
Zadarmo
Noviny o živote v Bratislave

vydáva NIVEL PLUS, s.r.o.

Vychádzajú každý týždeň

v náklade 193 700 kusov.

Tlačia Bratislavské tlačiarne, a.s.

Roznáša Slovenská pošta, a.s.

Registrácia č. 8/KÚB/248/13-8/98

ISSN 1335-5228

Redakcia:
Gorkého ulica 6

811 01 Bratislava 1

Telefón: 5441 0028, 5441 6473 

Fax: 5464 2363

Šéfredaktor: Radoslav Števčík

E-mail: redakcia@ba-noviny.sk

www.bratislavskenoviny.sk

Reklama: 0911-NOVINY

Štvrtok 8. júna 2006 Pressburger Zeitung ~ Pozsonyi Újság Ročník IX. ~ Číslo 22

Meštiansky dom

údajne nestratil

svoje hodnoty

pamiatky
STARÉ MESTO
Obnova meštianskeho domu na
Hviezdoslavovom námestí 25 rešpek-
tovala metodiku krokov, ktoré zvolil
Krajský pamiatkový úrad Bratislava
a pamiatkové hodnoty budovy ostali
zachované.
Vyplýva to zo stanoviska Pamiatkového
úradu Slovenskej republiky, ktorý sa dia-
ním okolo tejto budovy zaoberal na zákla-
de žiadosti Pamiatkovej inšpekcie Minis-
terstva kultúry SR. Pamiatková inšpekcia
požiadala Pamiatkový úrad SR o posúde-
nie miery zachovania pamiatkových hod-
nôt národnej kultúrnej pamiatky uvedené-
ho meštianskeho domu, ktorý rekonštruu-
je spoločnosť Urbia International. Pracov-
níci Pamiatkového úradu SR preverovali
postup Krajského pamiatkového úradu v
Bratislave, ktorý v rokoch 2002 až 2006
vydal v súvislosti s obnovou domu na
Hviezdoslavovom námestí dovedna 13
rozhodnutí a stanovísk a dvakrát absolvo-
vali obhliadku objektu. 
Ako sa uvádza v stanovisku Pamiatkové-
ho úradu SR, Krajský pamiatkový úrad
Bratislava zohľadnil požiadavky staveb-
níka na zvýšenie kapacity objektu, čím
meštiansky dom zmenil svoj pôvodný
architektonický výraz. Nadstavením
nových štyroch podlaží - pri umiestnení
posledných dvoch na úrovni 6. a 7. v roz-
pore s rozhodnutím, ktoré Krajský
pamiatkový úrad Bratislava vydal ako
jedenáste v poradí - bol pozmenený his-
torický urbanistický koncept daného
priestoru v strešnom reliéfe. (Žiada sa
dodať, že v 12. a 13. rozhodnutí Krajský
pamiatkový úrad Bratislava schválil
zmeny stavby pred dokončením, ktorými
okrem iného zrušil pôvodne požadovaný
typ zastrešenia južného traktu a západné-
ho dvorového krídla.)
Pamiatkový úrad SR na základe obhliad-
ky zo dňa 29. mája 2006 po posúdení
dosiaľ realizovaných prác blížiacich sa k
záveru, z hľadiska súčasných poznatkov
a z preskúmaných odborných podkladov
o vykonanej obnove konštatoval, že
obnova rešpektovala metodiku krokov,
ktoré zvolil Krajský pamiatkový úrad
Bratislava. „Na základe odborného posú-
denia považujeme obnovu za takú, ktorá
znamenala v danej situácii realistické rie-
šenie, vedúce k zachovaniu pamiatko-
vých hodnôt, pre ktoré bol objekt vyhlá-
sený za národnú kultúrnu pamiatku,“
uvádza sa v stanovisku Pamiatkového
úradu SR. Nepotvrdil tak závery pamiat-
kovej inšpekcie Ministerstva kultúry SR,
ktorá pred časom konštatovala, že rekon-
štrukcia domu na Hviezdoslavovom
námestí mala za následok takmer úplnú
stratu charakteru a hodnôt, pre ktoré bol
v roku 1963 vyhlásený za chránenú
pamiatku. Juraj Handzo

Na znížení

veže Auparku

sa dohodnú

do konca júna
PETRŽALKA
Na znížení plánovanej 22-poschodovej
budovy pri obchodnom centre Aupark
v Petržalke by sa mali predstavitelia
mesta Bratislava a spoločnosti Aupark
dohodnúť do konca júna. 
Informovala o tom hovorkyňa bratislav-
ského magistrátu Eva Chudinová. Podľa
informácií, ktoré v apríli poskytol brati-
slavský primátor Andrej Ďurkovský, by
investor veže pri Auparku znížil jej
výšku na 15 poschodí, ako kompenzáciu
však chce za výhodnú cenu kúpiť po-
zemky na nábreží pri Starom moste.
Chudinová nechcela spresniť, či sú pred-
metom výmeny práve pozemky na ná-
reží, ani ich približnú veľkosť a hodnotu.
Podľa nej je predčasné hovoriť o jedno-
tlivých krokoch rokovaní, kým nie sú
definitívne uzatvorené. Ak by sa mesto s
investorom dohodli na výmene, odobriť
by ju museli mestskí poslanci. 
Aupark by sa mal do jari budúceho roku
rozšíriť o výškovú budovu, v ktorej budú
obchodné a kancelárske priestory. V bu-
dove by malo byť takmer 30-tisíc štvor-
cových metrov kancelárskych priestorov,
prvé dve poschodia rozšíria obchodné
priestory Auparku o 14 400 štvorcových
metrov. Náklady na stavbu by mali byť
dve miliardy korún. Záujem znížiť počet
plánovaných poschodí má nielen mesto,
ktoré k stavbe vydalo nesúhlasné stano-
visko, ale aj ochranárske združenia.
Podľa nich výšková budova zatieni nielen
staršie stromy v priľahlom Sade Janka
Kráľa, ale najmä priesady s približne 20-
centimetrovým priemerom kmeňa, ktoré
mestská časť Petržalka vysadila v rámci
revitalizácie sadu. (brn, sita)

Parlamentné

voľby budú už

budúcu sobotu
BRATISLAVA
O týždeň budú na Slovensku parla-
mentné voľby. Po prvýkrát budú v
jeden deň - v sobotu 17. júna. Volebné
miestnosti budú aj v Bratislave otvore-
né od 7.00 do 22.00 h.
Zoznamy kandidátov, ako aj oznámenie o
mieste a konaní volieb už mali byť doru-
čené všetkým voličom. Ak sa tak nestalo,
môže sa bratislavský volič stále obrátiť na
námietkovú kanceláriu na miestnom
úrade príslušnej mestskej časti.
Ak volič v deň volieb nebude v mieste
trvalého bydliska a chce voliť, môže do
15. júna (2 dni pred voľbami) požiadať
na miestnom úrade o vydanie voličského
preukazu. Ten ho  oprávňuje voliť v kto-
rejkoľvek volebnej miestnosti na území
Slovenska. (brn)

Odteraz môže dôjsť k stretu chodcov s „vyvolenými“ autami na celom úseku nábrežnej promenády. FOTO - Oto Limpus

STARÉ MESTO
Koncom mája pribudla na nábreží v
Starom Meste ďalšia zákazová doprav-
ná značka, ktorú sprevádza nevyhnut-
ná dodatková tabuľka s informáciou,
že zo zákazu existujú výnimky, na ktoré
sa zákaz nevzťahuje. 
Spomínaná značka je umiestnená pri
osobnom prístave na mieste, kadiaľ sa dá
vojsť vozidlami do priestoru určeného
výhradne pre peších - na promenádu.
Pretože nemôžeme zostať slepí k tomu,
že chodci v tomto meste, dokonca aj v
jeho peších zónach priamo v historickom
centre, sú počas celého dňa utláčaní a
vytláčaní motorovými vozidlami, zaují-
mali sme sa o súvislosti. 
Zaujímalo nás, prečo vôbec dostali nie-

ktoré vozidlá povolenie na vjazd do ďal-
šej pešej zóny, aké sú podmienky na
vydanie povolenia,  kto môže výnimku
dostať a na aký účel a koľko výnimiek na
vjazd do tohto miesta mestská časť Bra-
tislava - Staré Mesto udelila.
Z odpovede Stanislava Jurikoviča z kan-
celárie staromestského starostu vyplýva,
že na otázku - koľko výnimiek zo zákazu
s povolením vjazdu vôbec bude - je len
ťažko odpovedať. „Výnimku zo zákazu
vjazdu s týmto povolením dostane správ-
ca tejto komunikácie a verejnej zelene
organizácia VEPOS a jej dodávateľské
firmy, ktoré sa o zeleň starajú. Vzhľadom
na to, že promenáda je v povodňovej
zóne, výnimku od nás dostane aj údržba
z Povodia Dunaja. Poslednou výnimkou

budú vláčiky, ktoré prepravujú turistov
na vyhliadkových trasách. O iných povo-
leniach sa neuvažuje a žiadne iné povole-
nia ani nikdy vydané neboli,“ uvádza S.
Jurikovič.
V stredu 31. mája sme boli svedkami
jazdy osobného vozidla (strieborný peu-
geot) po nábrežnej promenáde v úseku
od Cirkusu Barok po osobný prístav.
Zahraniční turisti a učiteľky z materskej
školy na prechádzke s deťmi len nechá-
povo krútili hlavami... 
Chodec je totiž v tomto meste skutočne
ten posledný, na koho sa berie ohľad.
Autá často nielenže parkujú na chodní-
koch, ale neraz po nich aj jazdia bez
toho, aby si to mestská či štátna polícia
čo len všimli... Gustav Bartovic

Chodcov na nábreží môžu ohroziť autá

Projekt Zelené mesto má aktivizovať ľudí
O environmentálnom projekte Zelené
mesto, ktorého ôsmy ročník sa usku-
toční v priebehu júna až augusta, a prí-
nosoch tohto podujatia pre mesto, sme
sa pozhovárali s bratislavským primá-
torom Andrejom ĎURKOVSKÝM.
- Hlavným cieľom projektu Zelené mesto
je aktivizovať občanov, v žiadnom prípa-
de nemá nahrádzať bežné činnosti mesta
a mestských častí v oblasti starostlivosti o
zeleň. Ide o to, aby si aj vďaka projektom,
akým je Zelené mesto, obyvatelia viac
všímali svoje okolie a v prípade, že sa
stanú svedkami poškodzovania zelene, na
túto skutočnosť upozornili napríklad
mestskú políciu. Skrátka, ide nám o posil-
nenie záujmu ľudí o veci verejné.
Stav zelene je podľa odborníkov zlý,
do akej miery ho môže zlepšiť tento
časovo ohraničený projekt?

- Je pravdou, že počas uplynulých rokov
sa o zeleň v meste nikto dostatočne nesta-
ral. V súčasnosti sa však situácia mení,
začína sa obnovovať napríklad starostli-
vosť o zeleň pozdĺž komunikácií.
Bude môcť výber lokalít, ktoré sa
budú revitalizovať v rámci projektu
Zelené mesto, ovplyvniť aj mestská
záhradníčka?
- Samozrejme, máme záujem o to, aby sa
na procese zúčastnila aj mestská záhrad-
níčka Anna Galčíková. Bude členkou od-
bornej komisie, ktorá bude posudzovať
všetky návrhy zaslané občanmi a na
základe ich finančnej náročnosti, rozsahu
prác, atraktívnosti a prospešnosti pre
verejnosť vyberie minimálne jeden návrh

pre každú zo všetkých sedemnástich
mestských častí. O tom, ktoré lokality sa
budú revitalizovať, rozhodnú hlasovaním
občania.
Niektorí odborníci poukazujú na to, že
projekt Zelené mesto je kampaňovitý a
nerieši podstatu problémov zelene v
meste...
- Samozrejme, že je kampaňovitý, a
nepovažujem to za jeho negatívum. Aj
prostredníctvom kampaní možno veľmi
účinne oslovovať obyvateľov a prispieť k
skrášľovaniu životného prostredie v
meste. Zatiaľ, žiaľ, podobný projekt,
akým je už osem rokov Zelené mesto, v
Bratislave nevznikol. Ak má niekto iný
lepší návrh, ako prispieť k zveľadeniu
životného prostredia v meste, nech príde
a poradí nám, ako túto otázku riešiť.

Zhováral sa Juraj Handzo
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Je načase stať
sa slobodným
občanom
Nielen preto, že sme regionálne noviny,
zastávam názor, že na celej ulici bude
poriadok až potom, keď si každý najprv
uprace vo svojom dome a pred ním. Pre-
zentujem tento názor aj preto, že niekto-
ré veci platia všeobecne a stále.
Vo vzťahu k dnešnej téme to znamená, že
pokladám komunálne voľby za vážnejšiu
udalosť ako voľby parlamentné. Nemô-
žem si však nevšimnúť, že takzvané veľké
voľby tu sú - a to je vynikajúca príležitosť
na dve veci.
Po prvé - prečo sa v súvislosti s parla-
mentom hovorí o veľkých voľbách?
Po druhé - navnadiť vás, aby ste si pred
nimi vyskúšali uvažovanie slobodného
občana vo chvíli spoločensky a obecne
vážneho rozhodovania.
Začnime tým, prečo sa hovorí o veľkých
voľbách. Rozhodne, aj medzinárodné
politické a ekonomické vzťahy sú pre
spoločnosť, obec, dôležité. Oveľa dôleži-
tejšie pre občana však je, aké pomery
panujú v mieste, obci, kde žije. Ako a kde
bude zháňať chlieb svoj každodenný. Ako
zabezpečí svojim deťom raňajky a čo
zaručí bezpečnosť jeho rodiny v noci,
keď spí. Komunálne, lokálne voľby sú
teda preňho dôležitejšie. A na tomto
nezmení nič ani stále rastúci vplyv a zmy-
sel globalizácie. V zabehaných európ-
skych demokraciách sa toto odráža aj na
volebnej účasti. Veľké sú teda lokálne
voľby, tie druhé sú parlamentné.
To druhé je tréning - ako vyberať. Aj keď
tomu súčasný zákon nenahráva, treba
hľadať osobnosti. Napriek tomu, že od
pádu totality klesol vo volebných zozna-
moch počet nezávislých kandidátov
reprezentujúcich len osobnosti k nule a
dominujú politické strany, treba si aj tam
vyberať osobnosti. Prinajmenšom tým
znížime presadzovanie straníckych, sku-
pinových záujmov. Strany totiž na
popredných miestach nemajú nominova-
né osobnosti, ale kamarátov. Poslušných.
Pôvodná antická demokracia však chá-
pala tento výber inak - zvolená osobnosť
nebola pánom, ale služobníkom verej-
nosti, voličov. A úradníci, ktorí moc
vykonávali, neboli pánom verejnosti, ako
je to u nás dnes, ale služobníkmi zvole-
ných, teda služobníci služobníkov. 
Preferovaním, výberom osobností z
obmedzenej straníckej ponuky, si môže-
me v parlamentných voľbách natrénovať,
ako si vyberieme tých lepších vo voľ-
bách, ktoré prídu o pol roka.

Gustav Bartovic

Na Trnavskej ceste to chodci i vodiči 

majú ťažké, na riešenie si musia počkať
RUŽINOV
Doslova životunebezpečné je najmä v
pracovných dňoch pre chodcov pokú-
šať sa prejsť na druhú stranu na
Trnavskej ceste alebo pri železničnej
trati smerom na Trnávku.
„Ide takmer o život,“ uvádza sa v liste,
ktorý nám poslala naša čitateľka Margita
Lukáčová. „Pre pších nie je možný bez-
pečný prechod, Ak sa chceme dostať do
obchodného centra, ktorý slúži nám Ruži-
novčanom skutočne skvele (či už ide o
Hornbach, Kiku, Ikeu, Avion, hypermar-
ket), pri najlepšej vôli nie a nie prejsť.
Varovným signálom by mali byť už
sústavné kolízie áut a vlakov s občanmi.
Ak sa podarí prejsť bezpečne, vždy si
vydýchneme, že sa nič nestalo.“
M. Lukáčová v liste navrhuje, aby pri
Martinskom cintoríne a pri železničnej
trati bola zriadená cestná svetelná signali-
zácia, alebo aby sa vybudovalo premoste-
nie od konečnej zastávky autobusu číslo
39 po Hornbach. Po takomto premostení

by podľa jej názoru mohli bezpečne pre-
chádzať aj mamičky s kočíkmi, invalidní
občania a ostatní.
Podľa našich vlastných skúseností je
tento úsek problematický nielen pre
chodcov, ale aj pre vodičov áut, ktorí sa
chcú dostať na Trnavskú cestu z ulice
Maimiliána Hella lemujúcej Martinský
cintorín či z podjazdu pod železničnou
traťou z Trnávky. Rovnako sú na tom aj
vodiči, ktorí sa chcú dostať na Vrakunskú
cestu zo spojnice vedúcej od konečnej
zastávky električiek na Ružinovskej ulici.
Najmä počas pracovných dní vo všetkých
týchto úsekoch musia dlho čakať, kým sa
im podarí vyjsť z vedľajšej cesty na hlav-
nú. Pre všetky tieto dôvody sme sa zaují-
mali, či magistrát neuvažuje o vybavení
uvedených úsekov komunikácií cestnou
svetelnou signalizáciou, alebo nepripra-
vuje iné opatrenia, ktoré by vyriešili, resp.
zmiernili súčasnú nepriaznivú situáciu.  
„Táto situácia nám je dlhodobo známa
ako nevyhovujúca, sú navrhnuté krátko-

dobé i dlhodobé možnosti zlepšenia,“
povedal nám vedúci magistrátneho odde-
lenia dopravného plánovania a riadenia
dopravy Vladimír Mikuš. „Spoločnou
príčinou týchto problémov je príliš vyso-
ká hustota premávky na Trnavskej ceste a
Vrakunskej ceste. S cieľom znížiť husto-
tu premávky na týchto komunikáciách už
dlhodobo navrhujeme prepojiť Vrakuns-
kú cestu s Galvaniho ulicou. Preverovali
sme aj možnosti zriadenia cestnej svetel-
nej signalizácie pri Martinskom cintoríne,
a to so záverom, že podmienkou jej vybu-
dovania sú stavebné úpravy na oboch kri-
žovatkách, t. j. podjazdu z Trnávky i
vyústenia ulice Maximiliána Hella.
Môžem len konštatovať, že všetky
navrhované opatrenia majú charakter
investície, ktorá doposiaľ nebola krytá v
žiadnom rozpočte mesta.“
Na zlepšenie dopravnej situácie na pro-
blémových uliciach si teda Ružinovčania
musia počkať. Juraj Handzo

FOTO - Oto Limpus

Kultúrne leto a

hradné slávnosti

sú za dverami!
BRATISLAVA
Bratislava už 31 rokov v lete žije kul-
túrou. Kultúra v lete vychádza na svet-
lo, do atraktívnych exteriérových prie-
storov a predstavuje sa širšiemu divác-
kemu spektru. Dodnes v podobe Kul-
túrneho leta a Hradných slávností
ozvláštňuje, spestruje a robí tieto prie-
stranstvá príťažlivejšími, podobne,
ako aj ony umocňujú divácky kultúr-
ny zážitok. Bratislavčania i návšteníci
mesta tak majú opäť príležitosť
nechať sa zlákať touto vzácnou har-
móniou, oddychovou letnou atmosfé-
rou a bohatou kultúrnou ponukou a
stať sa svedkami jedinečných letných
umeleckých zastavení.
Kultúrny maratón hlavného mesta potrvá
tri mesiace. Na námestiach, nádvoriach,
na lúke i pri Dunaji, na Hrade či v Pod-
hradí je pre Bratislavčanov i návštevní-
kov mesta pripravených takmer 200
pozoruhodných podujatí tohtoročnej se-
zóny, s účinkujúcimi z bezmála 20 krajín
sveta na 15 atraktívnych scénach.
Sériu kultúrnych a umeleckých podujatí
veľkolepo otvára už tretí rok štedrý
Otvárací týždeň, ktorý do programovej
ponuky zaradil hlavný dramaturg podu-
jatia, ktorým je Bratislavské kultúrne a
informačné stredisko.
Počas tohtoročných kultúrne plných otvá-
racích dní sa Bratislavčania môžu tešiť
okrem veľkolepého otvorenia v podaní
hudobného mága Stinga (21. 6. 2006) na
akčné pokračovanie v podobe 3-dňového
festivalu Živé ulice (22. - 24. 6.), na kto-
rom vystúpia pouličné divadlá, žongléri,
iní pouliční umelci a svojimi podoben-
stvami a hrami roztočia na uliciach Staré-
ho Mesta a na Hlavnom námestí postmo-
derný divadelný kolotoč.
Na obľúbenej, v poradí už deviatej, Kelt-
skej korzo párty sa Bratislavčanom 23.
júna hudobne prihovorí írska súrodenec-
ká skupina The Cassidys z Dublinu a
okrem nich rytmickým tancom privíta
tohtoročnú kultúrnu letnú sezónu tanečná
skupina Petronella zo Slovenska, ktorá v
týchto dňoch oslavuje 18. narodeniny.
Kto má však chuť na horúce rytmy fla-
menca, ten sa 24. júna môže preniesť pro-
stredníctvom hudobno-tanečného vystú-
penia do krajín ohnivých rytmov. Na fla-
menco večere sa možno započúvať do
sólových gitarových skladieb, alebo do
podmanivého spevu španielskeho spevá-
ka Fernanda del Pasa s gitarovým a ryt-
mickým sprievodom, prípadne sa nechať
uchvátiť tanečnými krokmi a variáciami
v štýle flamenco v podaní fenomenálnej
tanečníčky Sandry la Chispa.
Klasickou hudobnou bodkou Otváracie-
ho týždňa tohtoročného kultúrneho leta v
Bratislave je 31. ročník Medzinárodného
gitarového festivalu Johana Kaspara
Mertza. Gitarových labužníkov, odbornú
aj laickú verejnosť čaká od 25. do 30.
júna v Zrkadlovej sieni Primaciálneho pa-
láca séria atraktívnych gitarových kon-
certov s medzinárodnou účasťou. (bkis)

