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Magistrát v lete
úplne dokončí
rozšírenie
nábrežia

Výsledok volieb
petržalského
starostu asi bude
známy na jeseň

STARÉ MESTO
Úsek Nábrežia arm. gen. Ludvíka Svobodu v smere od Nového mosta po
tunel rozšíria o jeden jazdný pruh, stavebné práce sa začnú 27. júna a skončia sa 20. septembra.
Informoval nás o tom námestník primátora Bratislavy Karol Kolada. Ako dodal,
mestská hromadná doprava bude po
nábreží premávať bez obmedzení, osobná doprava v smere do Karlovej Vsi bude
presmerovaná na Žižkovu ulicu, v smere
z Karlovej Vsi do centra mesta bude bez
akýchkoľvek obmedzení. Stavebné práce
bude vykonávať akciová spoločnosť
Doprastav, ktorá sa stala víťazom verejnej súťaže, práce na uvedenom úseku
nábrežia, ktorý je dlhý 670 metrov, budú
mesto stáť vyše 23,5 milióna korún.
Podľa K. Koladu bude súčasťou tejto
stavby okrem rekonštrukcie infraštruktúry aj vybudovanie odbočovacích a zaraďovacích jazdných pruhov, ktoré umožnia prepojenie do priestoru budúcej
výstavby v Podhradí.
Vlani sa nábrežie rozširovalo v opačnom
smere, teda v smere od Karlovej Vsi do
centra, pričom aj vtedy bola osobná
doprava presmerovaná po Žižkovej ulici.
Súčasťou týchto prác bola okrem vybudovania novej vozovky aj výmena vodovodného potrubia v celej dĺžke tohto
úseku nábrežia, ktorú vykonala Bratislavská vodárenská spoločnosť, do novej
polohy boli preložené trakčné stožiare a
stožiare verejného osvetlenia. Namiesto
pôvodne plánovaných 28,8 milióna
korún stáli práce len 19,4 milióna, pretože časť rozšírenia nábrežia zabezpečila
spoločnosť J&T Real Estate, ktorá je
investorom výstavby polyfunkčného
komplexu River Park. Pred touto úpravou sa komunikácia na nábreží od tunela
až po Nový most totiž zužovala do jediného jazdného pruhu, čo spôsobovalo v
dopravných špičkách neustále zápchy.
Rozšírenie cesty o jeden jazdný pruh
výrazne zlepšilo plynulosť a bezpečnosť
premávky pre tisíce motoristov, ktorí po
tejto dôležitej komunikácii denne dochádzajú do centra mesta zo západných
mestských častí, predovšetkým z Karlovej Vsi, Dúbravky či Devínskej Novej
Vsi. Obdobné pozitívne efekty mesto
očakáva aj od rozšírenia komunikácie v
smere do Karlovej Vsi.
Zásadnejšie zlepšenie dopravnej situácie
na Nábreží arm. gen. Ludvíka Svobodu,
ale aj na iných dôležitých komunikáciách
v meste, sa očakáva po dokončení diaľničného úseku Lamačská cesta - Staré
grunty, ktorého súčasťou je aj tunel Sitina. Ako informujeme na inom mieste
tohto vydania Bratislavských novín,
dokončenie tejto stavby sa predpokladá v
priebehu niekoľkých mesiacov.
(juh)

PETRŽALKA
Napriek predpokladu, že Ústavný súd
SR sa meritórne vyjadrí k voľbe petržalského starostu až na jeseň, víťazný
kandidát Peter Matúška sa za starostu
považuje už teraz.
Počas uplynulých dní to P. Matúška niekoľkokrát zopakoval, hoci v utorok 6.
júna vyhlásil, že rešpektuje rozhodnutie
Ústavného súdu, ktorý predbežným opatrením uložil petržalskej miestnej volebnej komisii, aby mu osvedčenie o zvolení nevydala. Už o deň neskôr P. Matúška
namietol zaujatosť sudcu Ústavného
súdu Štefana Baránya, ktorý bol vo
volebnom období 1990 - 1994 poslancom parlamentu za Stranu demokratickej
ľavice rovnako ako druhý najúspešnejší
kandidát v petržalských doplňovacích
voľbách 2006 Milan Ftáčnik. Pri tejto
príležitosti však P. Matúška po prvý raz
už verejne vyhlásil, že osvedčenie o zvolení za starostu nemá konštitutívny charakter a že sa napriek všetkému pokladá
za zvoleného starostu Petržalky.
V pondelok 12. júna uplynul tridsiaty
deň od konania volieb, na ktorý v súlade
so zákonom o voľbách zvolala zastupujúca starostka Viera Kimerlingová
mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva. Jeho jediným bodom bola
správa o priebehu volieb, ktorú mal
podľa zákona prečítať predseda volebnej
komisie Miroslav Brunovský. Ako občan
v diskusii vystúpil P. Matúška, ktorý
začal čítať sľub starostu, na čo väčšina
poslancov sálu opustila. Po jeho vystúpení zastupujúca starostka skonštatovala,
že zloženie sľubu nebolo platné. P.
Matúška neskôr svoje vystúpenie odôvodnil snahou o to, aby mu nezanikol
mandát a na jeho miesto sa neposunul
ďalší kandidát.
Podľa predstaviteľov Ústavného súdu
však k takejto veci nemôže prísť, pretože
Ústavný súd prakticky zmrazil všetky
následné kroky až do rozhodnutia o veci
samej. Pre Bratislavské noviny sa vyjadril aj petržalský hovorca Marek Papajčík v tom zmysle, že celý priebeh zasadnutia miestneho zastupiteľstva na situácii
nič nemení.
Pripomeňme, že miestna volebná komisia sa rozhodla nepodpísať zápisnicu o
výsledku volieb a nevydať P. Matúškovi
osvedčenie o právoplatnosti jeho zvolenia za starostu Petržalky. Rozhodla sa tak
z dôvodu, že v deň volieb zatiaľ neznáme
osoby porušili volebné moratórium agitáciou v prospech P. Matúšku pred volebnými miestnosťami i lietadlom s transparentom krúžiacim nad mestskou časťou.
V tejto súvislosti sa obrátili na Ústavný
súd traja neúspešní kandidáti na starostu
- Milan Ftáčnik, Ladislav Snopko a Ján
Kotuľa.
Gustav Bartovic

