťa Friedricha,

ktorý so svojou rodinou obýval palác
patriaci pôvodne kniežaťu Grassalkovi-
chovi. Kesselbauerova pekáreň sa
nachádzala na vtedajšom Sennom trhu
(Heumarktplatz) číslo 15 (teraz 13).
Jeho dom vznikol prestavbou staršieho
objektu z konca 18. či začiatku 19. sto-
ročia, ku ktorému pristavali nový jed-
noposchodový priečelný trakt ozdobe-
ný nízkym štítom. Ten staval pravdepo-
dobne Alexander Feigler, ktorého vlast-
ný dom stál len o niekoľko parciel bliž-
šie k palácu arcikniežaťa Friedricha.
Výhodou Kesselbauerovho domu bolo
aj to, že stál neďaleko mestskej plynár-
ne (ktorá bola na hornom konci dnešné-

ho Kollárovho námestia, resp. na mies-
te staršej budovy Fakulty chemickej a
potravinárskej technológie STU). Hoci
chlieb aj pečivo sa stále pieklo v klasic-
kých, drevom vykurovaných pekár-
skych peciach, ale v prevádzke, najmä
ako zdroj osvetlenia, bol svietiplyn
veľmi potrebný. Kesselbauerovci vlast-
nili ešte dva domy na terajšej ulici s
preneseným názvom Suché mýto a mali
tam v období medzi dvoma vojnami
predajňu.
Po druhej svetovej vojne pekáreň
zoštátnili, výroba však ešte asi 20 rokov
pokračovala. Dom bez náležitej starost-
livosti za pol storočia pustol. Dnes je už
aj tento historický pekárenský objekt
zrejme určený na zánik. Štefan Holčík

FOTO - Oto Limpus

Domy na Štefánikovej pripomínali paláce

Na hrade je
replika lietadla
M. R. Štefánika
STARÉ MESTO
Po prvý raz v histórii má verejnosť
možnosť vidieť repliku lietadla Capro-
ni Ca33, v ktorom v roku 1919 havaro-
val generál Milan Rastislav Štefánik. 
Lietadlo je súčasťou expozície výstavy
OBRAZOPIS SVETA (Objektívom M.
R. Štefánika), ktorú 29. júna slávnostne
otvorili v priestoroch Západnej terasy
Bratislavského hradu. Návštevníkom je
prístupná od 30. júna. Prezentácia repliky
Caproni Ca33 nie je len poctou generálo-
vi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, ale
aj spomienkou na začiatky vývoja letec-
tva. Zároveň by mala širokej domácej i
zahraničnej verejnosti umožniť uvidieť
konštrukciu lietadla z roku 1916,  aby tak
mohli oceniť nielen zručnosť vtedajších
konštruktérov (a nevšedné schopnosti čle-
nov skupiny História, ktorí repliku zhoto-
vili), ale najmä odvahu letcov, ktorí sa
nebáli s tak krehko vyzerajúcimi strojmi
lietať. Organizátori výstavy predpoklada-
jú, že replika, vytvorená v trenčianskych
Leteckých opravovniach, sa v letných
mesiacoch stane veľkým lákadlom pre
návštevníkov.
Myšlienka rekonštrukcie lietadla Caproni
vznikla už pred rokom 1994 a patrila Ras-
tislavovi Ferlicovi, ktorý poskytol svoju
súkromnú neúplnú dokumentáciu 4 až 5
výkresov a 29 katalógových listov lieta-
dla Caproni Ca33, z ktorých sa vyrábala
technická dokumentácia pre stavbu repli-
ky. Po návšteve múzea Vigna di Valle,
kde sa nachádza originál lietadla Caproni
Ca33, dalo 8. septembra 1994 vedenie
Leteckých opravovní v Trenčíne na čele s
plukovníkom Antonom Zigom pokyn na
začatie stavby lietadla.  Na prácach sa
podieľala pracovná skupina História,
venujúca sa obnovovaniu histórie letectva
už tri desaťročia. Pracovalo v nej  päť až
osem osôb, medzi inými aj (až do tragic-
kej smrti 15. júna 1999) Pavol Čičo, ktorý
bol reprezentantom v leteckej akrobacii a
trénerom slovenskej reprezentácie. Práce
na Ca33 sa niekoľkokrát krátkodobo pre-
rušili, finálna replika uzrela svetlo sveta v
roku 2003. V súčasnosti je súčasťou pieš-
ťanskej expozície Vojenského historické-
ho ústavu v Bratislave.
Výstava Obrazopis sveta predstavuje
výber asi 100 fotografií, ktoré na svojich
cestách zaznamenával astronóm, diplo-
mat, generál, minister vojny, ale i veľký
vyznávač umenia M. R. Štefánik.
Návštevník tu tiež nájde aj niektoré pred-
mety z ciest alebo osobné predmety via-
žuce sa k tomuto „malému veľkému
mužovi“. Výstavu v spolupráci so zdru-
žením Digital Heritage a Vojenským his-
torickým ústavom pripravilo Slovenské
národné múzeum. (brn)
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BRATISLAVA
Bratislava sa môže tešiť na ďalší svia-
tok! Ak futbalisti Artmedie postúpia
cez 1. predkolo Ligy majstrv, v ktorom
sa stretnú s kazašským Kajrat Alma-
Ata, v druhom narazia na skutočne
atraktívneho súpera - škótsky superk-
lub Celtic Glasgow so slovenským
reprezentantom Stanislavom Vargom.
Rozhodol o tom lyonský žreb, ktorý sa so
slovenským majstrom vôbec nemaznal.
Petržalskému manažérovi Petrovi
Kašparovi sa síce splnilo želanie a Art-
media sa nestretla s nebezpečnými Dina-
mom Minsk, KF Tirana či macedónskym
Rabotnički Skopje, no ďaleký Kajrat
Alma-Ata neznamená iba dlhé cestova-
nie (letecky asi šesť hodín), ale súčasne
aj veľkú neznámu a povinnosť postúpiť!
Asistent trénera Vladimíra Weissa Mi-
chal Hipp pre agentúru SITA povedal:
„Je to prijateľný súper, určite tam boli aj
horšie možnosti. Kazašský futbal je pre
nás veľkou neznámou, napriek tomu zo-
stáva naším jednoznačným cieľom