PETRŽALKA
Stály problém Petržalčanov s lávkami
ponad diaľnicu a železnicu by sa mal
do konca júna zmenšiť odovzdaním
lávky z Jantárovej cesty k futbalové-
mu štadiónu Artmedie.
Bratislavské noviny o tom informoval
Vojtech Šmátrala zo spoločnosti Dopra-
stav, ktorá tieto stavby buduje pre Národ-
nú diaľničnú spoločnosť. Reagoval tak
na list našej čitateľky Kataríny Sirotovej,
ktorá poukazuje na to, že nadchod na
oboch koncoch prehradzujú ťažké betó-
nové bloky, aby sa zabránilo chodcom
dostať sa na nadchod. Naša čitateľka
dodáva, že musela po strastiplnej ceste,

pred ktorou nevaruje žiadna informačná
tabuľa na koncoch nadchodu, pomáhať
jednej mamičke, ktorá tam uviazla s die-
ťaťom v kočíku.
Aj táto lávka, podobne ako ostatné štyri,
mala byť definitívne hotová a odovzda-
ná verejnosti už v roku 2004, vlani na
jeseň však dodávateľ upozornil na mož-
nosť, že pochôdznu izoláciu a poslednú
betonáž urobia až na jar tohto roku. Pre
zimu sa skutočne práce na lávke preru-
šili. „Lávka nebola odovzdaná,“ pokra-
čuje V. Šmátrala, „pretože na jeseň po-
časie nedovolilo položiť izoláciu proti
vlhkosti na lávke, dokončil sa len chod-
ník na ňu. Navrch príde ešte vrstva betó-

nu a všetko budeme mať hotové do kon-
ca júna.“
Podľa pôvodných projektov malo byť päť
lávok pre peších a cyklistov ponad železni-
cu, diaľnicu a Einsteinovu ulicu hotových
skôr ako samotná diaľnica, ktorej dokon-
čenie bolo plánované na rok 2006. Prvú
lávku, pri Inchebe, začali stavať v roku
2003 a k dispozícii verejnosti mala byť v
novembri toho istého roku. Dokončili ju
však až v roku 2005. Poslednú lávku mal
dodávateľ odovzdať v novembri 2004, v
súčasnosti však ešte stále nie je dokončená
okrem lávky pri Artmedii ani lávka zo
Sadu Janka Kráľa vedúca cez budovu
Ravak na Černyševského ulicu. (gub)

Lávku pri Artmedii majú dokončiť v júni
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Na nábreží sa

začala výstavba 

River Parku
STARÉ MESTO
Symbolickým položením základného
kameňa za účasti bratislavského pri-
mátora Andreja Ďurkovského začala
30. mája spoločnosť J&T Real Estate
výstavbu komplexu River Park.
Svojimi funkciami River Park zodpove-
dá sloganu Mesto v meste. Jeho súčasťou
bude päťhviezdičkový hotel Kempinski
Hotel River Park s viac ako 220 izbami,
spravovaný najstaršou hotelovou sieťou
v Európe. Na ploche vyše 45-tisíc štvor-
cových metrov tu bude viac ako 200
luxusných apartmánov. Vyše 24-tisíc
štvorcových metrov je určených na naj-
kvalitnejšie kancelárske priestory. Chý-
bať nebudú kaviarne, reštaurácie, obcho-
dy, supermarket, fitnes centrum, banka a
ďalšie služby určené obyvateľom a
návštevníkom komplexu a Bratislavy.
Investor súčasne revitalizuje príslušnú
časť nábrežnej promenády. Autorom
konceptu a dizajnu komplexu RIVER
Parku je jeden z najúspešnejších európ-
skych architektov Erick van Egeraat, na
dopracovaní jednotlivých objektov spo-
lupracuje spoločnosť J&T Real Estate s
domácimi architektmi. Náklady na reali-
záciu tohto projektu sa odhadujú na
sedem miliárd korún, dokončený by mal
byť v druhej polovici roku 2008. Na
River Park by mala nadväzovať výstavba
na území súčasného Parku kultúry a
oddychu a Podhradia. (juh)

O koncentrácii

letísk rozhodnú 

o 90 dní neskôr 
BRATISLAVA
Protimonopolný úrad SR, ktorý posu-
dzuje koncentrácie konzorcia TwoOne
a spoločností Letisko M.R. Štefánika -
Airport Bratislava, a.s., a Letisko Ko-
šice - Airport Košice, a.s., odložil vyda-
nie svojho rozhodnutia.
Vzhľadom na to, že ide o zložitý prípad,
úrad v rámci zákonnej možnosti predĺžil
lehotu na vydanie rozhodnutí v týchto
prípadoch do 14. augusta 2006. 
Konzorcium TwoOne nám zaslalo vyja-
drenie, podľa ktorého postup Protimono-
polného úradu rešpektuje. „Sme presved-
čení, že napriek lehote ďalších 90 dní
dospeje PMÚ k záverečnému rozhodnu-
tiu v čo najkratšom čase tak, aby sme
letisko dokázali pripraviť na nadchádza-
júcu letnú sezónu,“ uvádza sa vo vyja-
drení. „Bratislavské letisko nevyhnutne
potrebuje prísun investícií a Konzorcium
TwoOne je pripravené poskytnúť svoje
know-how a potrebné investície okamži-
te po nadobudnutí akcií.“ (juh)

Chladné rána

potrvajú ešte

niekoľko dní
BRATISLAVA
Súčasné chladné počasie, aké vládne v
Bratislave, je najchladnejším obdobím
na prelome mája a júna v tomto meste
aspoň od začiatku druhej polovice 20.
storočia. 
Ako pre Bratislavské noviny uviedol
meteorológ Pavel Faško zo Slovenského
hydrometeorologického ústavu, v tomto
ročnom období bolo v Bratislave podob-
ne chladno v rokoch 1997, 1986, 1970,
1966, 1965, 1962, 1959, 1955, 1953 a
1951. „Súčasné studené obdobie je však
zvláštne dĺžkou svojho trvania. Už od 29.
mája 2006 nestúpa v Bratislave maximál-
na denná teplota vzduchu nad 20°C a
napríklad 30. mája 2006 dosiahla v Brati-
slave na letisku iba 13,7°C a v ďalších
dňoch vystúpila väčšinou iba tesne nad
15°C. V päťdesiatych a šesťdesiatych
rokoch minulého storočia boli studené
začiatky leta bežnejšie, neskôr to bolo už
vzácnosťou,“ uviedol P. Faško.
Počasie by malo podľa meteorológa mať
v nasledujúcich dňoch tendenciu k zlep-
šovaniu. „Od západu k nám bude zasa-
hovať výbežok vysokého tlaku vzduchu
a na jeho prednej strane bude slabnúť
prúdenie studeného vzduchu od severo-
západu až severu. Pri prevažne polo-
oblačnom počasí sa však ešte pri pre-
chodne zväčšenej oblačnosti môžu
vyskytnúť prehánky. Cez deň sa bude pri
pribúdajúcom slnečnom svite pomaly
otepľovať a na budúci týždeň by už mala
maximálna denná teplota vzduchu
dosiahnuť letné hodnoty, to znamená
aspoň 25°C. V noci a ráno však bude
stále ešte pomerne chladno,“ dodal
Pavel Flaško zo SHMÚ. (gub)

Vrátane prác, materiálu a náplní predpísaných 
výrobcom (filtre, sviečky, oleje, kvapaliny ...)
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STARÉ MESTO
Majiteľ podzemných parkovacích
garáží na Uršulínskej ulici, akciová
spoločnosť PPG, uvažuje o tom, že
priestor nad garážami zastavia. Pripra-
vené sú tri varianty možnej výstavby v
tomto priestore.
Na parcele za kostolom a kláštorom fran-
tiškánov istý čas bolo detské ihrisko.
Začiatkom 90. rokov tu postavili podzem-
nú parkovaciu garáž a vtedy boli odstráne-
ní všetky prvky dokumentujúce históriu.
„Aj keď tento priestor nikdy nebol zasta-
vaný, dnes už neexistuje historický dôvod,
aby ostal nezastavaný,“ povedal nám ar-
chitekt Peter Beňuška, jeden z autorov
štúdie riešiacej výstavbu na parcele.
Garáže vlastní spomenutá akciová spoloč-
nosť, pozemok nad nimi patrí cirkvi, resp.
rádu františkánskych bratov. Potenciálny
investor už rokoval s rádom františkán-
skych bratov a výsledkom bolo zistenie,
že je tu možnosť určitej spolupráce, keďže
by potreboval pomoc pri údržbe a rekon-
štrukcii svojich nehnuteľností.
Zamýšľaná stavba je navrhnutá v troch
variantoch, ktoré majú spoločné to, že prí-
zemie je v maximálnej miere otvorené pre
verejnosť a zastavaná je len malá časť plo-
chy pozemku. Na nezastavanej časti
pozemku - za Hlavnou poštou - by mohlo
vzniknúť námestie, na ktorom by mohla
byť fontána s vodnou plochou alebo zeleň
a pamätník prenasledovaným kňazom a
rehoľníkom. Prvý variant predstavuje
objekt, ktorý by v nadzemnej časti - na
prvom až treťom a štvrtom, ustúpenom
poschodí slúžil ako mestská galéria
moderného umenia, ktorú mesto zatiaľ
nemá. Druhý variant ráta s tým, že novo-
postavená budova by mohla slúžiť ako
mestský archív. Mestský archív sa stále
sťahuje, nemá vlastné priestory a o ich
potrebe sa hovorí už vyše dvadsať rokov.
Výhodou by bola bezprostredné blízkosť
budovy magistrátu. Samozrejme, objekt
by bol inak dispozične riešený než v
prvom variante. Tretí variant vychádza z
predpokladu, že poschodia by boli riešené
ako administratívne priestory, ktoré by v
prípade, že by ich využíval magistrát,
mohli byť priamo prepojené s budovou
Novej radnice. Krídlo budovy magistrátu
orientované do Uršulínskej ulice je riešené
tak, že má na každom podlaží chodby,
ktoré by sa len predĺžili do susednej novo-
postavenej budovy - tá by sa tak stala vlast-
ne prístavbou Novej radnice. „Architekto-
nický koncept všetkých troch variantov je
dostatočne variabilný, takže je možné aj
zmiešané využitie objektu,“ uviedol P.
Beňuška. „Na prízemí a prvom poschodí
by mohla byť galéria, na vyšších poscho-
diach archív alebo kancelárie magistrátu.“
Zeleň, ktorá je na parcele v súčasnosti, je
neprístupná, ľudia sa k nej nedostanú.

Druhý variant preto ponúka vytvorenie
niekoľkoposchodovej zelenej brány, na
ktorej by bola zeleň umiestnená vertikál-
ne. Tretí variant navrhuje plastickejšie
stvárnenie budovy, ktorá má oblúkový
pôdorys - otvára viac pohľadov na apsidu
františkánskeho kostola a korešponduje s
oblým nárožím Hlavnej pošty. Prvý va-
riant (mestská galéria) ráta s prvkom pa-

mätníka prenasledovaným kňazom a re-
hoľníkom a s „Múrom nárekov“. Malo by
ísť o pietne miesto so stenou zo štruktúro-
vaného lomového kameňa, kde by sa
mohli odkladať odkazy a želania podobne
ako pri Múre nárekov v Jeruzaleme.

Juraj Handzo
VIZUALIZÁCIE - Ateliér Beňuška

Topinka architekti

Nad garážami na Uršulínskej chce ich

majiteľ stavať, v hre sú tri varianty 
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Na biologický

odpad mesto

stále zabúda
LIST ČITATEĽA
Otázka separovaného odpadu - papie-
ra, plastov a skla - našla u občanov po-
chopenie, čo dokazujú bohato napĺňa-
né, ba neraz až prekypujúce kontajne-
ry vo vyhradených „hniezdach“. Tento
pozitívny čin však zatieňuje skutoč-
nosť, že problém odpadu sa nedotiahol
do konca, zostal v podstate nedorieše-
ný, keďže správcovia mesta stále „za-
búdajú“ na biologický odpad.
Tento nedostatok s mimoriadnou nalie-
havosťou pociťujú najmä vlastníci rodin-
ných domov a záhrad, ktoré sú iste aj
ozdobou mestského prostredia. Škoda
však, že jediná „pomoc“ zo strany mesta,
ktorá sa tu vlastníkom záhrad ponúka, je
striktný zákaz likvidovať záhradný od-
pad pálením, zabezpečený hrozbou sank-
cií v podobe vysokých pokút. Dobre
mienená rada mestských „odborníkov“
kompostovať odpad nerieši problém,
pretože sa nevzťahuje na dreviny, zvyšky
z pravidelného orezávania krovín, hrubé
vetvy, škodcami napadnuté časti stromov
a pod. Disciplinovanému občanovi
zostávajú teda v podstate dve možnosti:
buď vyhradí časť svojej záhrady rastlin-
nému odpadu, ktorý sa tam z roka na rok
hromadí, obmedzuje priestor, znehodno-
cuje úžitkovú i estetickú funkciu zelenej
plochy a rozkladným procesom ohrozuje
aj okolité záhrady. 
Druhou možnosťou je, že ponechá záhra-
du napospas, ako džungľu, a ušetrí si tak
starosť s likvidáciou biologického odpa-
du. Prechádzka obývanými časťami Hor-
ského parku či iných mestských štvrtí po-
skytuje dosť príkladov smutných, zaned-
baných záhrad, ba aj verejných priestran-
stiev preplnených rastlinným odpadom.
Ľahostajnosť mestskej správy k tejto pro-
blematike je ekologicky škodlivá a v civi-
lizovanej krajine ťažko pochopiteľná. Je
načase, aby sa mesto prestalo tváriť ako
mŕtvy chrobák a poskytlo vlastníkom ze-
lene konkrétne, prijateľné riešenia, teda aj
pravidelný zber biologického odpadu.

Ľuba Langsfeldová, Staré Mesto

V Ružinove je

vysoká stavebná

koncentrácia
LIST ČITATEĽA
Chcel by som poukázať na pripravený
projekt administratívnej a bytovej
výstavby na križovatke Záhradníckej
a Bajkalskej ulice. Pripravovaný pro-
jekt bude realizovaný na nevyužitých
voľných plochách a chátrajúcich opra-
várenských priestoroch Drutechny. 
Zmena využitia tejto plochy je z pohľadu
súčasných trendov logická. Na území
veľkom približne ako Rozadol (Mlieka-
renská ulica) sa majú realizovať tri pro-
jekty, Octopus, Ružinovské centrum a
Olympia. Pri komplexnom pohľade na
všetky projekty tohto územia ako prvé
zaráža neprimerane vysoká koncentrova-
nosť zástavby, nič podobné v Bratislave
nie je. Prečo? Budovy všetkých projektov
vysoko prevyšujú zástavbu okolitých
domov na Záhradníckej a Klincovej ulici.
Na rohu Bajkalskej a Klincovej ulice má
vyrásť 39 poschodová obytná budova. 
Rešpektovanie výškovej zástavby okoli-
tých budov dnes býva štandardom, na-
príklad už spomenutý Rozadol alebo
City business center na Karadžičovej uli-
ci a mnohé ďalšie. Ďalej to vyzerá tak, že
jednotlivé projekty boli málo riešené vo
vzájomných väzbách. Ako inak si možno
vysvetliť, keď medzi pekne vyzerajúci
Octopus a Ružinovské centrum sa má
vtesnať garážový dom? No pri toľkej za-
stavanosti ani nebola iná možnosť, keď
stavebník musel vyriešiť parkovanie. 
Čo z toho bude mať nový obyvateľ tých-
to bytov, keď za svoje nemálo vynalože-
né prostriedky sa bude namiesto do dvo-
ra pozerať na tri alebo päť poschodový
garážový dom? Obyvatelia týchto budov
budú potom za oddychom radšej navšte-
vovať dvory susedných budov. A pritom
stačilo, aby Ružinovské centrum namies-
to nadstavby siedmich podlaží nad troj-
poschodovú budovu na Mraziarenskej
ulici ich nadstavalo o čosi menej a potom
by bolo treba aj o čosi menej nadzem-
ných garáží. K zaťaženosti územia treba
plne pripočítať kapacitu výškovej budo-
vy, pretože napodiv nejde o administra-
tívne, ale o obytné priestory. 
Ostáva veriť, že niekto z kompetentných
sa pokúsi zamyslieť nad týmito projekt-
mi nielen z pohľadu rýchlej investície,
ale aby toto miesto mohlo byť prínosom
pre kvalitu bývania majiteľov nových
bytov, ako aj majiteľov okolitých bytov.

Tomáš Kováčik, Ružinov

Mária Kristína je premárnenou šancou
Bratislavský hrad nevynechá asi žiad-
ny turista, ktorý navštívi metropolu
Slovenska. Z hľadiska cestovného ru-
chu je najreprezentatívnejším a najex-
ponovanejším miestom, aké si len
možno predstaviť. Tejto skutočnosti by
mali zodpovedať aj poskytované služ-
by. Žiaľ, nie je to tak...  
Na západnej terase Bratislavského hradu
v priestoroch novopostavenej repliky
barokovej stavby, ktorá tu stála v minu-
losti, nedávno otvorili Café Restaurant-
MÁRIA KRISTÍNA. Názvom sa hrdo
hlási k menu arcivojvodkyne, ktorá bola
najobľúbenejšou dcérou cisárovnej Márie
Terézie. Vzhľadom na jej polohu a s ňou
spojenú každodennú nepretržitú prítom-
nosť turistov by sa dalo oprávnene očaká-
vať, že prevádzkovateľ reštaurácie sa
chopí tejto jedinečnej príležitosti a urobí z
nej jednu z vlajkových lodí slovenskej
gastronómie. Dostatočne rozsiahly prie-
stor s klenbovými stropmi ju na to priam
predurčuje. Žiaľ, ponúknutá šanca ostala
totálne nevyužitá.
Už prvý dojem z interiéru reštaurácie je
zlý. Hneď pri vchode sa vyníma chladia-
ci box na nanuky, ktorý sa sem hodí ako
päsť na oko. Moderné stoly a stoličky do
rustikálnych priestorov taktiež nijako
nezapadnú, rovnaké konštatovanie
možno použiť aj v prípade nevhodných
svietidiel a nehodia sa sem ani moderné
obrazy. Doslova pascou pre starších a
telesne postihnutých ľudí sú toalety, do
ktorých sa ide po nesmierne strmých a
úzkych točitých schodoch - o bezbariéro-
vosti asi ten, kto navrhoval umiestnenie
týchto zariadení, v živote nepočul.
Doslova šokom bol pre nás už začiatok

komunikácie s personálom. Prvé slová
čašníčky boli, že nestíha (pritom podnik
bol takmer prázdny), potom horko-ťažko
našla jediný jedálny lístok. Zdôvodnila to
tým, že deň predtým slúžila iná zmena,
ktorá jedálne lístky kamsi založila a že sa
tu konala akási narodeninová oslava.
Niečo podobné sa nám ešte nikdy nikde
nestalo a myslíme si, že nech sa v reštau-
rácii konala akákoľvek oslava, nemalo by
to mať absolútne nijaký vplyv na úroveň
poskytovaných služieb v nasledujúci deň.
Sklamal nás aj doslova biedny výber
jedál -  na dôvažok časť z ponúkaných
pokrmov v deň našej návštevy nemali
(vrátane tých najzaujímavejších z interne-
tovej ponuky Slávnostné menu).
Z predjedál sme si teda vybrali Mozarellu
s paradajkou, bylinkami a olivovým ole-
jom (75 Sk), Šunkovú rolku s chrenovou
šľahačkou (75 Sk), Hradný toust (115 Sk)
a Vajíčko na grile so syrom a bylinkami
(65 Sk). Nešlo o pravú taliansku mozarel-
lu, ale iba o jej domácu napodobeninu,
toast pripomínal skôr suchar, vajíčko na
grile zase nepodarené volské oko. Pri
polievkach (všetky stoja 40 Sk) sa žiada
dodať, že keď sme si ich objednávali, čaš-
níčka nám tvrdila, že Slepačia biela s
mäsom je svetlejší vývar, v skutočnosti šlo
o mliečnu polievku s kuracím mäsom
(navyše pri podávaní bola už len vlažná).
Cesnaková polievka nás ničím neohúrila,
čo možno povedať aj o Hubovej so
zemiakmi, Slepačej s mäsom a rezancami
a Brokolicovej krémovej. 
Hlavné jedlá boli kulinárskym Waterloo,

jedlá boli na úrovni horšej závodnej
jedálne. Bryndzové halušky so slaninkou
(120 Sk) veľkosťou porcie pripomínali
detské menu. Bravčový perkelt s halu-
škami (160 Sk) chcel byť v skutočnosti
paprikášom, ale ním nebol - v dorábanej
vodovej omáčke boli nakrájané kúsky
vareného mäsa a halušky boli nechutné.
Do vytrženia nás nepriviedli ani Kuracie
medailónky s broskyňou a syrom (130
Sk) a Ryžou Curry (35 Sk) - porcia bola
primalá, ryža chuťovo mdlá. Morčacie
prsia plnené brokolicou a modrým syrom
(195 Sk) a Opekanými zemiakmi (35 Sk)
vzhľadom i chuťovo pripomínali pokrmy
zo staničnej reštaurácie. Žiadnym zázra-
kom nebola ani Bravčová krkovička s
provensálskou omáčkou (260 Sk) a Res-
tovanými zemiakmi s cibuľkou (40 Sk) -
a nielen preto, že na zemiakoch sme
cibuľku hľadali márne. Z dezertov sme
vyskúšali jeden druh štrúdle - bola vysu-
šená a pôsobila dojmom, že je z minulé-
ho týždňa.
Náš katastrofálny dojem z reštaurácie
ešte umocnil neistý výkon čašníčky, ktorá
pôsobila dezorientovaným dojmom. Po
tomto všetkom nás už ani neprekvapilo
záverečné zistenie, že v podniku nie je
možné platiť kartou, pretože ešte nemali
nainštalovaný terminál. Zrátané a pod-
čiarknuté - Mária Kristína, ktorú navšte-
vuje aj veľa turistov, tomuto mestu robí
medzinárodnú hanbu a treba sa jej vyhý-
bať čo najširším oblúkom.
Naše hodnotenie:�
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
informovaná. Útratu za konzumáciu si
redakcia hradila sama.