Na pôvodne trojpodlažnom meštianskom dome pamiatkari odobrili ďalšie štyri podlažia.
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Pamiatkari niekedy stoja pred dilemou
STARÉ MESTO
Dianie okolo obnovy meštianskeho domu na Hviezdoslavovom námestí 25
naznačuje, že ani pamiatkari nemusia
mať jednotný názor na spôsob interpretácie kultúrnych pamiatok.
Pripomeňme, že podľa stanoviska Pamiatkového úradu SR obnova objektu rešpektovala metodiku krokov, ktoré zvolil Krajský pamiatkový úrad v Bratislave a pamiatkové hodnoty budovy ostali zachované. Krajskí pamiatkári postupne vydali v
súvislosti s obnovou domu 13 rozhodnutí,
pričom schválili zmeny stavby pred dokončením, ktoré požadoval investor.
Generálna riaditeľka Pamiatkového úradu
SR Katarína Kosová sa nedomnieva, že
spôsob obnovy tohto objektu je preceden-

som. „Pri obnove každej kultúrnej pamiatky je potrebné zvážiť všetky okolnosti,
pretože v priebehu jej vývoja vstupujú do
jej života rôzne kultúrne a chronologické
vrstvy. Najdôležitejšou úlohou pamiatkarov je nájsť optimálny modus vivendi,
spôsob, ako objekt reštaurovať, obnovovať a užívať. Neraz stoja pred dilemou, či
majú striktne trvať na tom, aby objekt
ostal v pôvodnom stave a čakať, kedy sa
nájde investor, ktorý to bude ochotný
akceptovať, alebo sa pokúsiť pri obnove
zachovať čo najviac z hodnôt objektu. V
prípade Hviezdoslavovho námestia 25 sa
v podstate podarilo zachovať celý dom s
výnimkou strechy.“
Ako K. Kosová dodala, poslaním pamiatkovej ochrany je zachovať hodnoty, ktoré

vytvorili predchádzajúce generácie, prijali
sme ich za svoje a sú súčasťou nášho kultúrneho dedičstva. Pamiatkari sa však zároveň musia konfrontovať so skutočnosťou, že investori neprichádzajú, aby pamiatky iba zakonzervovali v pôvodnom
stave, ale vkladajú do nich nové funkcie.
Moderné nadstavby na historických domoch aj v chránenom pamiatkovom území ako také nie sú problémom, v prípade,
že ide o kultúrne pamiatky, však musia
byť zachované ich pamiatkové hodnoty,
teda to, prečo bol daný objekt vyhlásený
za kultúrnu pamiatku. Problém pamiatkovej ochrany pritom je, že musí byť zosúladená s požiadavkami každodenného života - na rozdiel napríklad od zbierkových
predmetov v múzeách. Juraj Handzo

Spojiť nové so starým sa dá aj citlivo
O princípoch pamiatkovej ochrany v
Bratislave a o tom, ako by sa malo postupovať pri rekonštrukciách budov,
ktoré sú kultúrnymi pamiatkami, sme
sa pozhovárali s generálnou riaditeľkou Pamiatkového úradu SR Katarínou KOSOVOU.
- Pri obnove objektov, ktoré sú kultúrnymi pamiatkami, existujú všeobecné princípy, smerujúce k tomu, aby bola v maximálnej miere zachovaná autenticita
objektu a toho, čo bolo dôvodom pre
jeho vyhlásenia za kultúrnu pamiatku.
Okrem týchto všeobecných princípov je
dôležité, aby sa zachovali jeho jednotlivé
konštrukčné a iné prvky. Každý dom je
originálom, jedinečným fenoménom,
ktorý sa posudzuje nielen podľa všeobecných princípov, ale aj individuálne.
Každá pamiatka má svoj vlastný dlhý

životopis a je potrebné pochopiť, v čom
spočíva jej jedinečnosť.
Ako by investori mali postupovať pri
obnove objektov, ktoré sú kultúrnymi
pamiatkami?
- Pred nadobudnutím vlastníctva objektu,
ktorý je kultúrnou pamiatkou alebo sa
nachádza na pamiatkovo chránenom
území, je potrebné, aby investor svoje
zámery konzultoval na krajskom pamiatkovom úrade, kde dostane informácie o
limitujúcich faktoroch pri obnove objektu. Krajský pamiatkový úrad sa vyjadrí k
vhodnosti či nevhodnosti zámeru, prípadne určí, či je potrebné vykonať pamiatkový, umelecko-historický, stavebno-historický, statický alebo archeo-