postup. Skúsime získať nejaké infor-
mácie od Púchovčanov, ktorí v Kazach-
stane hrali pred tromi rokmi. Nebude to
jednoduché. Máme krátky čas na prípra-
vu a čaká nás náročné cestovanie. Určite
nesmieme nič podceniť. Celtic je veľká
výzva. Hrať v Glasgowe pred 60-tisíc
divákmi je poctou pre každého futbalistu.
Najprv sa však musíme dostať cez prvé
predkolo.“
Kým Kajrat je pre celú Európu neznámy
klub, Celtic sa už dávno stal jednou z klu-
bových legiend na starom kontinente.
Stačí si prečítať niekoľko mien z jeho
minulosezónnej súpisky: Brankári Doug-
las, Hedman, obrancovia Varga, Balde,
stredopoliari McNamara, Thompson,
Lambert, Petrov, útočníci Sutton, Hart-
son, Camara, Beattie. Celtic vznikol v
roku 1887 a jeho názov symbolizuje spo-
ločnú minulosť, ktorá spája všetkých
Škótov - obdobie Keltov. Zaujímavosť:
Prenajatie prvého kúska pôdy, kde sa hral
aj úvodný zápas Celticu vyšiel na 50 libi-
er a zeleno-bieli vtedy vo vôbec prvom

mestskom derby zvíťazili nad Rangers
5:2. Celtic je spojený aj so slovenským
futbalom. Jeho dres obliekal Ľuboš
Moravčík a v súčasností je pilierom obra-
ny Stano Varga, bývalý hráč Slovana,
katolícky klub navyše viedol aj tréner
Jozef Vengloš.
Aký pohárový program teda čaká cez
prázdniny Artmediu? Najskôr to bude
úvodný zápas 1. predkola (12. alebo 13.
júla v Alma-Ate). O týždeň neskôr (20.
júla) sú na programe odvety (určite sa
bude hrať v Petržalke). Ešte v ten istý
mesiac (26. alebo 27. júla) sa hrajú prvé
stretnutia 2. predkola (Petržalčania pri-
vítajú Celtic pravdepodobne na Tehelnom
poli) a odveta bude 3. augusta v Glasgo-
we.
Petržalčania sa prvý raz v európskych
pohároch predstavili pred dvoma rokmi.
Ich púť Pohárom UEFA sa skončila na
francúzskom tíme Girondins Bordeaux,
ale hanbu si určite neurobili. Vonku pre-
hrali len o gól a doma boli favoritovi
vyrovnaným súperom. (mm)