Využiť pomoc súdneho znalca sa oplatí
Minulý týždeň sa niesol opäť v zname-
ní desiatok sťažností. Samozrejme,
spotrebitelia sa domáhali rád, ako
postupovať, keď obchodník bez kvali-
fikovaného posúdenia odmietne uznať
sťažnosť.
Napríklad pri poruchách mobilných tele-
fónov sa stalo módou zo strany predaj-
cov tvrdiť, že vraj spotrebiteľ „vykúpal“
svoj prístroj, pričom skorodovala doska.
Chybu na obuvi si zasa spotrebiteľ spô-
sobil jej „nevhodným nosením“ a podob-
ne. Tieto obchodnícke „argumenty“ sú
ťažko prekonateľné, pretože si vyžadujú
odborný posudok od nezávislého znalca.
Žiaľ, veľa spotrebiteľov sa pre zane-
prázdnenosť či inú príčinu vzdá dokazo-
vania a vykašle sa na snahu o nápravu. 
Isteže, ani ja si nebudem ničiť nervy a
strácať čas a peniaze na súde pre pár
korún. No pri reklamáciách výrobkov či
služieb za desaťtisíce korún sa to iste
vyplatí. Zoznam súdnych znalcov dosta-
nete na každom súde. Všetky poplatky za
konanie vám v prípade, ak vyhráte spor,
musí zaplatiť podnikateľ, ktorý prehral,

čo ho teda určite stojí viac, ako keby
uznal reklamáciu. Práve minulý týždeň
ma cez telefón potešila pani, ktorá postu-
povala podľa našich rád a dostala späť
24-tisíc korún v zdanlivo beznádejnom
prípade. Verte, že takýto telefonát vie
veľmi potešiť. 
Väčšina telefonátov bola tentoraz z iného
súdka. Čitatelia ma vyzývali, aby sme
zakročili proti nehoráznym cenám na
trhoviskách. So smútkom v duši oznamu-
jem, že nevlastním čarodejnícku paličku.
Občianske združenie, ako je Fórum spo-
trebiteľov má, čo sa tvorby cien týka, iba
psí hlas a ten, ako je známe, do neba (ani
do vlády) nedôjde. Pravidlá pre tvorbu
cien sú také, že nesvedomitý podnikateľ
môže do ceny započítať hoci aj číslo svo-
jich topánok. No faktom zasa je, že ak my
neotvoríme peňaženku, tak si konkrétne
ovocie či zeleninu môže zjesť sám. Ale-
bo, ak sa pokazí, vyhodiť hnoj. 
Teraz trochu poznatkov, ktoré som na

základe vašich sťažností nadobudla: V
sobotu sa dali jahody kúpiť od 80 po 300
korún za kilo. Marhule boli za 60, ale aj
za 200. Zelený hrášok za 80, ale aj za
180. Pritom najdrahšie  nemuselo byť
najkvalitnejšie. Chcelo to iba nekúpiť pri
prvom stole, ale prejsť celým trhoviskom
a až potom kupovať. Ešte viac sa však
vyplatí pozrieť si ceny aj v stánkoch
mimo trhoviska - niekedy je tam tovar
ozaj lacnejší a pritom prvotriedny.
Nesmiem robiť nikomu reklamu, a preto
nemôžem prezradiť, kam chodím naku-
povať ja. 
Iste vás však tieto riadky presvedčili, že aj
pri sobotňajšom nákupe sa dá ušetriť a to
niekoľko desiatok, ak nie stoviek korún.
Pravda, chce to trošku viac času, ale nie je
to nadarmo a zadarmo. Viem, že moje
rady čítajú prevažne ľudia, ktorí majú
hlbšie do vrecka. Aj pre nich platí, že čas
- v tomto prípade investovaný - sú penia-
ze. Ak chcete ochutnať jarné lahôdky,
máte tak aj pri tenšej peňaženke šancu.
Bohatší môžu na môj recept zabudnúť.

Marta Černá, Fórum spotrebiteľov

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

� 0905 610173
Fax: 02/4591 4046

Zabuchli ste si dvere?

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA
Súkromné SOU GaS, Plickova 9, 83106 Bratislava
Zapisuje bez prijímacej skúšky žiakov 9. r. ZŠ
na denné 4-ročné a 3-ročné štúdium

v odboroch kuchár a čašník
a nadstavbové 2-ročné štúdium

spoločné stravovanie
� 0907 482 600     www.ssougas.sk

DETSKÉ SÚKROMNÉ 
ZARIADENIE

Ožvoldíkova 15 - Dúbravka

prijme deti 
vo veku od 3 rokov
Info: 0907 519 104, 6446 3497

MOTOR PARTNER s.r.o.
Račianska ul. 184/A, 831 05 Bratislava

Tel. predaj: 02/ 4488 5074, Tel. servis: 02/ 4488 5034

Tel./Fax: 02/ 4488 5006

predaj.raca@motorpartner.sk, servis.raca@motorpartner.sk

www.motorpartner.sk

C5 Break s odpočtom DPH

* Pri kúpe na lízing.

od 562 000 Sk*
tuning & motorsport

Májová AKCIA!!! 
Pri každom servisnom úkone v mesiaci máj Vám dáme zdarma letnú prísadu

do ostrekovača od kvalitnej švajčiarskej firmy RIWAX. 

Jaro Homola – so svojím tímom Vám ponúkajú:
Predaj a servis vozidiel Citroën, predaj náhradných dielov Citroën, tuning vozidiel

Citroën (Musketier), predaj tuningových doplnkov (Yokohama, Remus, K&N, H&R),

športové a pretekárske úpravy vozidiel.

Akcia prebieha aj v salóne na Panónskej ceste 22.
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Na nedomyslený

zákon môžu

doplatiť deti
VAJNORY
Detské i futbalové ihrisko a Park Ferdi-
ša Jurigu vo Vajnoroch stojace na pôde,
ktorá bola pôvodne vlastníctvom obča-
nov Vajnor, sa môžu stať obeťou para-
doxu, ktorý vyplýva zo zákonov ešte zo
začiatku deväťdesiatych rokov.
„Ten zákon bol vyslovene účelovo posta-
vený,“ komentuje súvislosti vajnorská sta-
rostka Anna Zemanová. Z jej vysvetlenia
sa vynárajú súvislosti: Pozemky pôvodne
patrili urbariátu, socialistický štát mu ich
však odňal a daroval jednotnému roľníc-
kemu družstvu. V rámci reštitúcií sa obno-
vený urbariát k pozemkom dostať nemo-
hol, lebo ten istý zákon stanovil, že
pozemky slúžiace verejnému prospechu
sa pôvodným vlastníkom nevrátia, ale tí
dostanú za ne náhradu. V rámci toho isté-
ho zákona teda zostali objekty pri zacho-
vaní účelu v majetku družstva ako posled-
ného vlastníka. A to ich už pokojne môže
predať, k čomu sa aj schyľuje. Reformo-
vané družstvo je zadlžené, potrebuje
peniaze a o lukratívne pozemky majú
záujem podnikatelia s nehnuteľnosťami.
Občania Vajnor teda adresovali Poľnohos-
podárskemu družstvu Vajnory a na miest-
ne zastupiteľstvo petíciu, v ktorej sa hovo-
rí aj toto: „...vyzývame a prosíme, aby ste
nedovolili likvidáciu najkrajšej časti Vaj-
nor - detského ihriska a okolitého parku.“
Podľa A. Zemanovej predseda družstva
prisľúbil, že bude rokovať o prípadnej
zámene tak, aby sa ihrisko a park dostali
do majetku obce. Tá však nemá vlastné
pozemky na výmenu a v týchto dňoch
starostka rokuje na magistráte o poskyt-
nutí plôch, ktoré by družstvu mohli kom-
penzovať odstúpenie od tohto areálu s
plochou asi 45 árov. Zároveň sa hľadá
podobné riešenie aj v prípade dvakrát
veľkého areálu futbalového ihriska s
navlas rovnakým pôvodom i osudom.
Starostka spomína takzvaný Sprinzlov
majer, ktorý je vo vlastníctve mesta a je
tam aj dostatok dobrej poľnohospodár-
skej pôdy. „Nedopustíme, aby náš park
bol druhou kauzou typu zeleň na Belopo-
tockého,“ hovorí A. Zemanová. Či sa tak
naozaj nestane, bude teraz záležať na
magistráte a mestskom zastupiteľstve.
Miestna samospráva je v prípade neúspe-
chu rozhodnutá ako obec a stavebný úrad
nepovoliť zmenu územného plávu, a teda
účelu týchto lokalít, ako aj neschváliť
stavebné povolenie . Gustav Bartovic

Doprava bude

v meste riadená 

spoločne
BRATISLAVA
Zložité dopravné situácie, ktoré  pra-
videlne vznikajú v Bratislave,  si vyža-
dujú zriadenie spoločného dispečingu
so stálou službou dopravnej polície,
ale aj modernizáciu a dobudovanie
jestvujúcich dispečingov.
Mesto Bratislava má zriadený centrálny
dopravný dispečing v budove Krajského
riaditeľstva Policajného zboru na Špitál-
skej ulici, Národná diaľničná spoločnosť
má centrálny dispečing diaľnice vrátane
riadenia tunela Sitina umiestnený v Stre-
disku správy a údržby diaľnic na Dom-
kárskej ulici. 
Ako pre Bratislavské noviny uviedol
investičný riaditeľ Národnej diaľničnej
spoločnosti Peter Gandl, ukazuje sa po-
treba zriadiť spoločný dispečing, ktorý
bude riadiť dopravu v celom hlavnom
meste. V tomto dispečingu majú byť
sústredené informácie z videokamier
osadených na významných križovat-
kách v meste, v tuneli Sitina i na dôle-
žitých úsekoch diaľnice od Stupavy až
po Senec. Podobne ako iné diaľničné
tunely aj bratislavský diaľničný tunel
Sitina si bude vyžadovať pravidelné
kontrolné odstávky potrebné na jeho
údržbu. 
Akékoľvek obmedzenie dopravy na bra-
tislavskej diaľnici bude mať významný
vplyv na celkovú dopravnú situáciu v
meste, úlohou nového dispečingu bude
túto situáciu riešiť. Národná diaľničná
spoločnosť a bratislavský magistrát pred-
pokladajú, že doprava bude riadená aj
pomocou premenlivého dopravného zna-
čenia, aké zatiaľ vodiči v Bratislave
poznajú len na Moste Apollo a na niekto-
rých úsekoch diaľnice. (juh) 

NOVÉ MESTO
Ešte v tomto roku by sa na rohu Vaj-
norskej a Tomášikovej ulice v blízkos-
ti železničnej stanice Bratislava - Nové
Mesto mala začať výstavba nového
administratívneho komplexu Lakeside
Office Park.
Komplex bude pozostávať zo štyroch
výškových budov, v prvej etape posta-
via jednu, ďalšie dve pribudnú v rokoch
2008 - 2013. Prvá z budov bude najvyš-
šia, má mať 22 nadzemných podlaží, k
dispozícii bude 24 500 štvorcových
metrov prenajímateľnej kancelárskej a
obchodnej plochy. V podzemí bude par-
kovacia garáž pre zhruba 500 vozidiel.
Na prízemí budú obchody a gastrono-
mické prevádzky. Kancelárske priestory
na vyšších podlažiach sa budú vyznačo-
vať efektívnym dispozičným riešením a
budú sa budovať „na kľúč“ v súlade s
požiadavkami klientov. Celá budova
bude vybavená systémom riadenia,
bude v nej 24-hodinová strážna služba.
Objekt bude plne klimatizovaný a vyba-
vený systémom dodávajúcim chladený,
ohrievaný alebo zvlhčovaný čerstvý
vzduch. Podobne vybavené budú aj
ostatné tri budovy, ktoré budú vybudo-
vané neskôr. Po dokončení všetkých
štyroch objektov bude komplex ponú-
kať celkove vyše 88-tisíc štvorcových
metrov nájomnej plochy a 1800 parko-
vacích miest. 
Developerom výstavby komplexu Lake-
side Office Park je spoločnosť TriGránit,
ktorá postavila neďaleký Polus City Cen-
ter s priľahlými výškovými budovami
Millenium Tower I a Millenium Tower
II. Nový komplex z urbanistického a
architektonického hľadiska vhodne do-
tvorí priestor v susedstve Polusu s väz-

bou na jazero Kuchajda. Autorom pro-
jektu je kanadská firma Adamson Asso-
ciates Architects v spolupráci s holand-
skou firmou krajinných architektov
Copijn Utrecht a slovenským generál-
nym projektantom P-T (architekt Juraj
Hermann). Výnimočný je koncept mier-
neho zeleného svahu, z ktorého komplex
vyrastá - jeho autormi sú spomenutí
holandskí krajinní architekti. Výšková
budova, ktorá bude postavená v prvej
etape, sa svojím vzhľadom bude viac pri-
bližovať podobe na vizualizácii, na kto-
rej je zobrazená sama, než na vizualizá-
cii, na ktorej sú zobrazené všetky štyri

(tento obrázok pochádza z obdobia, keď
sa koncept Lakeside Office Parku ešte
len vytváral). 
Veľkou výhodou Lakeside Office Parku
bude jeho poloha a priamy prístup k nie-
koľkým druhom verejnej dopravy - v
jeho blízkosti je železničná stanica, ako aj
zastávky električiek a autobusov. Svoju
úlohu zohráva aj blízkosť neďalekého
Polus City Centra s množstvom reštaurá-
cií, obchodov, služieb a možností relaxu,
ktoré budú môcť využívať nájomníci
Lakeside Office Parku. Juraj Handzo
VIZUALIZÁCIE - Adamson Associates

Architects

Na rohu Vajnorskej a Tomášikovej bude

nová dominanta - Lakeside Office Park

RÝCHLE PÔŽIČKY
aj bez ručiteľa
www.profireal.sk

0910 227 822

OBVODOVÁ TEHLA // 38 P+D 51,70 Sk // 30 P+D 40,70 Sk
BAUMIX // zatepľovací systém: EPS F fasádny 5cm, ušľachtilá omietka zdarma 215,- Sk
PARADOR // laminátové parkety CLICK IN hr. 8mm, dekor dub, buk 285,- Sk

AKTUÁLNE AKCIE K  r  a
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G  A  L  V  A  N  I  H  O

NOVÉ STAVEBNÉ CENTRUM www.mpl.sk  •  02/4851 1935-36
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Ceny sú uvedené s DPH.
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V Medickej

záhrade spevnia

nové chodníky
STARÉ MESTO
Medická záhrada je jedným z mála
miest v Starom Meste, obľúbených všet-
kými generáciami, ale zmysel poslednej
rekonštrukcie je otázny, konštatuje vo
svojom liste Petra Baslíková, mamička
jednoročnej ratolesti.
Čitateľka uvádza, že náhrada pôvodnej
antukovej drte či hlineného povrchu chod-
níkov bielou kamennou drťou robí problé-
my najpočetnejším návštevníkom - rodi-
čom s malými deťmi. „Z estetického hľa-
diska možno Medická záhrada získa, no
na druhej strane je nová úprava značne
obmedzujúca. Na takomto povrchu sa
mamičkám tlačí kočík len veľmi ťažko.
Na chodníkoch sa zvykli deti trojkolkovať
či bicyklovať, teraz to bude nemožné,”
píše P. Baslíková a dodáva, že Medická
záhrada tým stráca časť svojho koloritu.
Kladie tiež otázku, či je dôležitejší pekný
dizajn alebo praktický povrch, na pohľad
možno menej atraktívny, a oznamuje, že
mamičky sa rozhodli podať petíciu, kto-
rou sa vyslovia za úpravu prijateľnú pre
všetkých návštevníkov.
Úpravu Medickej záhrady robí správca a
tým je VEPOS, organizácia mestskej
časti Staré Mesto. Vedúci jej komunikač-
ného odboru Stanislav Jurikovič v tejto
súvislosti oznámil, že problém zmizne,
keď sa ukončí čiastočná revitalizácia nie-
len Medickej, ale aj Grassalkovichovej
záhrady, ktorú pani Baslíková tiež spo-
mína. Poprosil tiež našu redakciu, aby v
mene mestskej časti požiadala mamičky
o strpenie práve do spomínaného skonče-
nia prác. Nová drť nahradzuje predchá-
dzajúcu antukovú, ktorá sa však používa-
ním vtlačila do zeme a za suchého poča-
sia bola prašná. Za vlhka sa však na nej
vytvárali kaluže, ktoré s prachom a antu-
kou všetko znečisťovali. Nová drť sa
nepráši a nemení sa na blato - len treba
tento posyp dôkladne utlačiť, čo práve
VEPOS robí. „V krátkom čase nebude
ani tento posyp robiť problémy pri tlače-
ní kočíkov, chce to len čas,“ uzatvára
svoju odpoveď S. Jurikovič. (gub)

V meste začnú 

jazdiť cyklobusy
BRATISLAVA
Od soboty v Bratislave v mestskej hro-
madnej doprave premávajú cyklobu-
sy, ktorými sa budú môcť cestujúci
prepraviť s bicyklami z centra mesta k
cykloturistickým trasám. 
Informoval o tom riaditeľ bratislavského
dopravného podniku Ján Zachar. Dva
cyklobusy linky číslo 128 premávajú
vždy počas víkendov a sviatkov každú
hodinu od 9. do 19. hodiny v oboch sme-
roch od zastávky pri Divadle Aréna pod
Starým mostom k Novému mostu, Slo-
venskej akadémii vied, cez Hroboňovu,
Patrónku, Švantnerovu, Drobného a Šte-
fana Králika do Devínskej Novej Vsi.
Premávať budú v sezóne od júna do
októbra.
Cestujúci za prepravu bicykla zaplatia 22
korún prostredníctvom hodinového líst-
ka na MHD, za seba zaplatia zvyčajnú
tarifu podľa času jazdy. Cyklobusy za
sebou ťahajú prívesy s kapacitou 20
bicyklov, ich preberanie a vykladanie
bude zabezpečovať pracovník dopravné-
ho podniku. Za oba prívesy dopravného
podniku zo svojho rozpočtu zaplatil 500-
tisíc korún, prevádzka cyklobusov by
podľa J. Zachara mala stáť približne 550-
tisíc korún. (brn, sita) 

Pripravujú 

volejbalový 

turnaj na tráve
PETRŽALKA
Do Bratislavy prichádza nová vlna
rekreačného športovania, ktorá si pod-
maňuje svet - volejbal na tráve. Druž-
stvá amatérskych i výkonnostných
volejbalistov sa budú môcť stretnúť na
prvom volejbalovom Park turnaji v
druhú júnovú nedeľu.
Turnaj pripravujú volejbalisti Slávie UK
Bratislava, desaťnásobného majstra Slo-
venska, na trávnatom ihrisku Hydroniky,
pred kúpaliskom Matador. Turnaj sa
začne v nedeľu 11. júna zápisom druž-
stiev v čase od 8.00 do 9.30 h. Prihlášky
treba podať e-mailom do piatku 9. júna
na adresu slaviauk-volley@slovanet.sk. 
Hrajú štvor- až šesťčlenné družstvá, v
ktorých však musia byť dve ženy. Petržal-
ský volejbalový turnaj na tráve bude mať
dve kategórie - rekreační nevolejbalisti a
výkonnostní, medzi ktorých sa zaradia aj
bývalí volejbalisti. Pre deti súťažiacich sú
pripravené súťaže a hry, takže sa netreba
báť, že sa zatúlajú, pre víťazov zasa vecné
ceny. Bližšie informácie možno získať od
Vladimír Hančíka (tel.: 0905 613 908) a
Evy Podhornej (tel.: 0905 491 171). (lif)