logický výskum. Základnou zásadou v
pamiatkovej ochrane je dôkladné poznanie každého objektu, ktorý prechádza
stavebným zásahom, Nejde o svojvôľu
pamiatkarov, ale o nutnosť individuálne
posudzovať každý objekt.
Čo predovšetkým by mali stavebníci
vedieť?
- Mali by sa najmä vyvarovať toho, aby
vytvárali také koncepcie využitia objektu, ktoré nie sú v súlade s jeho dispozičným riešením, prípadne by mohli degradovať jeho pamiatkové hodnoty. Absolútnym pravidlom by malo byť, že nová
tvorba v historickom prostredí by s ním
mala korešpondovať a nie súperiť. Spojiť
nové so starým sa dá aj citlivo, pričom
primeraným spôsobom je možné použiť
aj moderné technické a technologické
riešenia.
Zhováral sa Juraj Handzo
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Chýba nám
ešte smernica
o slušnosti
Raz nás možno poteší Európska únia
tým, že príjme smernicu inšpirovanú
Slovenskom, a zahanbí nás tým, že to
bude smernica o tom, ako sa majú k
sebe Európania správať.
Mnohí protestujú, načo vraj únia vydáva
toľko všakovakých smerníc, že upravuje
pomaly aj to, ako sa má zaviazať uzlík na
balíčku, aby ho poštár bez problémov
doručil. Keď sa však pozriem okolo seba,
zíde mi na myseľ, že mnohé veci, ktoré
vieme my u nás, nemusia vedieť v inom
kúte kontinentu. Myslím si to preto, lebo
v iných kútoch kontinentu je elementárna
slušnosť samozrejmosťou a my akoby
sme o nej ani nevedeli. Keď však už je tá
únia raz spolok, tak by isté veci mala mať
spoločné. A elementárne veci by mala
mať spoločné, rovnaké, celkom bezpodmienečne. Naposledy napríklad vydala
smernicu v takej základnej veci, ako že sa
nepatrí klamať spotrebiteľov falošnými
údajmi na obaloch potravín.
Možno by sa tá smernica nemusela hneď
vzťahovať na celú krajinu, stačilo by na
hlavné mestá, kam chodí najviac ľudí z
iných miest iných štátov. Aj to by stačilo,
lebo v našom hlavnom meste akosi tá
európska elementárna slušnosť chýba
najviac. Na vidieku je to iné - ale nechápem potom, prečo tie obrovské vlny, ktoré
sa sťahujú do hlavného mesta, zabudnú
na to, čo mali doma v krvi. Neslušnosť v
tomto smere sa prejavuje nepriamou
úmerou - z čím menšej diery do čím vyššej pozície a čím arogantnejšie.
Nesmejte sa. V tomto meste sa napríklad
celkom bežne nezdraví. Kedysi to bolo
skôr výsadou predavačov, dnes nezdravia nakupujúci. S poďakovaním je to rovnaké. V Európe vodiči zastanú pred priechodom pre peších celkom samozrejme,
ale rovnako samozrejmé je aj to, že chodec, ak je sám, nebude nástojčivo vyžadovať prednosť od kolóny áut z jednej i
druhej strany. Vonku sa pri zbiehaní
dvoch pruhov vodiči slušne rešpektujú, u
nás ohrozujú. K slušnosti patrí i to, že
policajti sú na očiach a pomáhajú verejnosti. U nás na verejnosť číhajú ukrytí s
radarom pod stromom ako líšky pri zajačej nore. Čakám na takú smernicu.
Gustav Bartovic

DOMESTICA SR HĽADÁ
PRE SVOJICH KLIENTOV
- ženy na dlhodobé upratovanie
domácností a firiem
- možnosť aj pre živnostníčky
Tel.: 6241 1148, fax: 6224 7788
www.domestica.sk
e-mail: domestica@ba.telecom.sk
Jungmannova 10-12, 851 01 Bratislava
tel./fax: 6252 5021-2, 0905 431 455
www.cancelli.sk, e-mail: cancelli@cancelli.sk

Vám vyrobí a namontuje

Aj na splátky!

ŽALÚZIE ROLETY
MARKÍZY DVERE
GARÁŽOVÉ BRÁNY
 SIETE PROTI HMYZU
VSTAVANÉ SKRINE
 AUTOMATICKÉ
POHONY na brány
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Zmenia pravidlá pre exteriérové sedenia,
pôvodné normy by ale stále mali platiť
STARÉ MESTO
Prakticky od marca sa v Starom Meste
začali objavovať exteriérové sedenia nebolo to len pred začiatkom oficiálnej
sezóny, ale často aj v rozpore so všeobecne záväzným nariadením, ktoré
upravuje spôsob ich inštalácie.
Už piateho marca poslal staromestský
úrad upozornenie a výzvu na nápravu
jednému z hriešnikov, ktorí nerešpektujú
na severnej strane Hviezdoslavovho
námestia predpísaný odstup od fasády
200 cm. Tento odstup by mal umožniť
chodcom bezpečný a pohodlný pohyb.
Prvé sedenie bolo zriadené už v marci,
dodnes je na svojom mieste a chodci ho
musia obchádzať po nerovnej dlažbe
vozovky z veľkých kamenných kociek.
Nielen to. Okrem krajnej reštaurácie, Le
Monde, ktorá si okrem podlubia kontinuálne ohradila aj značný priestor až do
vozovky, sa podobne zachovala aj Slovenská reštaurácia v susedstve prvého zo
spomenutých hriešnikov - reštaurácie
KOGO - a postupne pribúdajú ďalšie.
Informovali sme sa na Miestnom úrade
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto,
ktorá vydala spomenuté všeobecne
záväzné nariadenie, či už po deviatich
týždňoch vyriešili prvý z uvedených prípadov a ako mieni mestská časť riešiť
ostatné prípady.
„Na základe skúseností z praxe a zhodnotení petície kaviarnikov sme prehodnotili názor na dvojmetrový odstup od
fasády na severnej strane Hviezdoslavovho námestia a do júnového zastupiteľstva predložíme návrh zmeny všeobecne záväzného nariadenia,“ odpovedá vicestarosta Andrej Petrek. „Na základe tejto zmeny by bolo možné umiestňovať exteriérové sedenie priamo od fasády
pevnej prevádzky reštauračného zariadenia.“ Táto zmena už raz novelizovaného
VZN z roku 2004 ide vlastne proti zmyslu pôvodného nariadenia, ktoré malo
zámer chrániť chodcov. Pripravovaná
novela uprednostňuje podnikateľov, peší
domáci, hostia a turisti sú až na druhom
mieste.
A. Petrek tiež uvádza, že miestny úrad už
začal v súvislosti s dosiaľ nelegálnymi
exteriérovými sedeniami na tomto námestí viacero správnych konaní. Podnikatelia sa a v nich majú zodpovedať za
nesúlad umiestnenia sedenia s platným
vydaným povolením. „Zrealizované nepovolené prekrytia a reštauračné zariadenia mimo pevnej prevádzky požadujeme
odstrániť a uviesť do súladu splatným
VZN. Správne konania sa však netýkajú

len Hviezdoslavovho námestia, ale celej
pešej zóny,“ končí vicestarosta.
Keďže všetky sedenia nainštalované od
fasády domov na severnej strane námes-

tia sú zatiaľ ešte stále porušením normy,
budeme sledovať, ako sa jednotlivé prípady budú vyvíjať.
(gub)
FOTO - Oto Limpus