Artmediu čaká v Lige majstrov Alma-Ata

BRATISLAVA
Za Starým mostom možno ešte neupra-
tali všetky stopy po oslavách majstrov-
ského titulu a pred bránami je ďalší
ročník najvyššej futbalovej súťaže. V
sobotu 16. júla sa hrá úvodné kolo I.
ligy. Sezóna 2005/2006 bude svojím
spôsobom špecifická, pretože od
budúceho ročníka by malo byť v
najvyššej súťaži dvanásť tímov! Pri-
nášame krátky pohľad na najdôležitej-
šie udalosti, ktoré sa čakajú v lige, na
oboch bratislavských účastníkov a pár
riadkov venujeme aj bratislavskému
druholigistovi z Tehelného poľa.
1. LIGA: Budúcoročné majstrovstvá
sveta poriadne skomplikujú dianie na sta-
rom kontinente. Okrem toho, že slovenská
liga sa začne v prvej polovici júla, jej
posledné jesenné kolo (celkove však už
20.), by sa malo hrať 26. novembra. Jarný
začiatok je naplánovaný na 25. februára
2006, pravda, jedine v prípade, že sa nezo-
pakuje situácia z tohtoročnej jari, keď sa
pre nespôsobilé terény prvé zápasy sa hrali
až v polovici marca. 

ARTMEDIA: Petržalské oslavy sa rýchlo
skončili. Nečudo, nasledovali párdňové
dovolenky a hneď sa začala príprava na
sezónu, ktorá bude pre zverencov trénera
Vladimíra Weissa historická. Prvý raz v
histórii totiž budú Petržalčania bojovať o
účasť v najprestížnejšej pohárovej súťaži
na svete - Lige majstrov. Viac o Artmedii
prinášane v osobitnom materiáli.
INTER: Jedno z najlepších mužstiev jar-
nej časti zažilo v poslednej sezóne niekoľ-
ko šokov. Najskôr to bol katastrofálny
začiatok, potom skvelá odvetná časť a
medzi tým prišli žlto-čierni aj o svojho
strategického sponzora Slovnaft. Nečudo,
že sa objavili chýry a konci futbalu na
Pasienkoch, či o zlúčení so Slovanom.
Našťastie, nepotvrdila sa ani jedna správa.
Futbal na Interi pokračuje a informácia o
zlúčení so Slovanom bola klasická televíz-
na kačica. S mužstvom sa rozlúčili útočník
Lembakoali, dresy odovzdali aj Lörincz, či
Jurko, ktorý sem prišiel len v zime, na
skúške v Slavii Praha bol brankár Trabalík,
rokuje sa o predĺžení zmluvy s kapitánom
Kunzom, no najväčší záujem je o Hale-

nára. Záujem o tohto hráča prejavila naj-
lepšia trojica slovenských tímov, v čase
našej uzávierky bolo najpravdepodobnej-
šie, že ak odíde, tak do Banskej Bystrice.
Práve Halenárov predaj by mal byť tou
injekciou, ktorá zachráni Interu prvoligový
život...
SLOVAN: „Doplniť káder,“ také je žela-
nie trénera Štefana Zaťka pred novou
sezónou. Nečudo, minlé leto vybrakova-
ný druholigový káder sa síce na jar trošku
doplnil, ale stále to nie je mužstvo, ktoré
by mohlo sebavedomo tvrdiť, že nič iné,
než postup, ho nemôže zaujímať! Prav-
dou je však aj to, že noví majitelia už zis-
tili, ako to chodí v slovenskom futbale a
že peniaze doň dávané nedávajú takmer
žiadnu záruku, že sa raz vrátia... Fanúši-
kovia tak môžu tŕpnúť, pretože druholi-
gových kandidátov na postup bude viac
ako dosť. A ešte jedna nemilá informácia
pre belasých priaznivcov. Po roku pôstu
môžu ísť opäť na derby Slovan - Trnava.
Pravda, tentoraz s účasťou trnavského
béčka, ktoré postúpilo do 2. ligy. Časy sa
menia... (mm)