V rámci projektu Zelené mesto si každý

môže zveľadiť a skultúrniť svoje okolie
BRATISLAVA
V priebehu júna až augusta v rámci 8.
ročníka projektu Zelené mesto môžu
obyvatelia Bratislavy svojimi nápadmi
i aktívnou účasťou opäť prispieť k zve-
ľadeniu svojho okolia. 
Vyhlasovateľmi projektu Zelené mesto sú
mesto Bratislava a spoločnosť Philip Mor-
ris Slovakia, s.r.o., a je určený obyvate-
ľom žijúcim, pracujúcim, študujúcim
alebo oddychujúcim v Bratislave, ktorí
cítia spolupatričnosť k tomuto mestu a nie
sú ľahostajní k svojmu okoliu. Zasielaním
návrhov na úpravu vytypovaných lokalít
sa do projektu už po tretíkrát môžu zapo-
jiť obyvatelia, a prvýkrát v tomto ročníku
aj iné subjekty - neziskové organizácie a
neformálne združenia občanov všetkých
mestských častí Bratislavy. O realizácii
troch víťazných projektov rozhodnú hla-
sovaním samotní obyvatelia hlavného
mesta. 
„Obyvatelia najmä veľkých miest posu-
dzujú kvalitu života aj podľa starostlivosti
o zeleň. Mnohí sa často obracajú iba na
samosprávu, aby sadila stromy, kríky,
robila parky. Mimoriadne oceňujem spo-
luobčanov, ktorí sami prispievajú k úpra-

ve svojho okolia, či dobrovoľne sa starajú
o zeleň. Získavajú tak oveľa väčšie
občianske právo upozorňovať na nedo-
statky v starostlivosti o naše životné pro-
stredie. Optimálne je, ak sa pridá aj
súkromný sektor, ako to je v prípade pro-
jektu Zelené mesto,“ uviedol Andrej Ďur-
kovský, primátor hlavného mesta SR Bra-
tislavy.
„Pozitívne ohlasy obyvateľov nás už
ôsmykrát priviedli k spolupráci na projek-
te Zelené mesto a sme radi, že môžeme
spolu s mestom Bratislava prispieť k zlep-
šeniu prostredia, v ktorom pôsobíme,“
uviedla Andrea Gontkovičová, manažérka
vonkajších vzťahov spoločnosti Philip
Morris Slovakia, s.r.o.
Projekt Zelené mesto sa uskutoční v troch
fázach - prihlasovanie projektov, hlasova-
nie a uskutočnenie víťazných projektov. V
prvej fáze, od 5. do 20. júna môžu občania
zasielať svoje návrhy na revitalizáciu kon-
krétnej lokality v ktorejkoľvek mestskej
časti Bratislavy, na adresu magistrátu
alebo prostredníctvom webovej stránky
www.bratislava.sk. Každý obyvateľ, prí-
padne nezisková organizácia alebo nefor-
málne združenie občanov, môžu zaslať

ľubovoľný počet návrhov na úpravu kto-
rejkoľvek mestskej časti.
V druhej fáze zostaví odborná komisia
zložená zo zástupcov organizátorov pro-
jektu, mimovládnych organizácií a médií
na základe zaslaných návrhov plán revita-
lizácie pre každú mestskú časť. Hlasova-
ním na internete či prostredníctvom hlaso-
vacích lístkov uverejnených v Bratislav-
ských novinách budú môcť následne oby-
vatelia v priebehu júla rozhodnúť, ktoré tri
projekty budú zrealizované v rámci tretej
fázy projektu. Počas troch po sebe idúcich
augustových víkendov sa občania budú
môcť aktívne zapojiť do revitalizačných
prác vo víťazných mestských častiach.
Návrhy na revitalizáciu je potrebné zasie-
lať v obálke s označením ZELENÉ
MESTO na adresu Magistrátu hlavného
mesta SR Bratislavy, oddelenie životného
prostredia, Primaciálne námestie 1, 814 99
Bratislava 1, e-mailom na info@zelene-
mesto.sk alebo faxom na číslo 6224 0630
a to najneskôr do 20. júna 2006. Pri kaž-
dom námete treba uviesť aj názov mest-
skej časti. Podrobné informácie je možné
získať aj na www.bratislava.sk alebo na
telefónnom čísle 5935 6182. (juh)

Nastal čas 
na zmenu
Aká je tá správna kuchyňa, obývačka
či sedačka práve pre nás? Koľko chce-
me do nového zariadenia investovať?
Ktorú farbu si vybrať? Toto všetko sú
otázky, s ktorými vám v Nábytku
Galan pomôžu. 
Ak plánujeme a vyberáme zariadenie do
domu alebo bytu, od začiatku treba uva-
žovať nad tým, čo v ktorej miestnosti
budeme potrebovať, aká je veľká a kde je
situovaná. Keď si napríklad vyberáte
kuchyňu, je možné vybrať si optimálnu
výšku pracovných plôch, vybavenie a
rozostavenie jednotlivých korpusov, ako
aj kvalitu jednotlivých prevedení. Uspo-
riadanie a vizualizáciu kuchyne je u nás
možné vytvoriť spolu s fundovaným
poradcom v grafickom programe. Pri
kúpe obývačky je ponuka v Nábytku
Galan individuálna. Široký výber štýlov,
korpusov a ich prevedení dáva priestor
na zariadenie tak, aby ponúkali využitie
izby k príjemnému tráveniu voľného
času. Sedací nábytok je dnes funkčný,
designový a ľahko kombinovateľný. K
najobľúbenejším farbám poťahov patrí
oranžová, módne sú pastelové farby jed-
nofarebných prevedení, napríklad kom-
binácie červených, zelených, či žltých
farieb. Ku kompletnej ponuke patria
detské izby, či spálne. Tu je vhodné ladiť
interiér farebne skôr umiernene. Postele
sú vyrobené z kvalitných a ľahko udržia-
vateľných materiálov. Okrem postelí,
roštov a matracov, si môžete u nás zakú-
piť aj periny a vankúše, ktoré vyhovujú
aj alergikom. 
Ku komplexnej starostlivosti o zákazníka
v Nábytku Galan patrí servis - montáž,
dopravy, elektrospotrebiče, doplnky, atď.
Nábytok Galan nájdete na Ivánskej ceste
26 (pri letisku), od pondelka do nedele v
čase od 10.00 do 20.00 h. 

www.nabytokgalan.sk

PETRŽALKA
Tri týždne pred uzatvorením verejnej
súťaže o kontrakt, prípadne kontrakty
na údržbu a tvorbu verejnej zelene v
šiestich petržalských lokalitách zare-
gistrovali na miestnom úrade 15
záujemcov, čo svedčí o atraktivite tejto
príležitosti.
Koľko z nich sa zaujíma o celý balík, kto-
rého hodnota je 201,8 milióna korún,
koľko len o niektorú z lokalít, zatiaľ, po-
chopiteľne, nemožno hovoriť. Mestská
časť na tento účel rozdelila Petržalku na
šesť častí. Ako Bratislavské noviny infor-
moval hovorca miestneho úradu Marek
Papajčík, lokality sú vytvorené od roku
1993. Sú ohraničené hlavnými komuni-
káciami, ktoré kopírujú už zaužívané
delenie Petržalky na Dvory 1-2 a Dvory

3, Lúky 1-5 a Lúky 7-8, Háje a Ovsište.
Piatou lokalitou potom je Tyršovo nábre-
žie so Sadom Janka Kráľa a šiestou
Lužné lesy. M. Papajčík tiež uviedol, že
záujemcovia sa môžu uchádzať o zákaz-
ku v jednej z lokalít, ale nevylúčil mož-
nosť, že by jeden uchádzač vyhral súťaž
vo všetkých lokalitách.
Najzaujímavejšou lokalitou je nábrežie,
kde sa predpokladá hodnota zákazky tak-
mer 50 miliónov korún, naopak najmenej
peňazí, 23,9 milióna, bude vyčlenených
na Lužné lesy. Na otázku, akú údržbu
potrebujú lesy, ktoré verejnosť pokladá za
voľnú prírodu, M. Papajčík odpovedá:
„Tu je starostlivosť potrebná najmä o
staré a choré stromy, ktoré by mohli ohro-
ziť návštevníkov. Lokalitu tiež treba čistiť
od plastových, kovových a sklených

odpadov a takisto starať sa o povolené
ohniská - čistiť ich, opravovať, zabezpe-
čovať drevo. Rovnako je tu potrebné
vykášať aj trávnaté plochy, najmä v blíz-
kosti ciest a chodníkov.“ V ostatných
lokalitách určuje rozsah služieb bežná
údržba zelene, teda trávnikov, zahuste-
ných výsadieb, kvetinových záhonov,
stromov i asfaltových plôch.
Na otázku, ako majú víťazi verejnej
súťaže zaručené, že aj v budúcnosti budú
dostávať peniaze na údržbu zelene, petr-
žalský hovorca M. Papajčík odpovedal,
že s víťazom, respektíve víťazmi súťaže
mestská časť podpíše zmluvu a jej finan-
covanie bude schvaľovať miestne zastu-
piteľstvo v rozpočte mestskej časti.
Posledné súťažné návrhy treba podať do
poludnia 19. júna. Gustav Bartovic

Starostlivosť o verejnú zeleň v Petržalke

je zrejme veľmi lukratívna príležitosť
BRIGÁDNICI

Potrebujete brigádnikov na manuálnu
či administratívnu prácu? Stačí zatelefonovať 

a agentúra NIKEA Vám ich zabezpečí expresne 
rýchlo a bez zdĺhavej administratívy.

5464 3232   0903 263 639   0905 576 888

KERIMAX
Dievči Hrádok – Záhorská Bystrica

02/ 654 57 911
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Črtá sa postup

prípravy stavby

novej arény
BRATISLAVA
Príprava výstavby multifunkčnej haly,
ktorá by mala slúžiť ako aréna pre
majstrovstvá sveta v hokeji v roku
2011, sa dostáva do štádia, kedy bude
potrebné prijať prvé konkrétne roz-
hodnutia.
V pondelok 5. júna bol predložený na
mezirezortné pripomienkové konanie
návrh postupu pri budovaní futbalovej
infraštruktúry, ktorá bude spĺňať kritériá
UEFA. V závere tohto materiálu sa rieši
aj postup viacúčelovej športovej haly v
Bratislave, ktorá bude slúžiť nielen pre
ľadový hokej, ale aj pre iné športy a kul-
túrno-spoločenské akcie. Keďže ide o
investíciu v rozsahu niekoľkých miliárd
korún a navyše investíciu národného
významu, jednoznačne sa očakáva
finančný vstup štátu. Podobne ako v prí-
pade Národného futbalového štadióna
vláda nemá záujem vstupovať do tohto
projektu ako hlavný a jediný investor. Je
predpoklad, že zodpovednosť za dodrža-
nie termínov, náklady a kvalitu stavby,
ako aj jej prevádzky, by nemala prevziať
vláda, ale finančne silný subjekt, ktorý
bude financovať výstavbu, pripraví pro-
jekt, realizuje ho a bude objekt prevá-
dzkovať.
Výstavba by mala byť spolofinancovaná
zo štátnych i súkromných zdrojov, šlo by
teda o projekt verejno-súkromného vlast-
níctva. Investorom by mal byť subjekt,
ktorý vyjde z verejnej súťaže, pričom
jedným zo základných kritérií by mala
byť najnižšia cena. Samotnej súťaži by
mal predchádzať medzinárodný tender
na výber poradcu vlády pre vybudovanie
arény. Tento postup by sa mohol začať po
tom, ako Slovenský zväz ľadového hoke-
ja oficiálne osloví ministerstvo financií a
ministerstvo školstva so žiadosťou o
účasť štátu pri výstavbe arény.
Predpokladá sa, že nová hala bude stáť v
lokalite na petržalskom nábreží medzi
Starým mostom a Prístavným mostom.
Pozemky začne mesto vysporiadavať po
schválení územného plánu zóny celo-
mestského petržalského centra, o ktorom
by mali mestskí poslanci rokovať na svo-
jom júlovom zasadnutí. Asi 80 percent
pozemkov patrí mestu a Ekonomickej
univerzite. (juh) 

BRATISLAVA
Aktuálny zákon o pohrebníctve prav-
depodobne mimovoľne vyriešil otázku,
či zostane pohrebníctvo sústredené v
rukách jedinej špecializovanej firmy,
alebo sa vráti do správy niektorých
mestských častí.
Upozornila na to starostka mestskej časti
Vajnory Anna Zemanová na rokovaní
klubu starostov bratislavských mestských
častí. Žiadna mestská časť totiž nemá
licenciu na pohrebníctvo, vlastní ju však
mestské pohrebníctvo Marianum. Vajno-
ry, spolu s Lamačom, Čunovom, Vraku-
ňou a Podunajskými Biskupicami boli v
snahe o navrátenie správy cintorínov do
kompetencie miestnych samospráv najak-
tívnejšími mestskými časťami. Pohreb-
níctvu Marianum vyčítali spočiatku nedo-
statočnú starostlivosť o cintoríny, v koneč-
nej fáze sa však ich odpor motivoval skôr
veľmi dynamicky rastúcimi cenami za

služby spojené s pochovávaním i starostli-
vosťou o cintoríny, hoci je ešte stále aj
veľa sťažností na kvalitu prác a služieb
pohrebníctva. Podľa zákona si cintoríny
do svojej starostlivosti môžu prevziať len
príslušné farnosti.
Kritika cien pohrebníctva je najväčším
argumentom, pričom miestne zastupiteľ-
stvo v Podunajských Biskupiciach sa
neuspokojuje ani s tým, že pre budúcnosť
by ceny už nemalo určovať pohrebníctvo,
ale bratislavské mestské zastupiteľstvo.
Biskupickí poslanci namietajú, že podľa
platného zákona o pohrebníctve sú to
práve mestské časti, kto by mal schvaľo-
vať ceny za služby, ktoré sú v jednotlivých
mestských častiach a dokonca i v lokali-
tách v rámci jednej mestskej časti odlišné.
Podobne postupovali i poslanci v Rusov-
ciach, ktorí sa rozhodli vypracovať vlast-
nú kalkuláciu a porovnať ju so sumou,
ktorú požaduje Marianum.

Riaditeľ pohrebníctva Miloslav Hrádek
však argumentuje, že ceny vychádzajú z
reálnych nákladov a ich rovnakú výšku v
rôznych mestských častiach porovnáva s
princípmi, podľa ktorých sa v otázke cien
riadi aj organizácia Odvoz a likvidácia
odpadu. Vyjadril sa tiež, že ak by si mests-
ké časti vzali cintoríny na starosť, tak by
im „len fandil“, aby ich dokázali udržať na
takej úrovni, ako to robí Marianum.
Starostovia mestských častí tiež veľmi
rigorózne odsúdili vyhlásenie M. Hrádka,
že by si pozostalí mali sústrediť kosti svo-
jich predkov do jedného hrobu, čo by ich
vyšlo lacnejšie. Poukazujú nielen na mor-
bídnosť tohto vyhlásenia, ale aj na fakt, že
takáto akcia by každého pozostalého zaťa-
žila finančne ešte viac, ako súčasné vyso-
ké poplatky.
Starostovia mestských častí chcú pokračo-
vať v rokovaní o tejto problematike s pri-
mátorom Andrejom Ďurkovským. (gub)

Mestské časti nové poplatky spochybňujú

Súkromné športové gymnázium
GAUDEAMUS na Dudvážskej 6 v Bratislave
prijíma bez prijímacej skúšky

žiakov ZŠ (4. a 5. triedy)

na 8-ročné štúdium
Prihlášku nájdete na www.dudva.sk

T.č. 02/455 25 772, 0902 804 360

Akadémia vzdelávania 
Gorkého 10, Bratislava

hľadá UPRATOVAČKU
na polovičný pracovný úväzok 

alebo vedľajší pracovný pomer.
Plat dohodou. Nástup ihneď.
� 5441 0022, 5441 0024

nábytok, hodiny, porcelán, staré
obrazy a od význ. slov. autorov.

Platím okamžite.
Tel.: 032/6528 492, 0905 409 972

Email: antik1@stonline.sk
Adr.: P.O.BOX 3, 913 11 Trenč. Stankovce

KÚPIM STAROŽITNOSTI

BRATISLAVA
Vzrušenie v médiách, ktoré rozpútali
informácie o novom cenníku pohreb-
níctva Marianum, vychádzali z neúpl-
ných informácií. Súčasné ceny platné
od septembra minulého roku sa nema-
jú meniť najbližšie dva-tri roky. Pre
Bratislavské noviny to povedal riaditeľ
pohrebníctva Miloslav Hrádek. 
V informácii o návrhu cenníka sa totiž
objavila aj suma takmer 60-tisíc za
jedno hrobové miesto, čo sa však netý-
ka bežných pohrebov. To nič nemení na
tom, že medzi starostami mestských
častí, magistrátom a samotným pohreb-
níctvom sa v súčasnosti diskutuje o tom,
či sú ostatné ceny primerané. Výsledok
v čase uzávierky našich novín nebol
ešte známy, zároveň s diskusiou o cene
pohrebných a urnových miest sa rokuje
o snahe niektorých mestských častí zís-
kať cintoríny opäť do svojej správy. O

tomto probléme informujeme na inom
mieste. 
M. Hrádek v tejto diskusii argumentuje
tým, že k 1. marcu 2005 platilo na brati-
slavských cintorínoch 35 rôzne vysokých
poplatkov za správu hrobového, kryptové-
ho či urnového miesta. K 1. septembru
minulého roku Marianum zrušilo tieto
odlišné kategórie s poukazom, že aj orga-
nizácia OLO likvidujúca komunálny
odpad má v celom meste stanovené jed-
notné ceny bez ohľadu na to, ako ďaleko
sú jednotlivé lokality od spaľovne. „Vo
svete sú rozličné metódy určovania poplat-
kov za správu hrobových miest, delia sa na
lukratívne a menej zaujímavé. V Bratisla-
ve sme od toho upustili, lebo pre nás je sta-
rostlivosť o každé hrobové miesto rovnako
vážna,“ uvádza M. Hrádek. Po zjednotení
cien sa poplatok za jedno miesto a rok
ustálil na sume 613 korún. Lenže aj túto
cenu niektorí starostovia napádajú a tvrdia,

že v Jarovciach, kde je cintorín v správe
mestskej časti, je nižšia.
Informačný šum vyvolala informácia, že
sa pripravuje nový cenník, podľa ktorého
by malo stáť jedno hrobové miesto 59 580
Sk a jedno miesto v urnovej stene 23 800.
M. Hrádek to však vyvracia. Uvedené
ceny sa týkajú len lukratívnych miest na
cintoríne Slávičie údolie, kde vybudovali
špeciálny sektor hrobových a urnových
miest ako ukážku cintorínskej architektú-
ry budúcnosti. Uvádzané ceny majú
pokryť náklady na jej vybudovanie a dnes
sú v podstate nezaujímavé, pretože miesta
v tomto sektore sú vypredané. Hrobové či
urnové miesto (pre štyri urny) môže jeho
kupec previesť, či pozostalí ho môžu
dediť - bez ohľadu na to sa však platí aj za
jeho užívanie rovnaký ročný poplatok,
ako za bežné hroby, teda 613 korún.
Diskusia o jeho primeranosti je už iná
téma. Gustav Bartovic

Ceny mestského pohrebníctva Marianum

vraj vychádzajú z reálnych nákladov

V Karlovej Vsi

po štvrťstoročí

obnovili fontánu
KARLOVA VES
Od soboty je Karlova Ves bohatšia o
zaujímavú fontánu v parčíku na rohu
ulíc Novackého a Adámiho. Autorom
je architekt Jozefa Fabianek. Fontána
je diaľkovo ovládaná, má dve kaská-
dovité nádrže s vlastným vodotryskom. 
Vodotrysk vytvorili v 70. rokoch, úplne
ho nikdy nedokončili a 25 rokov nefun-
goval. Podľa dostupných údajov bola
fontána po inštalácii funkčná iba necelý
rok. Pri prevádzke sa vyskytli problémy
s odtokom vody. Ďalším dôvodom odsta-
venia fontány boli aj narastajúce sťaž-
nosti obyvateľov bývajúcich v blízkosti
fontány pre jej hlučnosť. Mestská organi-
zácia pamiatkovej obnovy Paming sa pri
rekonštrukcii zamerala na obnovu rekon-
štrukcie technologickej časti, rozvodu
vodoinštalácie a elektroinštalácie. 
Menej nákladov sa vynaložilo na estetic-
ký vzhľad fontány - doplnila sa iba chý-
bajúca dlažba a odstránili sa výtvory
sprejerov. Na obnovu vonkajšieho vzhľa-
du však potrebuje Paming ďalších 500-
tisíc korún. Celkové náklady na obnovu
funkčnosti fontány predstavujú 850-tisíc
korún. Na týchto nákladoch by sa mali
podieľať mestská časť Bratislava - Kar-
lova Ves a Paming. (rob) 

PÔŽIČKY
aj bez ručiteľa

www.profireal.sk
0903 461 334

Štrkovec: Komárnická 26
tel.: 4342 6622 mobil: 0903 511 511

4333 3137 0905 511 511
www.eurolingua.sk

MASÁŽE - klasická, thajská
PILATESOVÉ CVIČENIE
Sartorisova 11 (pri hoteli Nivy)
� 5564 1964, 0911 966 001