BRATISLAVA
Platiť daň z nehnuteľnosti sa musí aj
za kostoly. Pre niektoré farnosti je to
značná záťaž. Napríklad Kostol Najsvätejšej trojice v Starom Meste má
zaplatiť vyše 60-tisíc korún, ktoré však
farnosť nemá a tak sa na zaplatenie
dane musia zozbierať farníci.
Zaujímali sme sa, či mesto môže niečo v
tomto smere urobiť - znížiť výšku daní,
resp. ju odpustiť, alebo vyjsť farnostiam
v ústrety iným spôsobom. Ako nám
povedal bratislavský primátor Andrej
Ďurkovský, pri tvorbe všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností
na rok 2006 boli vzaté do úvahy požiadavky cirkví, ako i laických veriacich a v
paragrafe 8, odsek 4, písmeno a) bolo
poskytnuté zníženie dane z nehnuteľností vo výške 50 percent na stavby alebo
ich časti vyhradené na vykonávanie
náboženských („cirkevných“) obradov.
„Súčasné znenie zákona o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
neumožňuje riešiť tvrdosť zákona v individuálnych prípadoch,“ uviedol A. Ďurkovský, podľa ktorého takéto ustanovenie obsahoval zákon o dani z nehnuteľností do roku 2004.
(juh)

Od grafitov sú
už vyčistené
obe lávky mosta

Osud parčíku na Belopotockého ulici
závisí už len na mestských poslancoch
STARÉ MESTO
Parčík na Belopotockého ulici je
podľa všetkého zachránený, pretože
vlastník tohto pozemku ZIPP Bratislava by mal dostať primeranú náhradu
v priestoroch dnes už nefunkčného
amfiteátra nad Búdkovou cestou.
Staromestskí poslanci totiž odsúhlasili
zámer mesta poskytnúť vlastníkovi
pozemkov pod parkom náhradu, aby sa
zachoval zvyšok Esterházyho záhrad, za
ktorý bojovala lokálna občianska iniciatíva. Zámenu týchto pozemkov po rokovaní primátora Andreja Ďurkovského s
predstaviteľmi občianskej iniciatívy
navrhlo mesto, aby tak zabránilo výstavbe na mieste parku. Primeranou náhradou sa zdali práve pozemky v priestore

Odpustiť daň
za kostoly
mesto nemôže

schátraného amfiteátra, kde sa ráta s
výstavbou už aj v návrhu územného
plánu zóny Machnáč. Keďže však amfiteáter je v správe mestskej časti Staré
Mesto, muselo sa touto otázkou zaoberať
aj miestne zastupiteľstvo.
V rokovaní k najväčším problémom
patril rozsah transakcie. Na Belopotockého ide totiž o tritisíc štvorcových metrov,
kým amfiteáter má rozlohu 20-tisíc
štvorcových metrov. Vicestarosta Andrej
Petrek aj poslankyňa Katarína Magulová
vysvetlili kolegom, že nejde o zámenu
pozemku za pozemok, ale o primeranú
náhradu podľa hodnoty pozemkov. Toto
stanovisko potvrdila aj riaditeľka odboru
realít spoločnosti ZIPP Jana Varinská
slovami: „Nehovoríme o zámene tritisíc

ku 20-tisíc, ale o primeranej náhrade,
nechceme ani o halier viac, ako má pre
nás hodnotu plocha na Belopotockého a
sme aj ochotní dohodnúť sa na zrevitalizovaní a údržbe parčíka.“
Napokon zámer poskytnúť spoločnosti
ZIPP náhradu podporilo všetkých 28 prítomných poslancov Starého Mesta. Definitívne však o veci rozhodne až bratislavský primátor Andrej Ďurkovský, ktorého
poslanci mestského zastupiteľstva poverili, aby ďalej viedol rokovania o výmene, resp. kúpe pozemku a o výsledkoch
rokovaní informoval poslancov na najbližšom zastupiteľstve. Zámena pozemkov sa ukázala ako jediný možný a reálny spôsob, ako parčík na Belopotockého
ulici zachrániť.
Gustav Bartovic

BRATISLAVA
Od pondelka môžu chodci a cyklisti
používať lávku na ľavej strane Nového mosta (od centra mesta), ktorá bola
uzavretá pre čistenie od nežiaducich
výtvorov sprejerov.
Počas šiestich týždňov magistrátne
oddelenie cestného hospodárstva zabezpečilo očistenie lávky a ošetrenie antigrafitovým náterom. Ako uviedla hovorkyňa magistrátu Eva Chudinová,
celková plocha určená na čistenie bola
asi 3400 štvorcových metrov, za čo
magistrát zaplatí približne 3,8 milióna
korún. Zároveň odstránili skorodované
častí konštrukcie lávky a zalievali ich
asfaltom, čo si vyžiadalo ďalších 1,2
milióna korún.
S čistením Nového mosta začal magistrát
v lete minulého roku, keď aj s pomocou
sponzorských finančných prostriedkov
očistil protiľahlú stranu lávky, čo stálo
3,3 milióna korún. Dodávateľom prác je
spoločnosť Axiom Real Slovensko, s.r.o.,
víťaz verejnej súťaže, ktorú magistrát
vypísal začiatkom minulého roku. V
prvej etape spoločnosť vyčistila lávku na
Novom moste smerom od Karlovej Vsi.
Celú plochu očistila a natrela antigrafitovým náterom. Pretože údržba sa nedala
robiť v mesiacoch, keď teplota klesala
pod 10 stupňov, spoločnosť ARS ju urobila v apríli. Toto očistenie stálo magistrát približne 80-tisíc korún. Až do
októbra bude spoločnosť lávku pravidelne, raz do týždňa, kontrolovať a podľa
potreby čistiť.
V júli a v auguste majú od grafitov očistiť aj pylóny Nového mosta.
(juh)