Letná prestávka bola krátka, už v sobotu
16. júla sa začína nový ročník I. ligy

V Jarovciach
chcú vybudovať
vodácky areál
JAROVCE
V blízkosti Jaroveckého ramena
Dunaja na tzv. Ostrove lodeníc na
území Jaroviec sa pripravuje výstavba
vodáckeho areálu určeného pre rých-
lostnú kanoistiku a veslovanie. 
Po vybudovaní Vodného diela Gabčíko-
vo sa trvalo zdvihla hladina vody pod
Bratislavou, čím sa naplnilo Jarovecké
rameno vrátane umelo vybudovanej časti
Zemník, ktorá vznikla ako materiálová
jama pre výstavbu vodného diela. Vďaka
svojej geometrii, rozmerom a orientácii
na jednotlivé svetové strany vytvára táto
lokalita jedinečnú vodnú plochu pre
vodné športy. Vodná plocha s dĺžkou
2100 metrov spĺňa medzinárodné para-
metre pre rýchlostnú kanoistiku a veslo-
vanie. Zrejme tieto okolnosti viedli k
myšlienke vybudovať tu pre Slovenský
zväz rýchlostnej kanoistiky a Slovenský
zväz veslovania areál, ktorého súčasťou
by okrem spoločného polyfunkčného
objektu mali byť lodenice pre oba uve-
dené športy, tri univerzálne športové
ihriská a potrebné zázemie vrátane 83
parkovacích miest. Areál poskytne
možnosti na tréningy a prípravu športov-
cov praktizujúcich vodné športy i na
výchovu mladých talentovaných špor-
tovcov. Je navrhnutý ako jeden celok
pozostávajúci z troch hlavných objektov
umiestnených na dvoch násypoch nad
úrovňou storočnej vody. 
Začatie výstavby sa predpokladá na jar
budúceho roku a mala by trvať kratšie
ako jeden rok. Súčasťou prác by malo
byť aj vybudovanie studne pre pitnú a
úžitkovú vodu a rekonštrukcia prístupo-
vej cesty. Za zmienku stojí okolnosť, že
územie, na ktorom je naplánovaná
výstavba vodáckeho areálu, je súčasťou
navrhovaného chráneného vtáčieho úze-
mia Dunajské luhy. (lau)

Inter s novým
trénerom
BRATISLAVA
Po sezóne, ktorá sa pre basketbalistov
Interu skončila neúspešne, keďže žlto-
čierni obsadili až deviatu, prvú nepo-
stupovú priečku do play-off, prišlo na
Pasienkoch k trénerskej zmene. Na-
miesto Miroslava Reháka dostal dôve-
ru viesť družstvo Pavol Zuzik, ktorého
meno sa doteraz viazalo najmä s inte-
ristickou mládežou.
,,Rozhodli sme sa urobiť radikálnu
zmenu. V budúcnosti si chceme raziť
cestu s vlastnými odchovancami a nemie-
nime brať žiadnych stoeurových basket-
balistov z bývalej Juhoslávie. Chceme,
aby práve naši odchovanci pocítili zodpo-
vednosť kľúčovej úlohy v tíme. Tvorba
nového mužstva trvá asi tri roky a celé
toto obdobie sa budeme zameriavať
najmä na bratislavských basketbalistov, z
ktorých chceme vybudovať silné muž-
stvo. V nasledujúcom ročníku je naším
cieľom prvá šestka. Tím nebudú tvoriť iba
mladí hráči, ale chceme ho doplniť aj star-
šími, od ktorých by sa mohli učiť. Po pre-
sune trénera Zuzika k prvému mužstvu sa
rezervy Interu ujme jeho bývalý hráč
Michal Ondruš, ktorý musel kariéru ukon-
čiť predčasne pre problémy s achillovou
pätou,“ prezradil pre agentúru SITA
manažér Oto Matický. Ten na otázky, či sa
objaví ešte aj na palubovke odpovedal s
úsmevom: „Zdravotne sa cítim dobre,
preto nechcem dopredu vravieť, či tenisky
definitívne vešiam na klinec.“ (mm)
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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