SAUNA
www.relaxsuomi.sk
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Čoskoro

pribudnú dve 

nové cyklotrasy
BRATISLAVA
V Bratislave je v súčasnosti vybudova-
ných 85,2 kilometra cyklistických trás.
V tomto roku by mala pribudnúť nová
cyklotrasa v úseku od Mostu Lafran-
coni po ostrov Sihoť, ďalšia trasa pri-
budne pri Malom Dunaji
Trasu od Mosta Lafranconi po ostrov
Sihoť buduje Správa telovýchovných a
rekreačných zariadení v spolupráci so sú-
kromným investorom. Vybudovanie trasy
na pravom brehu Malého Dunaja v dĺžke
takmer tri kilometre pripravuje mestská
organizácia Generálny investor Bratisla-
vy, budovať by sa mala začať ešte v tomto
roku. Ide o pokračovanie cyklotrasy Vý-
chodná radiála - Malý Dunaj, ktorá vedie
pozdĺž Malého Dunaja.
Cyklotrasa sa začína odpojením z medzi-
národnej ľavobrežnej podunajskej cyklo-
trasy v priestore nápustného objektu na
vtoku do Malého Dunaja z hlavného toku
Dunaja. Zatiaľ sa končí vo Vrakuni pod
mostom nad Malým Dunajom na Gaga-
rinovej ulici. Po dokončení vznikne trasa
dlhá asi 4200 metrov, ktorá bude napoje-
ná na ďalšiu trasu pripravovanú v rámci
rekonštrukcie križovatky Hradská - Ráz-
točná - Podunajská - Dvojkrížna. Pridele-
né prostriedky na tento rok pokryjú
náklady na vybudovanie iba asi 30 per-
cent projektovanej trasy Východnej
radiály. Preto sa bude budovať postupne
podľa objemu pridelených financií.
Budovanie cyklotrás vedenie mesta zara-
dilo do svojho programu priorít a rozvo-
ja na roky 2004 - 2006, pričom na ne
vyčlenilo 16,2 milióna korún. (juh)

Bude výmenná

burza modelov
STARÉ MESTO
Tradičné výmenné stretnutie zberate-
ľov automobilových, železničných,
leteckých i lodných modelov sa usku-
toční v sobotu 17. júna v jedálni Štu-
dentského domova Juraja Hronca na
Bernolákovej ulici 1.
Podujatie, ktoré pripravuje Slovenský
klub zberateľov automobilových mode-
lov, sa uskutoční v čase od 8. do 12. hodi-
ny. Ďalšie výmenné stretnutia sa budú
konať 23. septembra a 25. novembra.
Bližšie informácie možno získať na
webovej stránke www.burzy.sk alebo na
telefónnom čísle 0904 566 334. (ver)

Bratislavský hrad patrí všetkým občanom,

celej verejnosti a nie iba politikom
AD: HRAD POTREBUJE TOTÁLNU
REKONŠTRUKCIU (BN 20/2006)
Bratislavský hrad - jeho pamiatková
obnova, hmotová rekonštrukcia a re-
štaurovanie, ale aj následná myšlienko-
vá revitalizácia jeho významu pre Slo-
vensko je dlhodobou a vôbec ešte nie
dodiskutovanou kultúrno-spoločens-
kou témou.
Od čias ťažkého zápasu maliara Janka
Alexyho a nespravodlivo zabúdaného
architekta Alfréda Piffla za záchranu a
obnovu Hradu v 50. rokoch a od jeho
kontroverznej rekonštrukcie, ktorá vrcho-
lila koncom 60. rokov (ukončená však nie
je prakticky dodnes), sa problém Brati-
slavského hradu stále nedoriešil. Napo-
sledy sa o ňom vzrušene diskutovalo krát-
ko po tom, ako dal Ivan Lexa, vtedajší
splnomocnenec vlády pre zriadenie prezi-
dentskej kancelárie, zlikvidovať dosiaľ
poslednú celonárodnú expozíciu sloven-
ských dejín. Ďalšiemu pokračovaniu bar-
barského vysťahúvania Slovenského ná-
rodného múzea z Hradu zabránili až pro-
testy mienkotvornej časti verejnosti, petí-
cia a napokon triezve rozhodnutie Ivana
Gašparoviča, vtedajšieho predsedu
Národnej rady SR.
V čase, keď niektoré stavby komplexného
projektu obnovy hradného areálu, približu-
júceho jeho stav z 18. storočia, ešte trvajú,
ukazuje sa nevyhnutné rekonštruovať opäť
pred 37 rokmi obnovený centrálny hradný
palác. O dôvodoch a potrebe obnovy
Hradu sa napísalo nemálo, takmer nič však
o tom, že na spôsob, postup i rozsah obno-
vy nie sú názory všetkých zainteresova-
ných, najmä užívateľov Hradu, rovnaké.
Nič na tom nemení skutočnosť, že kým v

minulosti vedenie Kancelárie NR SR,
ktorá je správcom celého areálu, odmieta-
lo o projekte a programe obnovy vôbec s
niekým diskutovať, terajší vedúci kancelá-
rie i ďalší kompetentní pracovníci, a rov-
nako aj projektanti obnovy, sú v súčasnos-
ti už k požiadavkám hlavného užívateľa
paláca - Slovenského národného múzea,
podstatne ústretovejší. Pre stavebné povo-
lenie je zatiaľ k dispozícii projekt, ktorý
rieši jednotlivé podlažia paláca a zároveň
sektory rôznych užívateľov v zásadne
odlišnej kvalite. 
Kým priestory určené pre tzv. štátnu repre-
zentáciu (časť prízemia so Sieňou ústavy,
1. poschodie a 2. poschodie so striedavým
spôsobom užívania pre št. reprezentáciu a
pre verejnosť) sú naprojektované v špičko-
vej kvalite tak z hľadiska inžinierskych
sietí, ako aj zamýšľanej interiérovej výba-
vy, priestory horných podlaží (3. poscho-
die a podkrovie) - využívané trvale Slo-
venským národným múzeom ako expozí-
cie a ďalšie pracoviská - majú podľa dote-
raz vypracovanej projektovej dokumentá-
cie naďalej ostať bez klimatizácie a nerieši
sa ani otázka budúcich expozičných zaria-
dení (zabudovaných vitrín, osvetlenia,
bezpečnostných systémov, audiovizuálnej
a regulačnej techniky), ktoré sú samozrej-
mou súčasťou všetkých európskych
národných múzeí a bezpodmienečnou
podmienkou zapožičiavania kvalitných
historických dokumentov a umeleckých
diel určených na vystavovanie. Súčasné
obdobie, kým sa ešte rozhoduje o začatí
stavebných prác, je preto potrebné využiť
nielen na naprojektovanie chýbajúcich
častí, najmä prepracovanie projektu vzdu-
chotechniky a ďalších inžinierskych sietí,

ale aj na prepracovanie rozpočtu. Užitočné
by bolo využiť čas aj na širšiu diskusiu tak
o poslaní Hradu a jeho širšieho okolia , ako
aj o chápaní s tým súvisiacich pojmov.
Veľmi diskutabilné je najmä delenie prie-
storov pre potreby štátnej reprezentácie a
Slovenského národného múzea, pričom v
európskom zahraničí sa takmer všade stre-
távame s tým, že práve zbierky a z nich
vytvorené expozície národných múzeí sú
považované za podstatnú súčasť štátnej a
národnej reprezentácie. Veď čo iné ak nie
práve v nich vystavované artefakty sú sku-
točnou hmotnou pamäťou národa. Sú kle-
notnicou jeho kultúrneho dedičstva, pod-
statou identifikácie sa národného spolo-
čenstva s krajinou, ktorú obýva, a vlastnou
štátnosťou. Z takéhoto chápania významu
Hradu pramení aj presvedčenie väčšiny
slovenskej verejnosti, ktoré asi nie je vždy
kompatibilné s názorom časti politickej
elity, že Bratislavský hrad patrí všetkým
občanom, celej verejnosti a nie najmä či
predovšetkým jej zástupcom aktívnym v
politike.
Uvedomenie si týchto skutočností sa malo
objaviť aj v programoch politických strán,
ktoré majú ambíciu naplniť lavice záko-
nodarného zboru. Azda sa po voľbách už
konečne nájde porozumenie aj pre
myšlienku dôstojného dobudovania
„výkladnej skrine“ nášho štátu a jeho
hlavného mesta. Patrí to k samozrejmým
atribútom všetkých európskych štátov a
ich metropol.
Ak by bolo treba hľadať vzory, netreba ísť
ďaleko, stačí navštíviť hlavné mestá
našich susedov.

Peter Maráky, generálny riaditeľ
Slovenského národného múzea

www.prosperita-slovenska.sk
02/638 10 893,

info@prosperita-slovenska.sk
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pozýva všetkých športuchtivých Bratislavčanov na priateľské 
stretnutia na petržalskej cyklistickej hrádzi pri bufete Pod Višňou. 

Pre deti sú pripravené súťaže, pre športovcov 
volejbalový turnaj, pre cyklistov a korčuliarov 

občerstvenie.

Čakáme Vás v dňoch: 
v nedeľu 11. júna a v piatok 16. júna – po celý deň. 

Príjemné prekvapenie čaká na každého!

Hľadáme 

VODIČOV 
na silokamióny pre medzinárodnú

kamiónovú dopravu
Destinácie: D, A, CZ, PL, SK, H

Sídlo firmy: Roudnice nad Labem, ČR
Kontakt: +420 737 284 861

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“

PREKLADY / TLMOČENIE
Pomôžeme Vám!
bežná terminológia, reklamné, 
propagačné a iné materiály 
v rôznych odborných oblastiach.

NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ!
02/5464 3232   0903 263 639   0905 576 888

TENISOVÉ PRÁZDNINY
S TOP TENISOM

0905 380 001 www.toptenis.sk
V prekrásnom prostredí za Botanickou záhradou 

� rôzne druhy campov: 5-18 rokov, tenis, squash,
internet, baseball, milionár, zákl.golfu, pizza party...

� detská športová škôlka: 3-5 rokov, minitenis, 
gymnastika,angličtina,výtvarná, hudobná výchova,

KÚPIM
Obchodný priestor s výkladom

alebo rodinný dom
vhodný na podnikanie v BA

tel.: 0903 205 915

SOU stavebné, Ivanská cesta 21, BRATISLAVA
mail: sou@sou.sk,     �02/48 204 210

PONÚKA MATURITNÉ ŠTÚDIUM
v školskom roku 2006/07 pre absolventov 
strojárskych a stavebných  odborov SOU
denné štúdium – 2 roky: 
diaľkové štúdium – 3 roky, konzultácie v sobotu

RENOVÁCIA
V A N Í

vložkovaním
tel.: 0905 252 497
www.vanadovane.sk

SOU STAVEBNÉ Bratislava
Ružinovská 1, 826 01 Bratislava

Neprijali Ťa na strednú školu?
od septembra 2006

Môžeš sa stať naším žiakom v štúdijnom odbore
OPERÁTOR STAVEBNEJ VÝROBY

4-ročné štúdium s maturitou
výhoda: zároveň získaš výučný list

Môžeš sa stať naším žiakom aj v učebných odboroch:
murár, stolár, tesár, elektrikár, inštalatér,
maliar, podlahár, klampiar, autoopravár
Ďalšie informácie: � 4828 9247, 4828 9229

www.sous-ruzinov.sk

PRIJMEME
PRACOVNÍKOV

na ostrahu 
luxusných objektov 

v Prahe
POŽADUJEME:

čistý register trestov
PONÚKAME:

nástup od 55,- Kč/hod.
po zácviku možnosť ubytovania
zdarma, výučbu angličtiny, stra-
vovanie, možnosť vyplácania týž-
dennej zálohovej mzdy

Tel.: 00420 800 100 187
(volajte zadarmo od 730 do 1600 h)
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Materské školy

v prázdninovom

režime
BRATISLAVA
Ani materské školy v meste sa nevy-
hnú prázdninovému režimu a mnohé
deti a ich rodičia sa počas leta budú
musieť prispôsobiť rozhodnutiam jed-
notlivých mestských častí o zabezpeče-
ní prevádzky v nich.

~     ~     ~
STARÉ MESTO
V júli budú v Starom Meste v prevádzke
Materská škola (MŠ) Beskydská 7, Búd-
ková 21,Gorazdova 6, Medená 24, Šule-
kova 35, Tabaková 10, Timravina 6,
Vazovova 16 a MŠ na Grösslingovej 48
bude otvorená od 3. júla do 14. júla. V
auguste budú otvorené MŠ na uliciach
Karadžičova 51, Kuzmányho 9, Malá 6,
Radlinského 53, Špitálska 49 a na Ulici
29. augusta 6. 
NOVÉ MESTO
Prevádzka MŠ v Novom Meste je zabez-
pečená tak, aby bola otvorená najmenej
jedna z nich. Vychádza sa zo záujmu
rodičov a počtu prihlásených detí. V júli
je v prevádzke MŠ Legerského a v augu-
ste MŠ Šancová. Ostatné MŠ budú otvo-
rené podľa potreby iba v prvom a posled-
nom týždni letných prázdnin. 
KARLOVA VES
Od 17. júla do 11. augusta budú mimo
prevádzky nasledujúce MŠ: Adámiho 11,
Kolískova 14, Ladislava Sáru 3, Pod
Rovnicami 1, Suchohradská 3 a Majerní-
kova 11. Tieto MŠ budú otvorené od 3.
do 14. júla a od 14. do 31. augusta. V
období od 3. do 14. júla a od 14. augusta
do 31. augusta budú zatvorené MŠ na
Borskej 3 a Ľudovíta Fullu 12. Otvorené
budú od 17. júla do 11.augusta. 
DÚBRAVKA
Dúbravské deti sa počas júla a augusta
nedostanú do MŠ na uliciach Bazovského
6, Pekníkova 4, Ožvoldíkova 15, Švant-
nerova 1 a Ušiakova 1. Iba počas júla bu-
de zatvorené na Galbavého 6 a len v
auguste zatvoria brány aj MŠ na Dambor-
ského 3, Cabanovej 44 a Sekurisovej 10. 
RUŽINOV
Úplne zatvorené počas prázdnin budú
MŠ na Bancíkovej 2, Exnárovej 6, Pie-
sočnej 4, Pivoňkovej 9, Nevädzovej 12 a
Astrovej 5. V júli budú otvorené Mileti-
čova 37, Gemerská 4 a Medzilaborecká
4. Počas augusta môžu ísť deti do MŠ na
Šťastnej 26, Šalviovej 5, Palkovičovej
11A, Haburskej 6, Velehradskej 24,
Budovateľskej 10, Tekovskej 7 a 9. MŠ
na Prešovskej 28 bude prístupná až od
14. augusta a Stálicová 2 a Haburská 4
budú k dispozícii od 26. augusta. MŠ na
Západnej 2 je v prevádzke od 1.augusta
do 25. augusta. Takmer počas celých
prázdnin bude otvorená MŠ na Rádiovej
52, a to v čase od 3. júla do 28. augusta. 
PETRŽALKA
Všetky MŠ v mestskej časti budú počas
letných prázdnin striedavo v prevádzke.
Prevádzka bude zabezpečená tak, aby v
každej lokalite bola k dispozícii aspoň
jedna MŠ. Organizácia prevádzky jedno-
tlivých MŠ je zverejnená v každej mater-
skej škole od januára 2006. 
VRAKUŇA
Počas júla bude otvorená MŠ na Kamé-
liovej 10 a počas augusta budú môcť
chodiť deti na Kríkovú 20. (rob)

Denné tábory

ponúkajú aj

nové aktivity
BRATISLAVA
Letné denné tábory sa počas prázdnin
stali neodmysliteľným prechodným
domovom pre mnohé deti, ktoré zostá-
vajú počas leta doma.

~     ~     ~
PETRŽALKA
Centrum voľného času na Gessayovej
ulici na toto leto pripravilo novinku v
podobe denného tábora Muzikálový ate-
liér. Je určený pre detí od 8 do 15 rokov.
Výnimočný a atraktívny je tým, že deti si
môžu nahrať vlastné DVD s tancom, spe-
vom alebo iným vlastným vystúpením.
Na túto činnosť dostali grant od magistrá-
tu. Turnus je počas leta jediný, trvá desať
dní od 10. do 21. júla a vedú ho odborní
lektori. Centrum ponúka aj vodácke a
počítačové tábory, ktoré sú medzi deťmi
mimoriadne obľúbené.
STARÉ MESTO
Medzi novinkami v Centre voľného času
na Štefánikovej ulici je Letný dramatický
tábor, ktorý bude od 31. júla do 4. augus-
ta. Deti si nacvičia divadielko, vyrobia
kulisy a na záver turnusu sa predstavia v
divadelnom predstavení. Ďalšou novin-
kou je Tábor o zvieratkách, ktorý bude
17. až 21. júla. Tu sa môžu deti starať o
škrečky, korytnačky, králiky a iné zviera-
tá. Tábor je spojený aj s výletmi do oko-
lia a ochranou prírody. Mimoriadne
obľúbený tábor výpočtovej techniky
bude tento rok v dvoch turnusoch, od 3.
do 7. a od 10. do 14. júla. K dispozícii
majú 15 počítačov.
RUŽINOV
V Centre voľného času ESKO na Chlu-
meckého ulici nie sú zástancami toho,
aby deti sedeli za počítačmi. Potrebujú
pohyb a ten im má zabezpečiť športovo-
turistický tábor a Táborové všeličo. To
všeličo skrýva v sebe aj kultúru aj šport.
Menšie deti si rady kreslia, pozerajú vi-
deo s rozprávkami alebo súťažia. Športo-
vo-turistický tábor je pre deti od 6 do 15
rokov. Okrem výletov na Kolibu je spo-
jený aj s opekaním, loptovými hrami
alebo návštevou kúpaliska.
RAČA
V magistrátnom Centre voľného času na
Hlinickej ulici robia špeciálny prímest-
ský tábor v lodenici IUVENTY na Zla-
tých pieskoch od 3. do 21.júla. Deti si
môžu zajazdiť na kajakoch, kanoe a
windsurfingu. Do jedného turnusu sa
zmestí asi 20 detí a počas júla stihnú tri
takéto turnusy. V auguste sú pripravené
rôznorodé aktivity vonku i vnútri. (rob)

Projekt výstavby polyfunkčného areálu

Centrál prešiel verejným prerokovaním
RUŽINOV
Zámer vybudovať na území bývalých
kúpeľov na Miletičovej ulici poly-
funkčný areál Centrál, ktorý ráta s
výstavbou hotela, nákupného centra a
obytných domov, minulý týždeň za
účasti verejnosti prerokovali na magi-
stráte. 
Investičný zámer Polyfunkčný areál Cen-
trál sa na základe zákona o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie dostal na
verejné prerokovanie správy o hodnotení
tohto areálu. Autorom projektu je archi-
tekt Ivan Kubík, ktorý na verejnom prero-
kovaní zastupoval investora. Nová stavba
má nahradiť dlhodobo zdevastované a
rozkradnuté torzo bývalých kúpeľov.
Podľa investičného zámeru by na tomto
mieste mal vyrásť 110 metrov vysoký
hotel. Ráta sa aj s nákupným centrom a
wellnes centrom s krytými bazénmi.
Postaviť tu majú aj štyri obytné domy so
100 bytmi a dve polyfunkčné budovy s
trojuholníkovým pôdorysom. Pod celou
plochou sa ráta s podzemnými parkovací-
mi garážami až do hĺbky štyroch podlaží
s kapacitou asi 1500 miest a s 500 parko-
vacími miestami pre potreby okolia. 
Proti výstavbe areálu vznikla na pôde
Spojenej školy Metodova 2 protestná
petícia. Zamestnanci školy spoločne s
obyvateľmi okolitých domov namietajú,
že výstavba polyfunkčného areálu spôso-
bí neúnosnú zastavanosť tejto lokality a
kritické zvýšenie dopravy najmä na uli-
ciach Jelačičova, Miletičova, Metodova,
a následné trvalé ohrozenie zdravia oby-
vateľov najmä emisiami a hlukom a radi-
kálne zhoršenie bezpečnosti detí navšte-
vujúcich základnú školu a gymnázium.
K projektu sa vyjadril aj hlavný architekt
mesta Štefan Šlachta, ktorý považuje túto

lokalitu za plne zastavanú, pričom podľa
neho inú ako bytovú výstavbu toto úze-
mie neunesie. Vyjadril obavu, že pláno-
vaný park so zeleňou na zvýšenom dru-
hom podlaží nebude funkčný. Aj podľa
neho existuje riziko zahltenia okolitých
križovatiek autami vychádzajúcimi z
komplexu. Naopak podľa investora, kto-
rým je spoločnosť Immocap Group, bolo
dopravné riešenie prerokované a odsú-
hlasené kompetentnými orgánmi a
zahŕňa komplexné riešenie až po Most
Apollo a priestor pred hlavnou stanicou
vrátene všetkých križovatiek. 
Predkladaný investičný zámer je plne v
súlade s platným územným plánom
hlavného mesta Bratislavy, ktorý v
danom území definuje funkčné využitie

pre občiansku vybavenosť ako admini-
stratíva, obchod, bývanie. Navyše inves-
tor ponúka aj športovo-rekreačné služby.
V prípade zmeny územného plánu je
investor pripravený ju zapracovať. Ďalej
vybuduje na streche obchodného centra
parkovú zeleň, ktorá bude prístupná aj
pre širokú verejnosť. Poloha územia v
priesečníku významných dopravných
trás poskytuje ideálnu príležitosť na
umiestnenie výškovej dominanty, ktoré
nie je náhodné ako pri iných už realizo-
vaných výškových budovách. Odstupy
existujúcich a projektovaných objektov
sú v plnom súlade s platnými svetlo-
technickými normami.