Ak máte záujem
o reklamu v novinách,
volajte na telefónne
číslo 0911-NOVINY
www.bratislavskenoviny.sk
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STARÉ MESTO
Stavebný úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mesto v uplynulých dňoch
rozhodol, že kontroverzný vežiak na
Šancovej ulici môže mať 22 podlaží,
účastníci stavebného konania sa proti
tomuto rozhodnutiu odvolajú.
Informoval nás o tom Ondrej Dostál, ktorý spolu s Petrom Hodálom zastupuje
účastníkov stavebného konania. „Rozhodnutie stavebného úradu bolo vyvesené na
úradnú tabuľu miestneho úradu 27. mája,“
uviedol O. Dostál. Ako dodal, spoločne s
P. Hodálom požiadali Pamiatkový úrad
SR, aby preskúmal stanovisko Krajského
pamiatkového úradu Bratislava v tejto veci. Pamiatkový úrad SR im v týchto dňoch
oznámil, že stanovisko Krajského pamiatkového úradu Bratislava nebolo vydané
formou záväzného stanoviska podľa paragrafu 40b stavebného zákona. „Pamiatkový úrad SR tiež poukazuje na to, že Krajský súd v Bratislave odložil vykonateľnosť
rozhodnutia ministra kultúry Františka
Tótha o zredukovaní pamiatkovej zóny,“
upozornil O. Dostál. „Podľa ustanovenia
paragrafu 62, odsek 4 stavebného zákona
ak by sa uskutočnením alebo užívaním
stavby mali ohroziť verejné záujmy chránené týmto zákonom a osobitnými predpismi, alebo neprimerane obmedziť či
ohroziť práva a oprávnené záujmy účastníkov vo väčšom rozsahu, než sa počítalo v
územnom rozhodnutí, stavebný úrad žiadosť o stavebné povolenie zamietne.“
Podľa O. Dostála je z konania staromestského stavebného úradu zrejmé, že nezohľadnil vyššie uvedené skutočnosti. Ako
ďalej zdôraznil, Pamiatkový úrad SR sa
vecne stotožnil s výhradami, ktoré spolu
s P. Hodálom proti stavbe na Šancovej
ulici vzniesli. O. Dostál nám tiež povedal, že spolu s P. Hodálom podajú v
zákonom stanovenej lehote podajú proti
rozhodnutiu stavebného úradu odvolanie
na nadriadený krajský stavebný úrad.
Výstavbu objektu, ktorý stavia spoločnosť Istroreal, dlho blokoval odpor
pamiatkarov, ktorí boli proti vyššiemu
počtu podlaží. Dom mal mať pôvodne
osem nadzemných podlaží, investor
neskôr požiadal o zmenu stavby pred
dokončením, v ktorom žiadal o povolenie zvýšiť počet podlaží na 34, neskôr na
22. Rozostavaný dom sa nachádzal na
území pamiatkovej zóny centrálnej mestskej oblasti a práve z tohto dôvodu sa k
jeho výstavbe vyjadrovali pamiatkari z
Krajského pamiatkového úradu Bratislava. Na základe rozhodnutia ministra kultúry Františka Tótha bola od 25. októbra
minulého roku pamiatková zóna približne o polovicu menšia, než bola predtým.
Vykonateľnosť tohto rozhodnutia neskôr
Krajský súd v Bratislave odložil. (juh)

SERVIS
(do 160 000km)

Vrátane prác, materiálu a náplní predpísaných
výrobcom (filtre, sviečky, oleje, kvapaliny ...)

Trať električiek neplánovane opravujú aj
na Námestí SNP, dopravu obnovia 1. júla
STARÉ MESTO
Okrem rozsiahlej rekonštrukcie električkovej trate a povrchov na Obchodnej ulici, Hurbanovom námestí,
Župnom námestí a Kapucínskej ulici
sa v týchto dňoch neplánovane vykonávajú aj práce na oprave trate električiek na Námestí SNP.
Ako nám povedala hovorkyňa magistrátu Eva Chudinová, túto opravu vykonáva
Dopravný podnik Bratislava vo vlastnej
réžii. „Je to samostatná investícia
Dopravného podniku,“ uviedla a dodala,
že náklady na opravu tohto úseku trate
nie sú obsiahnuté vo finančných prostriedkoch, ktoré vyčlenilo mesto na
rekonštrukciu trate a povrchov na
Obchodnej ulici, Hurbanovom námestí,
Župnom námestí a Kapucínskej ulici.

Dopravný podnik podľa nej využil, že v
súvislosti s touto rekonštrukciou je z
Námestia SNP vylúčená električková
doprava a tak je vhodný čas na opravu
trate aj na tomto mieste.
Oprava trate sa začala 8. mája a potrvá do
28. júna. „V dňoch 29. a 30. júna budú
vykonávané technicko-bezpečnostné
skúšky spolu s rekonštruovaným úsekom
Kapucínska - Hurbanovo námestie,“
povedal nám vedúci správy koľajových
tratí Dopravného podniku Bratislava
Vladimír Lipský. „Električková doprava
v tomto úseku by mala byť opätovne
uvedená do prevádzky 1. júla.“
Podľa V. Lipského sa oprava električkového telesa na Námestí SNP v úseku
Uršulínska - Klobučnícka vykonáva v
dvoch etapách s celkovou dĺžkou 220

metrov dvojkoľajne. Žliabkové koľajnice a koľajové konštrukcie sú uložené na
paneloch typu DZP (ZIPP) s pružným
upevnením. V tomto úseku sú použité
tzv. rozraďovacie výhybky, ktoré umožňujú plynulejšiu jazdu električky oblúkom, keďže je vedená už z roviny na
samostatnej koľaji. „Pretože sa tento
traťový úsek nachádza v centrálnej
mestskej oblasti, koľajnice sú obložené
protihlukovými prvkami,“ uviedol V.
Lipský. „Keďže električková trať v
tomto mieste netvorí samostatné teleso,
jej živičný povrch je zhodný s cestným
telesom.“
Opravu vykonáva Dopravný podnik Bratislava vlastnými kapacitami, takže celkové náklady na opravovaný úsek by nemali prekročiť 20 miliónov korún.
(juh)