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

ZĽAVA: 1000 letecky
500 kombi

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 LE�ADLOVÝM
KLIMATIZOVANÝM AUTOBUSOM

EGYPT
11 a 12 dní, denné lety
z BRATISLAVY aj KOŠÍC
12. 7. EMPIRE TRITON ���+ 11 990
11 dní CLUB GOLDEN 5 ���� 14 990
PARADISE GOLDEN 5 ����� 16 990
V cene: letenka, ubytovanie
polpenzia - švédske stoly
transfer, delegát

OSOBA SAMA
BEZ 

PRÍPLATKU . . .

DVE DETI do 15 r .
ÚPLNE ZDARMA

POBYT 

� Ako bude vyzerať leto v Anglickej
škole? 
Fungujeme aj počas horúceho leta intenzív-
nymi a polointenzívnymi kurzami, kurza-
mi pre začiatočníkov a pokročilých, ale
aj pre tých, ktorí sa chcú „opäť dostať do
angličtiny“. Novinkou sú kurzy obchodnej
angličtiny priamou metódou, ktoré štartu-
jú od júla. 
� Čo to vlastne znamená  obchodná
angličtina priamou metódou a pre koho
sú tieto kurzy určené? 
Sú pre všetkých, ktorí stále nemajú pocit isto-
ty na poli obchodnej angličtiny a odborné

termíny si potrebujú poriadne precvičiť a
naučiť sa ich správne používať. A vďaka
priamej metóde to ide ľahko, veľkým plu-
som je aj to, že spôsob výučby je dynamický
a nenudíte sa pri ňom., vtiahne Vás do an-
gličtiny presne tak, ako keby Vás niekto vysa-
dil v centre Londýna.....u nás Vám však na
hodinách pomôže lektor. Odborné termíny
z oblasti obchodovania, investícií, ban-
kovníctva, finančníctva a daní sa naučíte
vďaka priamej metóde za 40hodín a
doma sa do kníh vôbec nepozriete.
� Kedy sa dá študovať v ANGLICKEJ
ŠKOLE?

Vyučovanie je ráno, popoludní aj večer a tí,
ktorí si nenájdu čas na angličtinu cez pra-
covný týždeň, pre nich máme v ponuke aj
víkendové kurzy - v piatok popoludní a v
sobotu a nedeľu predpoludním. Toto
všetko platí pre kurzy všeobecnej aj obchod-
nej angličtiny, takže u nás si určite každý
nájde svoj kurz. Výhodou je to, že učíme
rýchlejšie, efektívnejšie a na hodine
majú študenti stále iného lektora - vyu-
čovanie sa potom stáva záživné a
zábavné. 

Na otázky odpovedala PR manažérka
ANGLICKEJ ŠKOLY Barbora Lendvayová

Komplikácie cukrovky
Vo všeobecnosti sa komplikáciám pri
cukrovke venuje malá pozornosť. Ocho-
renie na cukrovku prináša so sebou
možnosť ochorenia rôznych orgánových
systémov. Sú to komplikácie cukrovky  a
jednou z najvážnejších je postihnutie
nervového systému. Prejavuje sa zníže-
nou citlivosťou kože končatín na dotyk,
nepríjemnými najčastejšie pálivými bo-
lesťami, ktoré zle reagujú na lieky, poci-
tom nervóznych nôh. Môže sa pridružiť
zhoršovanie rovnováhy. Pritom nezáleží,
akú silnú cukrovku človek má a ako dlho
ju má. Aj slabá novoobjavená cukrovka
môže byť sprevádzaná poruchou ner-
vového systému. Preto by každého cuk-
rovkára mal pravidelne kontrolovať neu-
rológ. Pri skorej a komplexnej liečbe
nervových porúch možno predísť ťažké-
mu poškodeniu zdravia.

Objednajte sa telefonicky alebo osobne.
SZC HIPPOKRATES s.r.o.