Robert Lattacher
VIZUALIZÁCIA - Ivan Kubík

Mestský útulok bude otvorený po celý rok
VRAKUŇA
Celoročné pôsobenie útulku pre ľudí
bez prístrešia Mea Culpa na Hradskej
ulici vo Vrakuni sa už opiera aj o doda-
tok k zmluve medzi magistrátom Bra-
tislavy a Fakultou zdravotníctva a
sociálnych vecí Trnavskej univerzity.
Zmluvu podpísali bratislavský primátor
Andrej Ďurkovský a dekan trnavskej
fakulty Vladimír Krčméry. Primátor Bra-
tislavy odôvodnil predĺženie aktivity Mea
Culpa zo zimného obdobia na celý rok
slovami: „K tomuto kroku ma nasmero-
vali aj časté sťažnosti obyvateľov Brati-
slavy, ktorí upozorňovali na neutešenú

situáciu počas letných mesiacov, keď
lavičky, na verejných priestranstvách sú
veľa ráz znečistené, poškodené a často aj
niekoľko hodín obsadené neprispôsobi-
vými občanmi či bezdomovcami.“ K roz-
hodnutiu o zmene režimu útulku prispela
aj ochota Trnavskej univerzity prispievať
na jeho chod od mája do septembra
mesačne sumou 40-tisíc korún.
Predĺženie pôsobenia útulku je už tretím
krokom v tomto roku, ktorým magistrát
prispel k riešeniu problému. Prvým bolo
zriadenie stanového mestečka v zimnom
období a druhým sprístupnenie celoroč-
nej hygienickej stanice pre bezdomovcov

a útulku pre združenie Domov pre každé-
ho. Ten stojí v susedstve Mea Culpa a
poskytuje celoročne vyše 60 lôžok.
Mea Culpa bude otvorená denne od
16.00 do 8.00 h ráno. Osadenstvo útulku
má k dispozícii teplú večeru a ráno čaj s
pečivom. Kapacita je 36 postelí, pričom
nikto nesmie prenocovať viac ako 30
nocí. Útulok je v súčasnosti plne vyťaže-
ný, mesto, samosprávy mestských častí a
zainteresované občianske združenia
preto ďalej pokračujú v hľadaní nových
priestorov aj preto, aby sa bezdomovci
rozptýlili a nesústreďovali v jedinej
mestskej časti. (gub)

SPOĽAHLIVÉ URČENIE
OTCOVSTVA

WWW.DNATEST.SK
TEL: 02/ 6542 3759
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Čo ponúkajú

v mesiaci jún

materské centrá
BRATISLAVA
Bratislavské materské centrá (MC),
ktoré poskytujú možností trávenia
voľného času pre mamičky na mater-
skej dovolenke a ich deti okrem pravi-
delného programu pripravili aj na jún
viacero osobitných podujatí.

~     ~     ~
PETRŽALKA
MC Bábätko sídliace v priestoroch Mi-
sijného domu Arnolda Janssena na Kru-
pinskej 1 pripravuje na 17. júna o 10.00
h podujatie Čarovné ihrisko spojenú s
oslavou MDD a oslavou zrevitalizovania
ihriska. V programe je vystúpenie šaša,
maľovanie na tvár, bábkové divadlo
Pampúšik, vozenie sa na koníkovi, plno
súťaží a všeličo iné.
DÚBRAVKA
MC Macko sídliace v Kultúrnom cen-
trum Fontána na Ožvoldíkovej 12 svoje
podujatia začína vždy o 9.30, na 5. jún
pripravilo prednášku zabezpečenú fir-
mou Nestlé, 8. júna budú Tvorivé dielne
pre detičky, 12. júna podujatie Kreslím
kolo guľaté kriedou na chodník. Na 15.
jún je naplánovaná burza detského ošate-
nia a hračiek, na 19. jún jazda na poníko-
vi v Horskom parku, 22. júna budú prete-
ky na detských vozidlách - kolobežkách,
autíčkach, bicykloch, 29. júna sa usku-
toční rozlúčka s MC Macko s názvom
Dovidenia v septembri.
LAMAČ 
Materské centrum Obláčik sídliace na
Malokarpatskom námestí 1 v budove la-
mačskej základnej školy organizuje 7. jú-
na o 17.00 h prednášku o výžive spojenú
s ochutnávkou produktov firmy Nestle,
13. júna o 10.00 h sa uskutoční diskusia
v rámci medzinárodnej kampane Ako
chceme vychovávať naše deti.
KARLOVA VES
MC Klbko sídliace na Lackovej 4 organi-
zuje 6. júna o 9.30 h kresťanskú besiedku
pre deti, 15. júna o 10.00 h sa uskutoční
prednáška s názvom Duchovné príčiny
chorôb, 16. júna o 10.00 h bude ochut-
návka výrobkov firmy Nestlé. Na 18. jún
je naplánované podujatie Klbko v Líščom
údolí - rodinné popoludnie s opekaním a
súťažami so začiatkom od 16.00 h.
STARÉ MESTO
Rodinné centrum Prešporkovo sídliace na
Grösslingovej 48 organizuje 5. júna o 10.
h pod názvom Prvý trimester psychopro-
fylaxiu s pôrodnou asistentkou, 7. júna o
10. h je na programe diskusia na tému
Ako zahrnúť otcov do rodičovstva v rám-
ci kampane Ako vychovávať svoje deti, 9.
júna o 10.00 h bude prednáška na tému
Nosenie detí v šatke spojená s názornými
ukážkami. Nestlé ochutnávka spojená s
prednáškou odborného lekára na výživu a
diskusiou sa uskutoční 12.00 júna o 16.00,
14. júna o 10.00 h bude diskusia na tému
Vy, rodičovstvo a materské centrum v
rámci kampane Ako vychovávať svoje
deti, v ten istý deň o 16.00 h je na progra-
me Deň otcov - zábavné popoludnie pre
oteckov a deti a večerné pokračovanie
pánskou jazdou. Psychoprofylaxia s pô-
rodnou asistentkou pod názvom Druhý
trimester bude 19. júna o 10.00 h, na 21.
jún je naplánovaná diskusia s psycholo-
gičkou na tému Tretí rok života nášho die-
ťatka (začína sa o 10.00 h), 26. júna o
10.00 h je na programe opäť psychoprofy-
laxia s pôrodnou asistentkou, tentoraz pod
názvom Tretí trimester. 
RAČA
MC Ráčik na Peknej ceste 9 bude v júni,
júli a auguste zatvorené z dôvodu letných
prázdnin. (brn) 

HISTORICKÁ LAVIČKA V HORSKOM PARKU. Po dlhých rokoch sa vrátila do Horského parku historická kruhová
lavička. Fragmenty pôvodnej, ktorá obkolesovala kedysi obrovskú lipu v severnom údolí parku, sa podarilo aktivistom z
Nadácie Horský park zachrániť, podľa nich nechať odliať nové nohy a lavicu vybaviť drevenými sedacími plochami. Medzi
tým však víchor zlomil pôvodnú lipu. Vyhynula aj náhradne vysadená lipka. Vyšiel až tretí pokus. Na jeseň bola vysadená
ďalšia lipka a okolo nej zmontovaná a osadená replika historickej lavice. Lipka sa ujala a tak v súčasnosti môžu návštevní-
ci obdivovať a využívať túto malebnú kompozíciu. Kruhovú lavicu venoval Bratislavčanom a návštevníkom parku herec a
režisér Martin Huba. FOTO - kamp

PRENÁJOM
PRIESTOROV
PRIEVIDZA

Do prenájmu ponúkame priestory od 15
do 150 m2 v kvalitnej novostavbe v centre
Prievidze vhodné pre sídlo firmy, kancelá-
rie (advokátna, auditorská, cestovná, rea-
litná, stávková...), ambulancie lekárov s
priestorom pre potrebné technické vyba-
venie a zázemie, drobné prevádzky (kader-
níctvo, kozmetika, videopožičovňa, inter-
netová kaviareň...).
Výhodná poloha na centrálnom autobuso-
vom a vlakovom terminále zaisťuje mests-
kú a prímestskú klientelu. 
Parkovisko pre 20 áut vo vzdialenosti 30 m.
Telefón: 0905 317 628

Odvezte sa profesionálne

16 661
0903 732 444
0907 732 444

BRATISLAVA
Uplynulý týždeň podali zástupcovia
občianskej iniciatívy Prírodná rezervá-
cia Pramene Vydrice na Krajský úrad
životného prostredia v Bratislave návrh
na zaradenie tejto lokality do najvyššie-
ho piateho stupňa ochrany.
Ide o územie v severovýchodnej časti Bra-
tislavského lesoparku, na pomedzí račian-
skeho a záhorskobystrického chotára s
rozlohou 475 hektárov, na ktorom žije
okrem iného aj 27 európsky významných
živočíšnych druhov. Mnohé z nich patria
medzi priority Natury 2000, základu
európskej ochrany prírody. Vyskytuje sa
tu tiež rad veľmi zaujímavých rastlinných
porastov. Územie zahŕňa alebo sa dotýka

aj obľúbených turistických cieľov ako
Pánova lúka, Malý Slavín, Biely i Červe-
ný kríž. Aj preto navrhovatelia trvajú na
režime, v ktorom napriek piatemu stupňu
ochrany nebude pohyb osôb nič obme-
dzovať.
Podporu zriadeniu rezervácie vyjadril rad
občianskych a environmentálnych organi-
zácií i škôl a podpisom myšlienku vyhlá-
senia rezervácie na Vydrici zatiaľ podpori-
lo takmer päťtisíc obyvateľov Bratislavy.
Odborné konanie na úrade životného pro-
stredia môže trvať až päť rokov, pričom
úrad musí komunikovať aj s vlastníkmi
dotknutých pozemkov. Aktivisti sa však
nazdávajú, že v tomto prípade by sa
mohol kladný výsledok očakávať už do

konca tohto roku. Mesto Bratislava je totiž
majiteľom najväčšej časti dotknutých
pozemkov a podľa jedného z koordináto-
rov akcie Martina Valentoviča je primátor
Bratislavy i vedenie Mestských lesov
naklonené tejto myšlienke. M. Valentovič
sa preto nazdáva, že mestské zastupiteľ-
stvo bude súhlasiť s vyhlásením rezervá-
cie v lesoparku. Očakáva však, že aj po
prijatí návrhu na úrade životného prostre-
dia budú pokračovať rokovania s ďalším
významným vlastníkom pozemkov v
lokalite - Štátnymi lesmi.
Špecialitou rezervácie Pramene Vydrice
by mala byť vysoká rôznorodosť živočíš-
nych i rastlinných druhov na relatívne
malom území. Gustav Bartovic

Prírodná rezervácia Pramene Vydrice

by vraj turistov nemala obmedzovať

POZÝVAME VÁS
NA STRETNUTIE 
S KANDIDÁTMI SDKÚ-DS
DO VOLIEB DO NR SR
Bratislava, Hviezdoslavovo námestie 
16. 6. 2006 17:00

Medzi vás prídu: Mikuláš Dzurinda, Ivan Mikloš, 
Iveta Radièová, Peter Š astný a ïalší kandidáti 
do volieb do NR SR

Vystúpia: Gladiator, Pavol Hammel a Prúdy,
Janko Lehotský, Misha

Moderátor: Štefan Skrúcaný

Dobrá hudba, ve¾koplošná obrazovka, 
sú aže pre deti, ankety, zaujímavé ceny.
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RUŽINOV
NA VRÚTOCKEJ ULICI 26-ročný
Peter z Bratislavy usmrtil 77-ročnú dô-
chodkyňu v jej byte. Našla ju jej dcéra,
ktorá privolala políciu. Páchateľ dôchod-
kyňu najprv škrtil, na hlavu jej natiahol
igelitové vrecko a potom ju viackrát bodol
nožom do hrudníka. Motívom jeho kona-
nia boli peniaze, pretože sa nachádzal v
zlej finančnej situácii. Z bytu odcudzil
okrem peňazí aj predmety zo žltého kovu.
Vyšetrovateľ Petra už obvinil z trestného
činu vraždy a umiestnil ho do cely s
návrhom na vzatie do väzby. Hrozí mu
trest odňatia slobody až na 25 rokov alebo
doživotie.
NA STUDENEJ ULICI sa neznámy pá-
chateľ vlámal do priestorov firmy a z kan-
celárie odcudzil kľúče od štvorkoliek,
ktoré aj ukradol. Odcudzil aj motorkárske
oblečenie a finančná hotovosť. Spôsobená
škoda sa odhaduje na jeden milión korún.
Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie za
trestný čin krádeže.

VRAKUŇA
NA STAVBÁRSKEJ ULICI zasahovali
policajné hliadky po oznámení na linku
158, že tu došlo k streľbe. Zadržali 42-roč-
ného Romana - vodiča taxíku a zaistili aj
jeho pištoľ s nábojmi, ktorú mal v legálnej
držbe. Taxikár použil varovný výstrel do
vzduchu po tom, čo na uvedenú adresu
priviezol dvoch pasažierov, ktorí mu
odmietli zaplatiť 200 korún za odvoz.
Polícia po Romanovi pátrala, súd totiž vy-
dal na neho príkaz na zatknutie. Bol odsú-
dený za útok na verejného činiteľa a nena-
stúpil do výkonu trestu odňatia slobody.
NA KAZANSKEJ ULICI policajti kon-
trolovali 17-ročného mladíka. Zoltána
predviedli na policajné oddelenie vo Vra-
kuni, zistilo sa totiž, že naňho Okresný
súd v Dunajskej Strede vydal zatykač.
Polícia po ňom pátrala kvôli majetkovej
trestnej činnosti. 

STARÉ MESTO 
NA FAZUĽOVEJ ULICI policajná
hliadka vyslaná na základe tiesňového vo-
lania na linku polície zadržala troch
mužov, ktorí rozbili čelné sklá na motoro-
vých vozidlách zn. Škoda Felícia a Dae-
woo Espero a poškodili ich ďalšie časti.
Predbežná škoda bola vyčíslená na 20-
tisíc korún. Traja 19-roční muži, Samuel,
Pavol a Ľubomír čelia obvineniu za trest-
ný čin výtržníctva v súbehu s trestným
činom poškodzovania cudzej veci.

NOVÉ MESTO
NA SVÄTOVOJTEŠSKEJ ULICI
doposiaľ neznámy páchateľ odcudzil
motorové vozidlo značky Volkswagen
Passat s trenčianskou ŠPZ. Asi hodinu po
krádeži polícia vozidlo našla na ulici Staré
Záhrady v Ružinove, malo však už vyme-
nené evidenčné číslo. Vozidlo však bolo
vybavené špeciálnym zabezpečovacím
zariadením, na základe ktorého bolo sate-
litne vyhľadané. Po vykonaní obhliadky
vozidlo odovzdali jeho majiteľovi. (ver)

Výčapné právo

vo feudálnom

Prešporku
Právo výčapu ako súčasť regálneho práva
(ius educilli) upravovalo v období feudaliz-
mu predaj vína, piva a pálenky v malom,
bez osobitného živnostenského oprávne-
nia. Toto právo  patrilo panovníkovi alebo
prostredníctvom jeho donácií feudálom,
mestám, či iným osobám a korporáciám.
Prešporok ako kráľovské mesto dostal právo
slobodného čapovania vína už v privilégiu
uhorského kráľa Ondreja III. v roku 1291.
Spôsob výčapu vína v malých v priestoroch
sa vyvinul zo susedského ochutnávania no-
vého vína a zo starého práva mešťanov pre-
dávať svoje poľnohospodárske prebytky.
Toto staré zvykové právo rešpektoval aj
Ondraj III. v bratislavskom privilégiu. Vý-
čap vína bol postupne upravovaný zákonmi,
ale najmä mestskými štatútmi. V roku 1497
vydalo mesto Bratislava prvý výčapný šta-
tút, ktorý obsahoval pravidlá súkromného
výčapu vína  medzi inými aj bratislavskými
vinohradníkmi. V tom čase žilo v 15 uliciach
mesta 484 vinohradníckych rodín a ďalšie
početné vinohradnícke rodiny boli aj v prí-
mestských obciach. Mesto Prešporok čapo-
valo svoje vína pod bránou radnice a v piv-
niciach u františkánov a v Zelenom dome
bez obmedzenia po celý rok. Súkromníci
nesmeli podľa tohto štatútu čapovať víno v
čase pôstu. Dozor nad dodržiavaním týchto
pravidiel mal bannmajster, ktorý mal k dis-
pozícii stráže.
Podľa tohto štatútu mohli vinohradníci
čapovať len to víno, ktoré sami vyproduko-
vali vo svojich vinohradoch a to priamo kon-
zumentovi v malom vo vlastných miestnos-
tiach patriacich k ich majetku, alebo v
dočasných zariadeniach (búdy, stánky a
podobne). Víno sa smelo čapovať od ranné-
ho až do večerného zvonenia na kostole
františkánov. Neskôr bolo možné udeliť
výnimku zo „záverečnej hodiny“ a niektorí
viechari i bez udelenia výnimky čapovali
víno až do polnoci, čím porušovali štatút.
Osobitné privilégium na predaj vína mala
vináreň rádu bielych mníchov (pavlínov) na
dnešnej Nálepkovej ulici, v ktorej sa mohlo
predávať víno aj v čase všeobecného zákazu
čapovania vína.
Zákonným článkom XXXV z roku 1888 sa
zmenilo výčapné právo a štát si vyhradil
výlučné právo rozhodovať o povolení výča-
pu vína.  O povolenie výčapu bolo treba žia-
dať finančnú vrchnosť. V roku 1899 bol
novelizovaný  zákonným článkom XXV,
ktorý bol prijatý aj ako zákon do čs. právne-
ho poriadku. Aj tento zákon vyhradil štátu
rozhodovanie o otázkach práva výčapu lie-
hovín formou licencií. Licencie v Bratislave
udeľoval vinohradníkom Spolok bratislav-
ských vinohradníkov. Viliam Horniak 

(Pokračovanie nabudúce.)

Najstarší zachovaný fotoateliér stojí

na pôde bývalého arcibiskupského parku 
Bratislava si v týchto mesiacoch výsta-
vou v priestoroch Mestského múzea a
Mestskej galérie pripomína existenciu
spolku, ktorý vznikol v roku 1885 a
kládol si za úlohu šíriť vkus a umenie.
Tento spolok pod oficiálnym maďar-
ským názvom „Pozsonyi képzőművés-
zeti egylet“ a paralelným nemeckým
názvom „Pressburger Kunstverein“
jestvoval a pracoval do roku 1945.
V publikácii, ktorá vyšla vo vydavateľ-
stve PT, je zoznam 1098 individuálnych,
ako aj kolektívnych členov, ktorí boli
počas šesťdesiatročnej existencie v spol-
ku činní, alebo ho finančne podporovali.
Na mnohých z nich sa dávno zabudlo,
niektoré osoby už dnes ani nemožno
identifikovať. K aktívnym členom spol-
ku v rokoch 1919 až 1939 patril maliar
Theodor Jánoska (1891-1960). Napriek
povojnovému zaznávaniu a odmietaniu
jeho tvorby sa zachovalo pomerne veľa
jeho obrazov. Kreslil a maľoval portréty,
krajinky, zátišia, kytice. Veľká škoda je,
že sa nezachovali všetky jeho plagáty,
ktoré boli charakteristické pre dvadsiate
a tridsiate roky. Napriek bohatej maliar-
skej činnosti sa z umenia v jeho prípade
asi nedalo vyžiť. Hlavným zdrojom jeho

príjmu bol fotografický ateliér známy
pod menom „Štefánia“. Nachádzal sa v
zníženom dvore za domom na Štefániko-
vej ulici 24. 
Štefánikova ulica v dnešnej podobe vy-
rástla v poslednom desaťročí 19. storo-
čia. Vtedy rozparcelovali časť bývalého
parku pri letnej rezidencii ostrihomského
arcibiskupa, ktorá však už v 19. storočí
po necitlivej adaptácii slúžila ako vojen-
ská nemocnica. Aj devastovaný park
používalo vojsko. Jeho územie pri vzni-
kajúcej ulici sa ukázalo ako veľmi vhod-
né na zástavbu menšími vilkami. Vtedy
vznikol rad viliek (dnes čísla 4 až 12) a
rad obytných domov (18 až 24). Tieto
domy boli všetky pôvodne jednoposcho-
dové, ešte pred 1. svetovou vojnou ich
však zvýšili. Za obytnými domami boli
časti bývalého parku upravené ako kveti-
nové záhrady. Vo dvore domu, ktorý bol
zničený v druhej svetovej vojne, postavi-
li pri veľmi úzkom dvorčeku podlhovas-
tú symetrickú prízemnú budovu, pozo-
stávajúcu z dvoch bytových jednotiek (v
každej boli štyri miestnosti) a fotoatelié-

rom medzi nimi. Fotoateliér mal sklene-
nú strechu, ktorá umožňovala osvetľovať
interiér prirodzeným svetlom zo severu.
Aj čelná severná stena mala pôvodne
sklenené výplne. Theodor Jánoska tam
vytvoril prevažnú časť svojich maliar-
skych diel, ale aj tisíce portrétnych foto-
grafií. Jeho zákazníkmi boli najmä brati-
slavskí mešťania, z ktorých mnohí prišli
po druhej svetovej vojne o svoje majetky,
o svoje byty. Preto sa veľa Jánoskových
umeleckých fotografií nezachovalo, resp.
nedajú sa identifikovať. Jánoska totiž
svojou firemnou značkou označoval
obyčajne (nezachovanú) paspartu foto-
grafie. 
Domček, v ktorom Jánoska pracoval, je
zachovaný. Síce je v dezolátnom stave,
strecha ateliéru zakrytá namiesto sklom
pásmi korodovaného plechu, steny na-
vlhnuté, omietka opadaná. No stále ešte
stojí a možno ho rekonštruovať. Nie je
síce uznaný za pamiatkový objekt, ale
mohol by sa dostať do kategórie „pamä-
tihodností“ mesta. A za to hádam najstar-
ší v meste zachovaný fotoateliér, aj keď
bez pôvodného zariadenia, stojí.  