Mgr. Mária Filková
Organizovala výstavy avantgardných výtvarníkov
(60-te roky) G Vybudovala verejné detské ihrisko
(1974) a verejné schody (2002) G Zachraňovala
s žiakmi ZŠ vzácnu flóru pred stavbou parlamentu
a 300 ročnú lipu pred protekčnou stavbou (1985)
G Zachránila pre verejnosť niekdajší Feikeho hostinec,
dnes Lesnú školu Horárne (1987) G Bola volenou,
charizmatickou tajomníčkou mestskej organizácie
ochrancov prírody (80-te roky). Nebola štátom
- na rozdiel od lojálnych okresných tajomníkov platená, ale bola...perzekvovaná G Redigovala
„rebelantský“ časopis Ochranca prírody
G Bola spoluautorkou a spoluorganizátorkou
publikácie Bratislava/nahlas G Bola zakladajúcou
členkou VPN a členkou jeho prvého Koordinačného
výboru G Získala pre centrálu VPN Mozartov dom
a dala mu chod a štýl G Bola prvou porevolučnou
tajomníčkou (riaditeľkou) NVB (dnes magistrátu).
Spolu s kolegami pripravila bezproblémové prvé
slobodné parlamentné a komunálne voľby v Bratislave
G Založila anglickú City university v Bratislave
a stala sa predsedkyňou jej správnej rady
G V prvých dňoch revolúcie ako členka vládnej
dislokačnej komisie, odobrala ÚVKSS symbol jeho
moci – „Biely dom“ na Hlbokej, (dnes sídlo MZV)
G Je spoluzakladateľkou a prvou riaditeľkou
Nadácie Horský park, dnes členkou jej správnej
rady G Jedenásť rokov vedie prevádzku ojedinelej
kultúrnej a občianskej ustanovizne: Horárne Horský
park G Požíva rešpekt ako poslanec a člen rady
Miestneho zastupiteľstva v Starom Meste
G Presadila napr. renováciu a opätovné otvorenie
kúpaliska v Ekoiuvente pre verejnosť
G Vyštudovala Filozofickú fakultu UK.

CHCETE ČINY V PROSPECH ĽUDÍ?
VOĽTE

SLOBODNÉ FÓRUM
KRÚŽKUJTE

120
Mgr. Máriu Filkovú

Zrušenie jaslí na Javorinskej opäť odložili
STARÉ MESTO
Staromestskí poslanci minulý týždeň
opäť neprijali rozhodnutie o zrušení
detských jaslí na Javorinskej ulici,
ktoré opakovane navrhol starosta Starého Mesta Peter Čiernik.
Na mimoriadnom zasadnutí staromestského miestneho zastupiteľstva poslanci vzali
na vedomie Analýzu kapacít a výhľadových potrieb predškolských zariadení a
zariadení sociálnych služieb. Súčasťou
tohto materiálu bol aj návrh uznesenia,
podľa ktorého poslanci mali schváliť
zámer vystavať na mieste terajších detských jaslí na Javorinskej ulici 9 objekt
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ROKOV
v cene auta

občianskej vybavenosti - domov dôchodcov a detské jasle zrušiť k 30. júnu tohto
roka. Samotné rozhodnutie o budúcnosti
jaslí poslanci odložili na riadne zasadnutie
miestneho zastupiteľstva, ktoré bude v
utorok 27. júna.
Staromestské zastupiteľstvo o tejto téme
rokovalo už niekoľkokrát. Poslanci sa
návrhom na zrušenie jaslí, ktorý predložil
starosta Peter Čiernik, zaoberali už v
marci, vtedy ho neschválili. Dôvodom
zrušenia jaslí, ktoré sú zatvorené od 9.
februára, má byť havarijný stav objektu, v
ktorom sídlia. Medzičasom vysvitlo, že
stav objektu nie je až taký katastrofálny a

Platí pre všetky modely osobných
a ľahkých úžitkových vozidiel.

rodičia detí navštevujúcich jasle prejavili
ochotu finančne sa podieľať na oprave,
mestská časť však na ich ponuku nereagovala. Tesne pred uzatvorením jaslí bola
časť strechy, cez ktorú zatekalo, opravená
na náklady jedného z rodičov.
Napriek tomu sa P. Čiernik v máji rozhodol predložiť návrh vybudovať na mieste
jaslí domov dôchodcov a návrh jasle zrušiť buď k 30. júnu tohto roka alebo ku dňu
nadobudnutia právoplatnosti územného
rozhodnutia na stavbu domova dôchodcov. Ešte pred začatím májového zastupiteľstva starosta oba tieto návrhy stiahol z
programu rokovania.
(juh)

Jazdite s výhodami

Mercedes-Benz!
Záruka MOBILITY a 24-hodinový servis.
MercedesCard - systém výhod a zliav.
Bezplatné zapožičanie vozidla

pri bežnej oprave* nad 2 hodiny: náhradné vozidlo
v deň opravy, do konca pracovnej smeny bezplatne.