Śulekova 20, 811 03 Bratislava
www.hippokrates.sk

Tel: 5920 4200, 5464 9271- 2,
0903  788 670

Svätovojtešská 11, 831 03 Bratislava
Telefón: 02/4463 0224, 0908 791 619

Fax: 02/4463 0225
www.r-e-a-l.sk       rtrend@rtrend.sk

Z našej ponuky vyberáme:
garz.., Bohrova ul., 27 m2, OV, 11 p./12, zrek. loggia 1,05 mil. Sk 
garz.., Znievska ul., 27 m2, OV, 2 p./12, loggia 1 mil. Sk 
1-izb., Pezinok-Muškát, 35 m2, OV, 5 p./5, nový, tehla 1,2 mil. Sk 
1-izb., OV, Bebravská ul., priz./8p., 35 m2, zrek. 1,05 mil. Sk
2-izb., OV, ul. V. Karadžiča, 3p/3, 65 m2, tehla, do dvora 2,38 mil. Sk
4-izb., Budatinska ul., 5/8 posch., loggia, 92 m2, loggia 2  mil. Sk 
Stupava - nový, 5- izb. 7á pozemok, 289 m2, 2-garaz 11 mil. Sk
Tomášov - nový RD, 6- izb., 6á poz., 201 m2, 3 x kúp., alarm 7,5 mil. Sk
Hviezdoslavov, 6-izb.RD, poz. 6,2a, 5-ročný, 160 m2, pivnica 5,2 mil. Sk
Prenájom Segnerova ul., 2-izb., 4/12 p., 52 m2, zar., loggia12 000,-Sk/m

 

AK CHCETE CHODIŤ NA ANGLIČTINU....to môžete kdekoľvek, škôl je veľa....

AK SA VŠAK CHCETE NAOZAJ NAUČIŤ ANGLIČTINU, 
PRÍĎTE DO ANGLICKEJ ŠKOLY na Cukrovej 14 v Bratislave!

PRÍĎTE SA PRESVEDČIŤ, ŽE ANGLIČTINA SA DÁ NAUČIŤ RÝCHLO A BEZ TRÁPENIA:
DENNE O 16.00 UKÁŽKOVÉ HODINY A KAŽDÝ ŠTVRTOK DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ.

Cukrová 14, 813 39 Bratislava, 02/ 59 324 444, 0915 746 721, 0905 85 85 03, 0911 14 13 12    www.anglickaskola.sk



Na Námestí 
slobody bude
Festival tvorby
FESTIVAL
Organizátori multižánrového festivalu
s názvom Euforion - Festival tvorby
plánujú počas dvoch dní oživiť priestor
v centre Bratislavy akciami, zamera-
nými na ukážky kreativity v klasických
aj modernejších podobách umenia.
Počas prvého festivalového dňa 1. 7. bude
publikum na Námestí slobody svedkom
prehliadky DJ-ov (Dee M, Koki, Galagha,
Magálová, Shellbeach), výtvarného work-
shopu pod holým nebom aj ukážok ďal-
ších foriem tvorivého prejavu ako body-
painting, fireshow, capoeira - brazílske
bojové umenie, divadelné predstavenie.
Nasledujúci deň, teda 2. 7., pokračuje od
obedňajších hodín workshop Maľba Live.
Večer však bude venovaný živej hudbe -
predstavia sa skupiny La3no Kubano,
Čisté Tvary, Dlhé Diely a projekt The
Hermit & The Ferrymen multiinštrumen-
talistu a skladateľa Oskara Rózsu. (bd)

Dva príbehy
Woodyho Allena
FILM
Filmoví fajnšmekri dobre vedia, že sve-
toznámy režisér a „neworský neurotik“
Woody Allen nakrúti aspoň jeden film
ročne. Zlé jazyky tvrdia, že sa dajú ich
príbehy len ťažko od seba rozoznať -
faktom však je, že Allenov nový počin s
názvom Melinda a Melinda prináša
príbehy dva, lepšie povedané tragickú
aj veselú stranu jednej filmovej mince.
Snímka Melinda a Melinda, ktorej pre-
miéra v slovenských kinách je naplánova-
ná na 14. 7., opäť zrkadlí témy, pevne zra-
stené s režisérskym a scenáristickým
rukopisom Woodyho Allena: prostredie
filmových tvorcov, peripetie partnerských
vzťahov či nevera - všetko však na pozadí
manhattanskej scenérie. Máme sa na život
pozerať ako na komédiu alebo tragédiu? S
touto otázkou sa vyrovnáva štvorica fil-
mových hrdinov-scenáristov, ktorá proti-
kladné názory na život demonštruje
vytvorením dvoch možných príbehov
záhadnej ženy menom Melinda... (bd)