Štefan Holčík
FOTO - Oto Limpus
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Slovanisti dávali do poriadku trávnik,

teraz príde na rad prvoligový káder

Artmedia zostala len kúsok od vrcholu,

skončila druhá a čaká ju Pohár UEFA

Dunaj je vraj

náročnejší ako

Beringova úžina
PLÁVANIE
Na necelých dvadsaťštyri hodín sa v
Bratislave zastavila triatlonistka z
americkej Alabamy Mimi Peterssen
Hughes, ktorá v toto leto plavecky zdo-
láva celý tok Dunaja od prameňov v
Bavorsku po ústie do Čierneho mora.
Spolu s dcérou Casey, ktorá ju sprevádza
na morskom dvojkajaku, bez akéhokoľ-
vek sprievodného vozidla, sa táto 49-
ročná žena odhodlala k svojmu najväč-
šiemu plaveckému výkonu. Predchádzali
mu dve plavby - zdolanie Beringovej
úžiny v roku 1997 a splavenie rieky Ten-
nessee (cca 1100 km) v roku 2003. Na
Dunaji denne odpláva v priemere okolo
30 kilometrov denne, trasu si s dcérou
rozdelili na etapy podľa údajov cyklotu-
ristických a vodáckych máp. 
Do Bratislavy dorazila v nedeľu 4. júna, o
deň skôr oproti plánu. „Dunaj pri tejto
výške hladiny je pre plavca náročnejši
ako Beringova úžina,“ povedala pre naše
noviny. Dodala však, že popoludňajšia
prechádzka sviatočným centrom bola
dostatočnou odmenou i odpočinkom.
Obdivovala najmä zrekonštruované his-
torické stavby a atmosféru, ktorá v meste
vládla, a Bratislavu označila za doteraz
najkrajšiu etapovú zástavku. Pre obe
športovkyne je splav Dunaja prvým kon-
taktom s Európou. Svoj výkon venujú
podpore sociálneho a environmentálneho
rozvoja podunajských krajín. (gub)

Slávisti dobyli

Francúzsko
VODNÉ PÓLO
Mladší žiaci Slávie UK Bratislava
reprezentovali Slovensko na medziná-
rodnom vodnopólovom turnaji vo
francúzskom meste Noisy Le Sec. 
Vlani skončili slávisti druhí za Tavernou,
v tomto ročníku sa im darilo ešte viac a
celý turnaj, na ktorom sa zúčastnili tímy
Noisy Le Sec, výber Poitou Charente,
Taverny, výber Isere (všetci Francúzsko),
Alphen (Holandsko), bezpečne vyhrali.
Chlapci prešli hladko už skupinou, kde
im družstvá z Isere a Poitou Charente
neboli rovnocennými súpermi. V semifi-
nále sa bratislavskí mladí vodní pólisti
stretli s domácim družstvom povzbudzo-
vaným početným publikom. Chlapci sa
však nezľakli a víťazstvom 9:3 postúpili
do záverečného súboja. V ňom bol protiv-
níkom Alphen, ktorý si trúfal na víťaz-
stvo. Holanďania však boli vyrovnaným
súperom iba v prvých troch štvrtinách, v
poslednej už Bratislavčania jednoznačne
dominovali a vďaka kvalitnej obrane,
technickej vyzretosti i špičkovému bran-
károvi vyhrali finále 14:9. (mm)

Futbalová mapa

Bratislavy 

sa nemení
FUTBAL
V zime to vyzeralo ako hotová vec, ale
jar všetky plány zmenila. Mapa futba-
lovej Bratislavy sa minimálne pol roka
nezmení. Slovan zostáva na Tehelnom
poli, Inter na Pasienkoch, Artmedia
zatiaľ v Petržalke. 
To sú závery, ktoré platili začiatkom júna
vo všetkých troch bratislavských klu-
boch... Kedže však futbalový život priná-
ša zmeny, možné je aj to, že všeličo už o
pár týždňov nebude platiť.
V tejto chvíli je jasné, že výstavba Národ-
ného futbalového štadióna sa stále odkla-
dá. Futbalový zväz síce už pár mesiacov
hovorí o tom, že takmer všetko je pripra-
vené, no určite chýba to najdôležitejšie -
peniaze. Nemilý škrt cez futbalový roz-
počet urobila aj plánovaná hokejová viac-
účelová hala, na ktorú by mali padnúť
stovky miliónov, možno miliárd štátnych
peňazí. Kedže z rovnakého zdroja chcú
čerpať aj futbalisti, bude zaujímavé sle-
dovať, kto a či vôbec dostane prednosť.
Futbalový stánok by mal stáť takmer 4
miliardy korún, hokejová hala sa zrejme
tiež vyšplhá k približne rovnakej sume.
V súvislostí s futbalom preto aspoň jedna
dobrá správa. Reprezentácia odohrá svoje
zápasy kvalifikácie o postup na ME 2008
v Bratislave. Výkonný výbor SFZ rozho-
dol, že všetky tri jesenné stretnutia, najmä
však šlágre s Českom a Nemeckom, budú
na Tehelnom poli. Nahnevaní určite zo-
stanú Trnavčania, ktorí verili, že zápasy
sa odohrajú na ich štadióne, no výkonný
výbor sa tak rozhodol údajne po zvážení
materiálnych-technických-organizačných
kritérií... Už podľa prvých reakcií z Trna-
vy je však jasné, že pre fanúšikov Sparta-
ka bude asi nepredstaviteľné, aby sa tam
reprezentácia presunula aspoň budúci
rok, čo znamená, že funkcionári môžu
hľadať pre zvyšok kvalifikácie iný šta-
dión. Trnavský to asi nebude a ak áno,
zrejme bez domáceho prostredia... (mm)

Vyhrali študenti

z Grösslingovej
FUTBAL
Študenti Gymnázia na Grösslingovej
ulici môžu oslavovať. Cestujú na maj-
strovstvá sveta do Nemecka.
Vďaka víťazstvu v 2. ročníku Školského
pohára Coca-Cola sa dostanú do hľadiska
zápasu Brazília - Austrália. Turnaj vy-
vrcholil finálovými stretnutiami v areáli
Interu, kde sa stretlo osem krajských víťa-
zov, ktorí sa sem prebojovali spomedzi
828 prihlásených tímov. Bratislavčania
vyhrali vo finále nad Kračúnovcami 6:0,
v zápase o 3. priečku zdolali Fiľakovča-
nia Nitranov 3:1. (mm)

FUTBAL
Konečne! Celú jarnú časť hrávali fut-
balisti Slovana domáce zápasy na
katastrofálnom trávniku, kde sa neda-
lo poriadne kombinovať a kde skôr
hrozili zranenia ako rovná prihrávka,
počas ktorej by lopta nepredvídane
nevyskočila... Blíži sa však zmena!
Po vzájomnom zápase s Košicami hosťu-
júci hráči domácich poľutovali a na adre-
su trávnika sarkasticky poznamenávali:
„Hráte druhú ligu, idete do prvej, ale tráv-
nik je horší než v tretej!“ Koniec trápeniu
mal nastať v posledných dňoch. Funkcio-
nári Slovana objednali pre ťažko skúšaný
trávnik rekonštrukciu. „Keďže náš tráv-
nik bol koncom minulého roku najmä v
zápase Slovenska so Španielskom a v
dueli Ligy majstrov Artmedia - FC Porto

ťažko skúšaný, rozhodli sme sa pre taký-
to radikálny krok. Druhú ligu sme ešte
nejako dohrali, avšak na takomto nerov-
nom teréne sa jednoducho hrať nedá.
Zvolili sme ten najefektívnejší variant. Z
plochy približne 500 metrov štvorcových
musíme odstrániť vrchnú vrstvu trávy,
ktorú potom nahradíme kobercovými
pásmi. Na celej ploche tiež dôjde k pre-
vzdušneniu ihriska, ako aj k iným úpra-
vám,“ povedal pre agentúru SITA ekono-
mický riaditeľ belasých Peter Goga.
Súčasne priznal, že nejde o takú rozsiah-
lu rekonštrukciu ako v Žiline a Trnave.
„Aj po tejto úprave by sme mali mať špič-
kový trávnik. Všetky práce by sa mali
skončiť do siedmich dní, potom už príde
na rad iba zavlažovanie, hnojenie a kose-
nie,“ dodal Peter Goga.

Správa o zlepšení trávnika určite potešila
aj trénera Jozefa Jankecha, ktorý privie-
dol belasých do najvyššej súťaže. Jeho
starostí sa však týkajú nielen stavu hracej
plochy, ale najmä kádra: „Vieme o našich
rezervách, verím, že sa ich počas leta
podarí odstrániť. Uvedomujeme si, že
nebude ľahké nájsť vhodné typy na
posilnenie kádra, no verí, že sa nám to
podarí,“ tvrdí kormidelník tímu z Tehel-
ného poľa. Istým odchodom je zatiaľ iba
prestup Tomovčíka, v kabíne by zase
veľmi radi privítali najmä skúseného
zakončovateľa, ale aj tvorcu hry či šikov-
ných obrancov. 
Času už veľa nie je, 12. júna vybehnú
slovanisti na prvý tréning a o päť týžd-
ňov ich čaká oprášená prvoligová pre-
miéra! (mm)

FUTBAL
Jeden z pozorných divákov si to všimol.
Po poslednom ligovom zápase Artme-
dia - Inter sa krížom cez trávnik presú-
vala takmer celá základná zostava
jesennej Artmedie. 
Len z tribúny sledovali duel Borbély,
Ďurica, Kozák a spol., všetko hráči, ktorí
ešte na jeseň obliekali dres minuloročného
majstra, no počas zimy z Petržalky odišli.
Práve na ich miesto prišli noví futbalisti,
ktorí mali na jar nadviazať na najúspešnej-
šiu jeseň v histórii petržalského klubu. Že
to nevyšlo, nie je však chyba nových tvárí
v kabíne Artmedie...
Stačí si zaspomínať na jesennú základnú
zostavu: Čobej - Petráš, Debnár, Ďurica,
Urbánek - Vaščák, Borbély, Kozák,
Fodrek - Hartig, Halenár - a začať vypočí-
tavať. Čobej sa na jar zotavoval po operá-
cii, Petráš je v Rusku, Debnár sa dával
dohromady po operácii, Ďurica je v
Rusku, Vaščák v Taliansku, Borbély pre-
stúpil do Nemecka, Kozák do Anglicka,
Hartig sa zranil v závere sezóny, tréner
Weiss odišiel ešte vo februári do Ruska...
Dosť strát aj na Real.
Napriek všetkému Artmedia zostala v boji
o titul takmer až do konca. O reálnejšiu
šancu ju pripravila vlastne až prehra v
Ružomberku, kam pricestovala zdecimo-
vaná bez zranených a vykartičkovaných
útočníkov. „Som rád, že toto mužstvo,
ktoré prešlo v zime obrovskými zmenami,
vybojovalo druhé miesto. Chlapci odohra-
li dobré zápasy, dokázali sa pobiť o
úspech, za to dávam pred nimi klobúk
dole,“ vzdal hold svojim zverencom tré-
ner Ladislav Molnár.
Ak bola zima obdobím veľkých zmien,
o nič menej sa ich nečrtá ani pred novou

sezónou. Určite odíde Urbánek, ktorý
bol v Petržalke len na hosťovaní,
záujemcovia krúžia okolo Fodreka,
Staňa, Hartiga. Menej reálne v čase
našej uzávierky zase vyzerali prípadné
návraty Kozáka a Borbélyho, ktorí boli
vo West Bromwich Albion a v Kaisers-
lauterne len na hosťovaní... Spočiatku
neistá bola aj pozícia trénera Ladislava
Molnára. Tomu sa 15. júna končila za
Starým mostom zmluva a hoci sa uvažo-
valo o jej predĺžení, Molnár nakoniec v
Petržalke skončil (rovnako ako český
útočník Došek). Medzi jeho nástupcami
sa spomínali rôzne mená, od Antona
Jánoša, Jozefa Valoviča až po kormidel-

níkov z Česka, medzi hráčskymi posila-
mi zase figurovali Rák či Tomčák...
Nech sa však už odchody a príchody
skončia akokoľvek, ciele Artmedie pred
novou sezónou zrejme znovu vystúpia
najvyššie. Po dvoch rokoch so Sloven-
ským pohárom a titulom prišiel tretí bez
akejkoľvek trofeje a na to si určite nechcú
v Artmedii zvykať... Skôr by mali byť
aktuálnejšie spomienky na jesenné ťaže-
nie Ligou majstrov a na to, ako sa pobláz-
nil najmä bratislavský futbalový fanúšik!
Túto jeseň však bude Liga majstrov v
Petržalke len na televíznych obrazovkách.
Prípravu na nový ročník začnú Petržalča-
nia v stredu 15. júna. (mm)
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Auto-Ideal Servis, s. r. o., Stará Vajnorská 39 – nová adresa: bývalý Elite
831 04 Bratislava, telefón 02/4446 2314, mobil 0903 416 333, 0903 650 154
E-mail: predaj@suzuki-bratislava.sk, servis@suzuki-bratislava.sk
KU KAŽDÉMU MODELU OD SUZUKI ZÍSKATE 3-ROČNÚ ZÁRUKU A ASISTENČNÉ SLUŽBY!

Nová adresa: Stará Vajnorská č. 39

Už otvorené!!!

Oba bratislavské prvoligové tímy ukončili sezónu vzájomným zápasom. Artme-
dia zvíťazila nad Interom 1:0. FOTO - TASR



Stanica konskej

železnice opäť

ožila
NOVÉ MESTO
Stanica Prvej konskej železnice, ktorá
bola neskôr pravzorom pre všetky sta-
ničné budovy v Uhorsku, znovu ožila,
keď sa sem v posledný májový deň
presťahovalo generálne riaditeľstvo
poisťovne Generali.
Poisťovacia spoločnosť má budovu v
prenájme od firmy Woodimex, ktorá ju
kúpila v dražbe majetku pôvodného
vlastníka a záchrancu tejto pamiatky -
spoločnosti Hydrostav v konkurze. Keď
sa na jeseň rokovalo o budúcnosti budo-
vy, jeden zo spoločníkov firmy Woodi-
mex, Róbert Šteffek, nás informoval, že
budova má slúžiť podobne ako po prvej
rekonštrukcii na administratívne účely,
čo sa aj stalo. Súčasťou majetku boli aj
dobové vyobrazenia stanice Koňky.
Niektoré z týchto vzácnych pamiatok
zdobia v súčasnosti vstupnú chodbu
budovy, nie je však zatiaľ isté, či budú v
budúcnosti i s celou zbierkou dostupné
verejnosti. Pre tú je v súčasnosti dostup-
né prízemie stanice, kde je obchodné
miesto poisťovne.
Zhodou okolností budovu odovzdali
verejnosti na deň presne na 160. výročie
prvej jazdy vlaku do Trnavy, samotná
budova je však staršia o desať rokov, jej
vznik sa datuje do roku 1836. O objekt
mala záujem aj mestská časť Bratislava -
Nové Mesto, ktorá ho má dokonca v
erbe. Na jej kúpu vyčlenila dvanásť mi-
liónov, čo však bolo málo, Woodimex za
ňu dal 20,7 milióna korún. (gub)
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Hlavné mesto SR Bratislava obstaráva
podľa § 4 ods. 5 a § 102 zákona č. 25/2006. Z.z.

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

Koncepciu rozvoja hlavného mesta SR
Bratislavy v oblasti tepelnej energetiky
Záujem o vypracovanie Koncepcie rozvoja hlavné-
ho mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti
tepelnej energetiky v zmysle zákona č. 657/2004
Z.z. o tepelnej energetike môžu prejaviť fyzické
alebo právnické osoby, ktoré sú oprávnené vyko-
návať práce spojené s predmetom obstarávania.
Informácie a súťažné podklady spracované

v slovenskom jazyku budú poskytnuté
v dňoch od 7. 6. do 21. 6. 2006 

na pracoviskách Magistrátu hl. mesta SR
Bratislavy nasledovne:

� vo Front Officce, pracovisko pre územné pláno-
vanie a rozvoj, Primaciálne nám. 1, denne od
8.00 do 15.00 hod., tel. 5935 6183, 
� na referáte územného rozvoja mesta, Laurinská
7, 3. posch., miestnosť č. 318 (RNDr. Garajová),
denne od 8.00 do 12.00 hod., tel. 5935 6495. 
Súťažné ponuky spracované v písomnej forme v slo-
venskom jazyku je potrebné adresovať na
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy 
Oddelenie územ. plánovania a rozvoja mesta
Primaciálne námestie 1, P.O. Box 192
814 99 Bratislava 1
a doručiť tak, aby boli zaevidované v podateľni
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy
najneskôr dňa 26. 6. 2006 do 12.00 h
Súťažné ponuky musia byť odovzdané v zalepenej
obálke so spiatočnou adresou uchádzača a s vidi-
teľným označením: „Výber spracovateľa Kon-
cepcie rozvoja hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy v oblasti tepelnej ener-
getiky - Neotvárať!“
Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do 30. 10.
2006. Náklady spojené s vypracovaním ponuky
hradí uchádzač.

NOVÉ MESTO
Lekári z Polikliniky Tehelná a ich
osemdesiattisíc pacientov majú nádej,
že sa tejto zdravotnej ustanovizni
podarí vykĺznuť zo slučky exekúcií za
dlhy, ktoré predstavujú takmer polo-
vicu nominálnej hodnoty jej akcií.
Ešte pred troma týždňami sa riaditeľ
polikliniky Peter Rea pre našu redakciu
vyslovil, že hoci môžu očakávať čokoľ-
vek, najväčší veritelia, dodávatelia ener-
gií, sú veľmi ústretoví. Poliklinika totiž
v súčasnosti za sebou ťahá staré dlhy,
aktuálne platby má v ažurite. Za časť
dlžníkov však pôsobia už v tejto hre
exekútori, a tým nik nemôže nariadiť,
kedy majú prikročiť aj k drastickému
vymáhaniu svojich nárokov. Pre polikli-
niku znamená v tejto situácii čakanie na
rozhodnutie riziko a komplikácie. To
musí urobiť povolebné vedenie Fondu

národného majetku - či vypíše novú
súťaž, alebo rozhodne o definitívnom
uzavretí súťaže, v ktorej s nečakanou a
nereálnou ponukou 165 miliónov prišiel
neznámy oravský lekár. Ten nakoniec
ustúpil od podpísania zmluvy, potom
nastúpilo zastavenie privatizácii. Fond v
súčasnosti rokuje o dočasnom riešení
krízy.
Existuje však možnosť, ktorá vyplýva
zo štatútu spomínaného tendra, že ak by
z akéhokoľvek dôvodu víťaz súťaže
odstúpil, mohol by FNM akceptovať
nasledujúcu, teda druhú ponuku. Tú
podala spoločnosť HMO Slovakia, člen
skupiny Penta. Táto spoločnosť aj sľú-
bila za štandardných trhových podmie-
nok poskytnúť Poliklinike Tehelná úver
vo výške 20 - 25 miliónov korún na
vyrovnanie záväzkov, a tým aj exekuč-
ného konania, lebo HMO Slovakia má

eminentný záujem na zachovaní posky-
tovania zdravotnej starostlivosti v tomto
ústave.
„Spoločnosť HMO Slovakia čaká na
stanovisko FNM, aké budú jeho ďalšie
kroky ohľadom neukončeného tendra a
na jeho základe bude zvažovať svoj
záujem,“ vyjadrila sa pre Bratislavské
noviny hovorkyňa finančnej skupiny
Penta Andrea Straková. 
Podľa našich informácií by mohol Fond
národného majetku túto ponuku akcep-
tovať, pravdaže, len za predpokladu, že
naozaj pôjde o poskytnutie štandardnej
pôžičky a že tento čin nebude mať vplyv
na zmenu kúpnej ceny či iných podmie-
nok tendra. Takisto by FNM pravdepo-
dobne neakceptoval, ak by spoločnosť
HMO Slovakia chcela považovať túto
sumu za preddavok na kúpnu cenu.