Infolinka: 02/49 29 49 49

ZÁRUKA

3 ROKY

Platí pre triedu E od 15. 6. 2005

info@mercedes-benz.sk,www.mercedes-benz.sk

*objednané vopred

Mrakodrap na
Šancovej môže
mať 22 podlaží
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Dvojaký meter
bratislavských
pamiatkarov
LIST ČITATEĽA
Pri čítaní článku Meštiansky dom údajne nestratil svoje hodnoty pamiatky mi
stúpol krvný tlak na 220. Takže niektorí
„vyvolení“ môžu úplne zmeniť vzhľad
fasády i celej stavby pamiatkovo chránenej budovy a ešte to majú odobrené
pamiatkovo chráneným úradom, zatiaľ
čo iní sú na tom celkom inak.
Chcem upriamiť pozornosť na obytné
domy, ktoré sú v užívaní radových občanov bez možnosti ovplyvňovať úrady a
majú tú smolu, že tieto stavby sú zapísané
v registri národných kultúrnych pamiatok.
Ak je potrebné opraviť sedlovú strechu,
nemôžete použiť lacnejšie škridle, pretože
vám to zamietne pamiatkový úrad. Ak
potrebujete vymeniť rozpadávajúce sa
drevené okná, nemôžete ich vymeniť za
plastové, pretože vám to nepovolí pamiatkový úrad. Ak chcete urobiť akúkoľvek
progresívnu zmenu v budove, tak máte
nekonečné problémy s pamiatkovým úradom. To, že všetky opravy v týchto budovách si musia obyvatelia zaplatiť z ťažko
budovaného fondu opráv a údržby,
pamiatkový úrad vôbec nezaujíma. Niekoľko obytných budov v Bratislave už na
tento postoj pamiatkového úradu doplatilo
tým, že napr. strecha sa neopravila a budova sa rozpadáva. To je záujem ochrany
pamiatok podľa pamiatkového úradu. A
na druhej strane sme svedkami úplne
nemorálneho postoja tiež k „ochrane“
iných pamiatok. Len tak ďalej vážení
úradníci pamiatkového úradu. My Bratislavčania máme z vás „radosť“.
Ing. Ján Dekánek, Nové Mesto
(obyvateľ jedného z pamiatkovo
chránených domov)

Kto sa postará
o zeleň v centre?
LIST ČITATEĽA
Už viac rokov pri prechádzaní popri
Slovenskej národnej galérii na dunajskom nábreží čakám, či sa konečne
niekto rozhodne obnoviť resp. vysadiť
zeleň v betónových nádobách priamo
pri vchode do SNG, ale i v nádobách
stojacich na chodníku pred galériou.
Tento stav, nevšímavosť a nezáujem zodpovedných je o to horší, že popri tejto budove, o ktorej rekonštrukcii sa síce rozpráva viac rokov, ale sa zatiaľ nič nedeje,
denne prechádzajú zástupy zahraničných
turistov. Konštatujem, že veľa sa v Starom
Meste zlepšilo, to ale neplatí o zeleni, či
už pri SND, na nábreží a najmä pri budove SNG. Pre návštevníkov a obyvateľov
nie je dôležité, čo komu patrí do kompetencie, ale najmä to, aby došlo k náprave.
Ing. Eva Komanová, Bratislava
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U Dvoch levov uspokoja len nenáročných
Aj keď v meste neustále pribúdajú
nové reštaurácie, dodnes existuje niekoľko zariadení, ktoré navodzujú
dojem, akoby sa v nich pred mnohými
rokmi zastavil čas. Presne tento pocit
sme mali v reštaurácii U DVOCH
LEVOV na Lazaretskej ulici.
Podnik, ktorý sa kedysi volal Detvan,
pozostáva z dvoch častí - vchodom z
Lazaretskej ulice sa možno dostať do
zadymenej, tmavej pivárne, ktorá je
chodbou prepojená s reštauračnou časťou. Do reštaurácie možno vojsť aj zo
Špitálskej ulice, kde je aj letná terasa pod
gaštanmi. Interiér reštaurácie pôsobí ošumelo, zjavne neprešiel zásadnejšou
rekonštrukciou, nový je iba barový pult.
Dlážku a čiastočne aj obklad stien tvorí
opotrebovane pôsobiaci mramor, dojem
ošumelosti posilňujú prastaré ventilátory.
Lovecké trofeje na stenách doplnené
obrázkami zvierat asi majú evokovať, že
ide o poľovnícku reštauráciu. Niektoré
stoly sú navzájom oddelené nevkusnými
paravánmi, ozdobenými umelými kvetmi. Celková atmosféra podniku nevdojak
navodzuje v návštevníkovi pocit, že sa
vrátil v čase niekam do roku 1986.
Zatuchnutý vzduch plný nepríjemných
pachov z kuchyne a cigariet tento pocit
ešte posilňuje.
V čase našej návštevy bola reštaurácia
takmer prázdna, napriek tomu chvíľu
trvalo, kým nám čašník priniesol jedálne
lístky. Ponuka jedál je pomerne široká,
obsahuje denné menu s typicky jedálenskými pokrmami typu vyprážaný syr či
vyprážaný kurací rezeň, jedlá z diviny, z
domácej kuchyne, hydiny, bravčového,

hovädzieho, jedlá z rýb, vegánske jedlá,
gratinované cestoviny i viacero druhov
pizze. Neubránili sme sa úvahe, že menej
niekedy býva viac a lepšie je ponúkať
užší výber jedál a pripravovať ich kvalitne, než, obrazne povedané, naháňať sto
zajacov naraz. Prvé nemilé prekvapenie
nás čakalo pri výbere predjedál, keď
niektoré z nich (plnené paradajky zapečené s feta syrom a údený jazyk) nemali
a tak sme si objednali len jedno - Grilovaný plesnivec s oblohou (59 Sk).
Polievky - Talianska paradajková (38
Sk), Slepačí vývar (38 Sk), Cesnaková v
bosniaku (43 Sk) a Kapustnica (45 Sk)
boli chuťovo vcelku prijateľné, aj keď pri
paradajkovej polievke, v ktorej plávali
bazalkové listy, sme mali pocit, že nebola z paradajok, ale z pretlaku, cesnaková
bola trochu nevýrazná a kapustnica nás
udivila svojou hustotou. Na predjedlo
čašník jednoducho zabudol a priniesol
nám objednané hlavné jedlá: Jelení guláš
(179 Sk), Biftek Ohnivák (249 Sk),
Diviak v šípkovej omáčke (219 Sk) a
Pstruh na florentínsky spôsob (163 Sk).
Prinesené porcie boli primalé, nezasýtili,
zarazilo nás, že ku všetkým bola pridaná
rovnaká príloha, v ktorej dominovala
kapusta - tá sa najmä k jeleniemu gulášu
či k pstruhovi príliš nehodila. Knedle ku
gulášu a k diviakovi boli nakrájané príliš
natenko a chuťovo mdlé, v prípade bifteku sme mali podozrenie, že pikantná príloha (zelená fazuľka) nemá chuť mäsa
obohatiť, ale skôr niečo maskovať. Chu-