	 SNG pozýva na dočasné výstavy: No
code: Súčasné talianske umenie (Ester-
házyho palác), Reštaurované dielo zo zbie-
rok SNG: Christian Rugendas podľa
Johanna Lorenza Haiuda (Vodné kasárne),
Mária Bartuzsová (Esterházyho palác),
Miesto zázrakov: Premeny barokového
oltára (Vodné kasárne). 
	 1. 7. o 19.00 sa v Koncertnej sieni Kla-
risky uskutoční vystúpenie Taipei Sinfo-
nieta & Philharmonik orchestra.
	 Galéria Ardan na Dobrovičovej 7
ponúka od utorka do piatka v čase 10. -
18. h a v sobotu v čase 10. -16. h prehliad-
ku 6. Letný salón.
	V rámci koncertného cyklu Jazz pod ve-
žou vystúpia na nádvorí Starej radnice vždy
o 20.00 Jazzové kvinteto D. Húščavu (6.7.),
Bassfiriends J. Grigláka (13.7.), Funk punk
(20.7.), The Frozen Dozen (27.7.).
	 V Múzeu kultúry Maďarov na Sloven-
sku na Žižkovej 18 (Brämerova kúria) je
inštalovaná prehliadka Ján Fadrusz, 7. 7. tu
bude otvorená expozícia Trestanie, muče-
nie a popravy vo feudálnom Uhorsku.
	 8. 7. o 19.00 sa na Hlavnom námestí
začne koncert skupiny Keltieg a Dun An
Doras (CZ).
	 V priestoroch Tranzit dielní na Studenej
12 (naďaleko Zlatých pieskov) môžete
vidieť výstavu Narrow Focus.
	 10. 7. o 16.00 bude v Kostole Navštíve-
nia P. Márie - Milosrdní bratia v rámci fes-
tivalu Straromestské organové dni uskuto-
ční koncert E. Flamíkovej (program: D.
Buxtehude, J. S. Bach, F. M. Bartholdy, F.
Peeters).
	 Galéria mesta Bratislavy deň ponúka
dočasné prehliadky: I. Kalný (Mirbachov
palác), J. Ensor, S. Kolíbal: Šesť cyklov. V
Pálffyho paláci môžete vidieť výstavy:
Josef Váchal, Socha a objekt X., Cena
Oskára Čepana 2005.
	 25. 7. o 19.00 sa Koncertnej sieni Klaris-
ky predstaví izraelský mandolínový súbor
Bersheva.
	 Galéria Westend na Dúbravskej ceste 2
pozýva od pondelka do piatka v čase 8. -17.
h na expozíciu fotografií K. Schreiberovej.
	 25. 7. bude v klube Babylon na Karpat-
skej 2 koncert formácie The Dave Weckl
Band (USA).
	 V rámci podujatia Socha a objekt X
môžete navštíviť prehliadky v Rakúskom
kultúrnom fóre (Zelená 7), Galérii Poľské-
ho inštitútu (Námestie SNP 27), Galérii
Komart (Zámočnícka 8), Galérii Nova
(Baštová 2), Galérii Z (Zichyho palác na
Ventúrskej 9).
	 31. 7. o 20.00 vystúpia na Leopoldovom
námestí Bratislavského hradu írski pesnič-
kári K. Kennedy & Maria D. Kennedy, P.
Tiernan & Maria T. Fergus.

Talianske umenie v Esterházyho paláci

Na Hrade budú shakespearovské slávnosti

VÝSTAVA
Vďaka dlho trvajúcej no úspešne zvlád-
nutej rekonštrukcii Esterházyho paláca
sa už návštevník Slovenskej národnej
galérie nemusí nadýchať ovzdušia nor-
malizačnej minulosti a vstupuje rovno
do galerijného prostredia tretieho tisíc-
ročia. Nové priestory testuje prehliadka
No Code: Súčasné talianske umenie.
Napriek tomu, že výstava zaberá dve
poschodia Esterházyho paláca, divák
nemá dojem preplnenosti ani náhlivosti, že
toho ešte toľko musí stihnúť. Veľkorysé
narábanie s priestorom má svoje dôvody:
jednak organizátori nekoncipovali pre-