Gustav Bartovic

Poliklinika Tehelná má nádej na záchranu
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Kállayova Tvár času je chválou fotografie
VÝSTAVA
S úctou ku všetkých darcom, niekedy
sa stane, že najkrajší darček si dá člo-
vek sám. To by mohol byť prípad foto-
grafa Karola Kállay, ktorý si k svojim
osemdesiatinám „daroval“ výstavu s
názvom Tvár času a podtitulmi Nábre-
žie nevyliečiteľných Josifa Brodského
a Tiché popoludnie v Petalidi, ktorú
otvorili v budove Slovenského národ-
ného múzea na Vajanského nábreží. 
Jubilejná výstava významného sloven-
ského fotografa Karola Kállaya Tvár času
je chválou fotografie. V cykle farebných
fotografií Nábrežie nevyliečiteľných Josi-
fa Brodského autor vzdal hold tomuto

ruskému nositeľovi Nobelovej ceny za
literatúru a neopakovateľným spôsobom
zachytil atmosféru Benátok. Mesta, ktoré
je milenkou oka a všetky ostatné zmysly
tu hrajú sotva počuteľné druhé husle.
Mesta, ktoré leštením vody zlepšuje tvár
času, skrášľuje budúcnosť. To je jeho
poslaním, pretože mesto stojí a my sa
pohybujeme. 
Čiernobiely cyklus Tiché popoludnie v
Petalidi je nevšedným opusom o okami-
hoch, keď sa nič nedeje. Karol Kállay tu
preukázal svoju schopnosť zaznamenať
príbeh, dokonca aj v momentoch, keď sa,
obrazne povedané, zastaví čas. Nafoto-
grafoval tajomné scény, ktoré vyvolávajú

otázky: Kto nechal na stole dieťa v sedač-
ke? Kto oprel na pláži stoličky o stôl?
Kto zavesil ryby na šnúru? Nenápadne
vťahuje diváka do príbehov, hrá s ním hru
o živote. Kállay rozpráva príbehy so zmy-
slom pre skratku, zachováva si nadhľad,
dokáže sa na veci a javy pozerať s humo-
rom.
Ak sa teda chcete poprechádzať Benátka-
mi bez toho, aby ste museli vytiahnuť
päty z domu, či prežiť tisíce príbehov v
jeden upršaný, nemastný-neslaný deň,
ktorý zdanlivo nič nesľubuje, navštívte
Slovenské národné múzeum. Jubilejná
výstava fotografa Karola Kállaya potrvá
do 30. augusta. Marián Pauer

Figarova svadba podľa Martina Hubu
OPERA
Aj keď skutočný prelom v tvorbe
Wolfganga Amadea Mozarta prišiel až
v roku 1787, keď premiérou Dona Gio-
vanniho veľkým gestom priblížil svet
opery k ideálu hudobného divadla,
premiéra jeho opery Figarova svadba
zaznamenala presný zásah do cieľa, a
to nielen v kontexte spoločensko-poli-
tických zmien druhej polovice 18. sto-
ročia, ale aj bravúrnou partitúrou,
ktorá uchvátila samotného cisára.
A to napriek tomu, že panovník Jozef II.
bol spočiatku veľkým odporcom uvede-
nia komickej trilógie Pierra-Augustina
Carona, zvaného Beaumarchais. Jej
súčasťou bola aj časť Bláznivý deň alebo
Figarova svadba. Jozef II. jej obsahu
vyčítal lascívnosť, frivolnosť a uctievanie
voľných mravov. Napriek tomu sa dvor-
ný básnik Lorenzo da Ponte chopil pera a

Mozart nemohol urobiť nič lepšie, len sa
spolčiť s ním, aby na svet mohlo prísť
jedno z jeho najznámejších diel - Figaro-
va svadba. Spočiatku pracovali potajom-
ky. Až neskôr da Ponte využil svoj vplyv
a rozptýlil všetky cisárove obavy. A tak
mohla Opera SND uviesť 2. a 3. júna pre-
miéru Figarovej svadby, aby práve týmto
spôsobom vzdala hold v čase prvého uve-
denia diela, v roku 1786, 30-ročnému
hudobnému géniovi.
Réžie sa chopil činoherný režisér Martin
Huba, aby zase on vzdal hold svojej
matke, známej opernej speváčke Mimi,
ktorá vo Figarovej svadbe spievala všetky
sopránové party od Barbariny cez Zuzan-
ku až po Grófku. Nielen fakt, že vyrastal
v umeleckom prostredí plnom tónov, pri-
nútil Martina Hubu režírovať operu.
Stručne povedané „...tam, kde sa končí
slovo, nastupuje poézia. A keď dochádza

dych poézii, nastupuje hudba.“ To je ten
pravý dôvod, prečo Martina Hubu fasci-
nuje opera. V jeho réžii si svoje party
zahrajú a odspievajú Martin Babjak, Ján
Ďurčo, Dalibor Jenis, Pavol Remenár,
Helena Kaupová, Adriana Kohútková,
Yvetta Tannenbergerová, Eva Hornyáko-
vá, Jana Bernáthová, Adriana Kučerová,
Katarína Šilhavíková, Gustáv Beláček,
Martin Malachovský, Denisa Hamarová,
Terézia Kružliaková, Denisa Šlepkovská
a ďalší. V hudobnom naštudovaní diri-
genta Jaroslava Kyzlinka scénu pripravil
Jozef Ciller, kostýmy Milan Čorba. A to
všetko preto, aby grófov komorník Figa-
ro obhájil svoju lásku k Zuzanke a so
cťou odzbrojil chlípneho grófa, ktorý si
ešte pred dvoma storočiami mohol náro-
kovať na potupné právo prvej noci. Príď-
te si do Opery SND vypočuť, ako to do-
padlo. Dáša Šebanová

Koncom júna

bude festival

divadelných škôl
DIVADLO
Medzinárodný festival vysokých diva-
delných škôl Istropolitana Projekt
2006 je jedným z festivalov v priestore
strednej Európy, ktorý na pôde VŠMU
v pravidelných dvojročných interva-
loch prezentuje to najlepšie, čo v
oblasti divadelného umenia vzniklo na
úrovni tvorivej činnosti študentov
vysokých divadelných škôl. 
Hlavným zmyslom súťažnej medziná-
rodnej prehliadky Istropolitana Projekt
2006, ktorá sa tento rok uskutoční už po
šestnástykrát, je prezentácia prác mla-
dých tvorcov. 
Po druhýkrát v histórii festivalu bude
všetky predstavenia sledovať odborná
porota, ktorá vyhlási výsledky vo viace-
rých kategóriách (Najlepšia inscenácia,
Najlepší herecký výkon, Najzaujímavejší
divadelný počin). Diváci budú hlasovať o
najúspešnejšie divácke predstavenie.
Okrem iných atribútov si festival dáva za
cieľ predstavovať divadlo ako prostrie-
dok inšpirácie, fantázie, mystifikácie v
spojení s realitou každodenného života a
prezentovať to najlepšie, čo v jednotli-
vých školách vzniklo za posledné roky.
Festival Istropolitana Projekt sa v Brati-
slave uskutoční 24. 6. - 28. 6 a jeho diva-
delné predstavenia si môžete pozrieť v
DPOH, v Divadle Kaplnka na nádvorí
Vysokej školy múzických umení, v Štú-
diu L+S, v Divadle Astorka a v Divadle
Aréna. (dš)

Vladimír Merta

v klube Čierny

havran
HUDBA
Vladimír Merta vystúpi v klube Čier-
ny havran na Františkánskom námes-
tí dva dni po sebe. V jeho programe 14.
a 15. júna o 19.30 h zaznie folk a ľudo-
vá hudba, zmiešaná so súčasnými
experimentálnymi žánrami. 
Merta je všestranný umelec: režíruje
krátke kreslené filmy, je dokumentarista,
publicista, scenárista, skladateľ, textár i
interpret. Spieva, hrá na gitaru, dvanásť-
strunovú gitaru i harmoniku. Popri všet-
kých týchto aktivitách vďaka svojej
nekonečnej energii prednáša na Katedre
kulturológie UK o problémoch animácie
kultúry, vedie kurzy pre pesničkárov,
diskusie a polemiky. Vo vlastnom nakla-
dateľstve ARTeM vydáva knihy a zvuko-
vé nosiče. Počas dlhoročného pôsobenia
sa delil o pódium  napríklad s Mariánom
Vargom či Janou Lewitovou. Vstupné je
149 korún v predpredaji, 200 korún v deň
koncertu (bk)

Nový cyklus

Bachových

kantát
HUDBA
V Novom evanjelickom kostole na
Legionárskej ulici sa 12. júna o 19.00 h
úvodným koncertom začne veľkorysý
cyklus uvádzania kantát Johanna Se-
bastiana Bacha pod názvom Bach -
Kantáty Solamente naturali. Tento rok
si návštevníci Nového evanjelického
kostola môžu vypočuť päť kantát
hudobného majstra.
Z dedičstva J. S. Bacha je zachovaných
219 kantát, pri súčasnej produkcii by
uvedenie kompletného cyklu trvalo 43
rokov. Organizátori cyklu majú ambíciu
ročne uvádzať desať kantát doplnených
ďalšími dielami J. S. Bacha v kombinácii
so svetovými a slovenským autormi zo
súčasnosti, ale aj s už nežijúcimi hudob-
níkmi. Solamente naturali je súbor pre
barokovú hudbu, ktorého členmi sú pre-
važne slovenskí hráči pôsobiaci v špič-
kových európskych súboroch pre starú
hudbu. Zakladateľom a umeleckým
vedúcim súboru je huslista a violista
Miloš Valent.
V pondelok 12. júna sú na programe
diela J. S. Bacha a Georga Friedricha
Händela.Vstupné: predpredaj 120 Sk,
seniori, študenti a ZŤP 70 Sk, hodinu
pred koncertom 150/100 Sk. (jj)

Džezová loď 

P. Lipu vypláva

aj tento rok
HUDBA
Stáva sa už tradíciou, že posledné dni
júnového mesiaca vypláva z bratislav-
ského prístavu džezová loď plná dob-
rej hudby a výbornej nálady.
Aj posledný júnový deň, 30. júna o 17.00 h
zatrúbi na odchod džezová loď s posád-
kou zvanou Band Petra Lipu. Hudobníci
budú riečnych cestovateľou oblažovať
džezovou hudbou až do cieľovej stanice,
ktorou je už tradične zastávka pod hra-
dom Devín. 
Na lodi bude k dispozícii tradičné občer-
stvenie v podobe jemných alkoholic-
kých nápojov, ale aj tvrdších trúnkov,
pivo nevynímajúc. Džezmeni si bez
tohto moku správny koncert džezového
razenia nevedia ani predstaviť. Pre tých,
ktorí vezmú so sebou neplnoleté či
dospievajúce deti, obsahuje lodný bufet
množstvo nealkoholických nápojov. To
hlavné čo loď prináša, je skvelá hudba,
dobrá nálada a príjemne strávený podve-
čer v spoločnosti speváka, ktorý si so
svojím osudom menom džez už niečo
zažil a môže vám zodpovedne sľúbiť, že
sa s ním nebudete nudiť. Vstupné na loď
je 200 Sk. (dš)

Denisa Hamarová (Cherubín), Ján Ďurčo (Gróf Almaviva), Katarína Šilhavíková (Zuzanka) a Helena Kaupová (Grófka)
vo Figarovej svadbe podľa Martina Hubu. FOTO - Alena Klenková
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HRADNÉ SLÁVNOSTI
KULTÚRNE LETO 2006

� 20.6. o 18.00 -  VINO GALLERY, zblí-
ženie s vínom, Nádvorie Primaciálneho
paláca
� 21.6. o 19.00 -  Sting, otvárací koncert
Kultúrneho leta a Hradných slávností
2006, Štadión Artmedia Petržalka

DNI BLÁZNOV
prehliadka pouličných divadiel

� 22.6. od 15.00 do 19.00 - divadelné
happeniny, ukážky predstavení poulič-
ných divadiel z Ukrajiny, ČR a Slovenska,
Hlavné námestie a ulice Starého Mesta
� 22.6. o 20.00 - večerné vystúpenie
divadla Continuo (ČR), Hlavné námestie
� 23.6 od 15.00 do 18.00 - divadelné
happeniny, ukážky predstavení...
� 24.6 od 15.00 do 18.00 - divadelné
happeniny, ukážky predstavení...
� 24.6 o 19.00 - záverečné večerné vystú-
penie divadla Continuo (ČR), Hlavné
námestie
� 24.6. o 19.00 - Keltská korzo párty: The
Cassidys (Írsko) + tanečný súbor Petro-
nella (Slovensko), Hlavné námestie
� 24.6. o 21.00 - Flamenco večer (Špa-
nielsko), koncert, Nádvorie sv. Jána
Nepomuckého, Primaciálny palác

GITAROVÝ FESTIVAL
Johanna Kaspara Mertza

� 25.6. o 19.00 - Jozef Zsapka, Martin
Krajčo, Boris Lenko, komorný orchester
I Musici del Teatro, Zrkadlová sieň Pri-
maciálneho paláca
� 26.6. o 19.00 - Zsófia Boros (Maďar-
sko), Pálffyho palác, Zámocká ulica 47
� 27.6. o 19.00 - Judicael Perroy
(Francúzsko),  Zrkadlová sieň Primaciál-
neho paláca
�28.6. o 19.00 - Marlon Titre (Holandsko),
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
� 29.6. o 19.00 - Marco Socias, Zrkadlo-
vá sieň Primaciálneho paláca
� 30.6. o 19.00 - Koncert finalistov 5.
ročníka Medzinárodnej gitarovej súťaže
J. K. Mertza, Zrkadlová sieň Primaciál-
neho paláca 
� 29. 6. o 19.00 - Rock Chorale Choir,
spevácky zbor z Mangaung (JAR), di-
rigent Lomon de Jager, jezuitský kostol

DIVADLÁ
DPOH - ČINOHRA SND - 19.00

� 12.6. - Ujo Váňa, Divadlo A. Duchno-
viča, Prešov
� 13.6. - Cudzia žena a muž pod posteľou
� 14.6. - Trojkráľový večer alebo Čo len
chcete
� 15.6. - Cudzia žena a muž pod posteľou
� 16.6. - Ideálny manžel
� 17.6. - Ženský zákon
� 18.6. - Tančiareň

MALÁ SCÉNA SND - 19.00
� 13.6. - Manon Lescaut
� 14.6. - Ale, ale pani plukovníková!
� 15.6. - Krajčírky
� 16.6. - Mačka na horúcej plechovej
streche
� 17.6. - Dohodneme sa, veď sme svoji

OPERA A BALET SND - 19.00
� 12.6. - Eugen Onegin
� 13.6. - Macbeth
� 14.6. - Labutie jazero
� 15.6. o 11.00 - Tajomný kľúč
� 15.6. - Figarova svadba, opera, účinku-
jú: Pavol Remenár (Almaviva), Helena
Kaupová (Grófka), Katarína Šilhavíková
(Zuzanka), Martin Malachovský (Figaro),
Denisa Šlepkovská (Cherubino), hudobné
naštudovanie Jaroslav Kyzlink, réžia Mar-
tin Huba, 

� 16.6. o 11.00 - Rusalka
� 16.6. - Rigoletto
� 17.6. - Aida
� 19.6. - Aida

ŠTÚDIO L+S - 19.00
� 12.6. - Garderobier
� 13.6. - Garderobier
� 14.6. - Frankie a Johnny
� 16.6. - Kontrabas

DIVADLO ASTORKA - 19.00
� 13.6. - Odchody vlakov
� 14.6. - Play Gorkiy alebo Letní hostia
� 16.6. - Keby som sa ešte raz narodil...
�16.6. - Chôdza/Chodenie, div. klub Trezor
� 17.6. - Rómeo a Júlia

DIVADLO WEST - 19.00
� 13.6. - Hľadá sa nový manžel

TEÁTRO WÜSTENROT - 19.00
� 13.6. - Juan Polvillo
� 15.6. - Caveman

Radošinské naivné divadlo - 19.00
� 15. 6. -  Jááánošííík (po 30 rokoch)
� 16. 6. -  Hra o láske
� 19. 6. - Desatoro

DIVADLO a.ha, Školská 14 - 19.00
� 16.6. o 11.00 - Prafaust, verejná gene-
rálka
� 16.6. - Prafaust, predpremiéra
� 17.6. - Prafaust, 1. premiéra
� 18.6. - Prafaust, 2. premiéra
� 19.6. - Prafaust
DIVADLO KAPLNKA, Ventúrska 3
� 12.6., 13.6., 14.6. o 19.00 - Killers
� 14.6. o 19.00 - Jurgová Hana, Štúdio 12
� 15.6. o 19.00 - Bratia Karamazovci
� 19.6. o 19.00 - Ivanov

Štúdio 12, Jakubovo nám. 12 - 19.00
� 13.6. - Otvorená spoveď,  derniéra
� 14.6. - Jurgová Hana
� 15.6. - Godot tu stále bol alebo od-
pusťte, pán Beckett, derniéra

PREDSTAVENIA PRE DETI
� 16.6. o 19.00 - Perníková chalúpka,
divadlo WEST
� 17.6. o 16.00 - Perníková chalúpka,
divadlo WEST

Bibiana - Medzinárodný dom
umenia pre deti

� 11.6. o 16.00 - Play Andersen, program
na motívy rozprávok H.Ch. Andersena
� 14.6. o 10.00 - O škaredom káčatku,
podľa rozprávky H.Ch. Andersena
� 15.6. o 14.00 - O škaredom káčatku
� 18.6.o 16.00 - O škaredom káčatku
BBD - Bratislavské bábkové divadlo
� 12.6. o 10.00 - Začarované gajdy
� 13.6. o 11.00 - Začarované gajdy
� 14.6. o 10.00 - Začarované gajdy
� 15.6. o 10.00 - Začarované gajdy
� 16.6. o 10.00 - Začarované gajdy

VÝSTAVY
� Michal Bak: Work, to najlepšie z
reklamnej tvorby fotografa z rokov 2000
- 2006, Apollo Business Centrum, Prie-
vozská 2/A
� DUTCH DESIGN 2006, jedinečná
prehliadka súčasného holandského inte-
riérového dizajnu z rokov 1970 - 2005.
Unikátna výstava predstaví na Slovens-
ku vôbec po prvýkrát jedinečné diela
interiérových dizajnérov. Divák sa môže
tešiť na vybrané produkty špičkového
dizajnu svetovo uznávaných holand-
ských značiek (Artifort, Moooi, Desig-
num, Spectrum, a.i.), a zároveň bude
mať príležitosť vidieť komplexné dizaj-
nérske riešenia interiérov (prezentované
prostredníctvom fotografií a videí).
Zastúpený je i odbor grafického dizaj-
nu, využívaný v sektore bytovej tvorby
(plagáty, publikácie), či napríklad pro-
duktový dizajn v podobe kolekcie
navrhovanej pre firmu Heineken,
Design factory, Bottova ulica 2 
�Martin Wágner: Žil jsem na Čukotce,
Everest foto, Račianske mýto 1/c
� Iveta Ledererová: Obrazy, Komorná
galéria BCPB, Vysoká 17
� Filip Geliačik: Fínsko a Pobaltie očami
mladých, INFOCEN, Konventná 1
� Raphael Walenta: Farbulovanie II, ole-
jomaľby, Rakúske kultúrne fórum, Zelená
ulica 7
� Letný salón Galérie Ardan, Galéria
Ardan, Dobrovičova 7 (od 10.6.)

KONCERTY
� 14.6. o 20.00 - Massive Attack, koncert
britskej trip-hopovej skupiny, Incheba
Expo Aréna, Viedenská cesta 7

� 15.6. o 19.00 - Pavol Hammel, Divad-
lo Aréna, Viedenská cesta 10, koncert s
legendárnymi Prúdmi + Special Brass
Orchestra&G. Strings, Bratia Muchovci
� 16.6. o 19.00 - Golden Pop Gigants:
Baccara, Dr. Alban, Ottawan, hudobný
koncert, Incheba Expo Aréna, Viedenská
cesta 7

DEŇ PETRŽALKY - 17.6.
areál Závodiska, Petržalka

16.05 - Senzus
16.45 - vyhlásenie víťazov súťaže  ama-
térskych skupín
16.50 - víťaz súťaže amatérskych skupín,
koncert
17.30 - Puding Pani Elvisovej
18.30 - Noc a deň
19.35 - Mango
20.45 - Peter Cmorík
21.40 - Peha
22.55 - Laura a její tygři + Ilona Csáková
24.00 - Ohňostroj

ŠPORT
� FUTBAL 3. LIGA
Sobota 10. júna, (17.00)
Jur - Láb, Rača - Senec, Rapid - Lamač,
Jablonec - D. Lužná, Petržalka - Slovan B,
Pezinok - Ružinov, Inter B - Čuňovo,
Dúbravka - Stupava
� FUTBAL 4. LIGA
Nedeľa 11. júna, (17.00)
Malinovo - Jarovce, Trnávka - Senec B,
Tomášov - Štart, Vrakuňa - Blatné, Rovin-
ka - Kráľová, D. Nová Ves - Bernolákovo,
Vajnory - BCT, PVFA - Danubia
� FUTBAL 5. LIGA
Sobota 10. júna
Jarovce B - Nové Mesto (10.00), Čunovo
B - Petržalka B (10.00), Lamač B - Kras-
ňany (17.00), Č. Voda - Trnávka B (17.00)
Nedeľa 11. júna
Nepočujúci - Rusovce (10.30), Fortuna -
Volkswagen (17.00), Vinohrady - Ekonóm
(17.00), Z. Bystrica - Vrakuňa (17.00)

VEREJNÉ KÚPALISKÁ
� TEHELNÉ POLE
Ulica odbojárov 9 Info: 4437 2828
Pondelok - piatok 12.00 - 19.00
Sobota-nedeľa: 10.00 - 19.00
�ROSNIČKA
Ul. Sch. Trnavského Info: 6936 0960
Pondelok - piatok 12.00 - 19.00
Sobota-nedeľa: 10.00 - 19.00
�DELFÍN
Ružová dolina 18 Info: 5341 5553
Pondelok - piatok 12.00 - 19.00
Sobota-nedeľa: 10.00 - 19.00
�RAČA otvára sa 1. júla
Knižková dolina Info: 4487 2527 
Pondelok - nedeľa: 10.00 - 19.00
�KRASŇANY otvára sa 1. júla
Černockého ulica Info: 4487 2500 
Pondelok - nedeľa: 10.00 - 19.00

najbližšie vyjdú 15. 6.

EVEREST FOTO, s.r.o., Račianske mýto 1/C, 
obchodná pasáž, 839 01 Bratislava

PROFESIONÁLNY
DIGITÁLNY
MINILAB
FOTOGALÉRIA
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10% zľava na formáty 9x13 až 13x18 cm

20% zľava na formáty A4 až 30x45 cm

0%2
zľava na výrobu fotografií

0%1
zľava na výrobu fotografií

malý formát

veľký formát