hliadku ako vyčerpávajúci prehľad sloven-
skému publiku menej známej scény
súčasného výtvarného umenia, ale ani ako
tematickú rátajúcu so „spoločným meno-
vateľom“ vystavených diel. Na druhej
strane sa snažili oslobodiť od v minulosti
zaužívanej muzeálnej a galerijnej praxe,
ktorá sa snažila divákom v akomsi neutrál-
nom prostredí ukázať do seba zavinuté
diela, vytrhnuté zo všetkých súvislostí.
Všetci zúčastnení umelci boli preto tento-
raz dobre zoznámení so slovenským kon-
textom, v rámci kurátorskej slovensko-
talianskej spolupráce neboli ich projekty
do zvolených priestorov vybrané náhodne.

Ani prvoplánové mapovanie rôznorodos-
ti súčasného talianskeho umenia nebola
cieľom: na výstave sú však zastúpené
rôzne médiá a tvorivé prístupy deviatich
autorov a autoriek: od maľby, fotografie
cez inštalácie, objekty až k videu. Ako
napovedá názov výstavy, návštevník
nemá k dispozícii vopred existujúci kód,
s ktorým by mohol k dielam pristúpiť.
Musí si ho totiž vytvoriť len sám počas
svojho vnímania. Prehliadku No Code:
Súčasné talianske umenie môžete
navštíviť denne okrem pondelka v čase
od 10.00 do 17.30 do 2. septembra.

Bohuš Dúbrava

Na výstave súčasného talianskeho umenia nechýba ani ukážka súčasnej talianskej fotografie. FOTO - No Code
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DIVADLO
V každoročnej ponuke Kultúrneho
leta majú nezastupiteľné miesto akcie
pod holým nebom. Po minulé roky
zvyčajne vypredané lístky na väčšinu
predstavení svedčia o tom, že si kľúčo-
vú pozíciu na listine divácky obľúbe-
ných podujatí vydobyli Letné shakes-
peareovské slávnosti. Od 1. júla do 5.
augusta (s niekoľkodňovými prestáv-
kami medzi striedaním hraných titu-
lov) prichýli divadelníkov a ich publi-
kum vždy o 20.30 nádvorie Bratislav-
ského hradu. 
Myšlienka Letných shakespearovských
slávností sa zrodila v čase krátko po
nežnej revolúcii - vtedajší českosloven-

ský prezident Václav Havel uvažoval
nad možnosťami, ako priblížiť  priestory
Pražského hradu verejnosti, aby sa zo
sídla hlavy štátu nestala akási reprezen-
tatívna, no v podstate kultúrne mŕtva a
neprístupná citadela. Týmto snahám
vďačí za svoj vznik podujatie, ktoré na
priestranstvá, ohraničené síce historic-
kými múrmi hradov a zámkov, ale pod
otvoreným nebom, prináša spolu s
večerným súmrakom aj divadelné pred-
stavenia. Projekt sa totiž uchytil vo via-
cerých ďalších mestách - na večere v
znamení Letných shakespeareovských
slávností sme sa po prvýkrát mohli
zúčastniť pre štyrmi rokmi (vtedy ešte
na nádvorí VŠMU). Od roku 2002

medzi miestami konania festivalu ne-
chýba bratislavská dominanta. 
Bratislavská časť Letných shakespearov-
ských slávností tentoraz zväčší svoj tvo-
rivý vklad do projektu a predstaví vlast-
né naštudovanie hry Kupec benátsky. O
tom, ako sa v inscenácii pod režijným
vedením Romana Poláka, bude hrať Bol-
kovi Polívkovi, sa diváci môžu presve-
dčiť vďaka prvej sérii prestavení každý
večer od 1. do 20. júla. 
Kupca benátskeho vystrieda Hamlet (od
25. do 28. júla), v ktorej sa, tak ako minu-
lý rok, hlavnej úlohy zhostí Jiří Langma-
jer a do tretice je pripravený aj Večer troj-
kráľový v réžii Viktora Polesného (od 1.
do 5. augusta). Bohuš  Dúbrava

najbližšie vyjdú 28. 7.
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