ťovo boli jedlá skôr sklamaním. Ešte než
sme stihli dojesť, čašník nám - bez jediného slovka vysvetlenia či nebodaj
ospravedlnenia - priniesol spomínané
predjedlo. S podobným lapsusom sme sa
počas viacročnej histórie našich hodnotení ešte nestretli. Grilovaný plesnivec bol
navyše vlažný a fádny. Vyskúšali sme
ešte ďalšie dve jedlá - Moravský vrabec
(149 Sk) bol doslova katastrofou, Pizza
salame (129 Sk) nás ničím neoslnila.
Sklamali nás aj objednané nápoje - pivo,
malá plzenská dvanástka (48 Sk) i malá
velkopopovická desiatka (21 Sk), bolo
mdlé a nechutné, víno Doľany Chardonnay (310 Sk) bolo šokujúco teplé, navyše až po jeho prinesení vysvitlo, že to
bola posledná fľaša. Kritiku si zaslúži aj
fakt, že keď sme sa chceli kvôli nedýchateľnému, zapáchajúcemu vzduchu presunúť na terasu, čašník nám to neumožnil s
odôvodnením, že čoskoro zatvárajú.
Ľúto nám prišlo párika mladých ľudí,
ktorí dlho márne čakali na obsluhu na
terase, potom sa presunuli dovnútra, ale
čašník si ich ani nevšimol, a tak odišli.
Čo dodať? Jediné, čo je v reštaurácii U
Dvoch levov prijateľné, sú azda len ceny,
inak nám jej návšteva priniesla celý rad
sklamaní, či už ide o kvalitu jedál, ktorú
nemožno hodnotiť inak ako podpriemernú, alebo obsluhu, ktorá sa dopustila niekoľkých zásadných chýb, aké sa jednoducho nesmú stať.
Naše hodnotenie: 
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
informovaná. Útratu za konzumáciu si
redakcia platila sama.

Zákazník má právo na informácie o kvalite
Obozretnosť pri nakupovaní je namieste vždy. Najmä pri kúpe textilu či obuvi
sa nám môže stať, že nohavice alebo
drahé topánky znehodnotíme omnoho
skôr, ako sme očakávali. Najmä ak nevieme, ako sa správne ošetrujú.
O čo vlastne ide? Ak si chceme na seba
niečo kúpiť a doplniť si šatník, očakávame, že sa dozvieme nielen cenu výrobku,
ale že si, povedzme, blúzku či topánky
budeme môcť aj vyskúšať. Berieme to
ako samozrejmosť. Samozrejmosťou je aj
dozvedieť sa o veci čo najviac informácií.
Aby sme nekupovali mačku vo vreci. Súčasťou každého u nás ponúkaného textilného výrobku a obuvi musí byť informácia o jeho kvalite. Máme právo vedieť, z
čoho je vyrobený, aký je spôsob jeho
údržby, kto je výrobca, kedy bol vyrobený a podobne. Pri kúpe tovaru nám nesmú byť tieto informácie odopreté. V prípade, že výrobok údaje nemá, čo sa v
praxi stáva veľmi často, môže Slovenská
obchodná inšpekcia (SOI) ich predajcu
sankcionovať na základe zákona o ochrane spotrebiteľa pokutou až do výšky
dvoch miliónov korún.

Niekoľko príkladov za všetky. Inšpektori
SOI navštívili v septembri minulého roku
prevádzku Intersport v areáli Shopping
Palace v Bratislave. V rámci kontroly zistili, že 13 párov dámskych značkových
ponožiek a 10 párov pánskych značkových ponožiek v celkovej hodnote 5987
korún nemá kompletné označenie symbolmi ošetrovania. Chýbal totiž symbol
chemického čistenia. Spoločnosť ASKI
dostala pokutu vo výške 1000 korún.
Do prevádzky Textil - odevy - obuv, ktorú
zabezpečuje firma DELTA, sa inšpektori
prišli pozrieť v marci minulého roku. Zistili, že na pánskej bunde v hodnote 4450
korún chýbal symbol žehličky. Na trinástich pánskych tričkách nebol symbol chemického čistenia. Rovnako na piatich
tričkách s dlhým rukávom. Cena jedného
bola 2793 korún. Symbol chemického
čistenia absentoval aj na jedenástich
kusoch pánskej mikiny, pričom jedna
stála 2990 korún. Bez symbolov ošetrenia
boli aj štyri klobúky, sedem šiltoviek, päť

čiapok, dva šály. Všetko v celkovej hodnote 87 377 korún, bez údajov o spôsobe
ich údržby v zmysle požiadavky rezortu
hospodárstva o označovaní a spôsobe
zaobchádzania s textilnými výrobkami.
Firma dostala pokutu 20-tisíc korún.
Posledný príklad je z júla minulého roku,
keď pracovníci SOI navštívili prevádzku
Veľkoskladu textilu a obuvi, ktorú má na
starosti spoločnosť LUSA. V ponuke
bolo 86 druhov obuvi od športovej cez
vychádzkovú až po spoločenskú, v celkovej hodnote 452 200 korún. Obuv
nemala údaje o výrobcovi, dátume výroby a potrebné údaje o kvalite. Spoločnosti udelila SOI sankciu vo výške 45-tisíc
korún.
Niekto by možno mávol rukou. No existujú aj ľudia so zlou skúsenosťou, ktorí
si vyprali, alebo ožehlili svoje možno
drahé veci pri nesprávnych teplotách práve preto, že im chýbali správne informácie. V opačnom prípade by možno zabránili znehodnoteniu výrobku a ušetrili si
tak vlastné peniaze. Takže pri kúpe majme oči otvorené. Je to v našom vlastnom
záujme.
Peter Verner

Bližší pohĝad na Vaše auto.

Prečo sa škola
neopravuje
počas prázdnin?
LIST ČITATEĽA
Už dlhší čas váham, či sa podeliť so
svojimi negatívnymi skúsenosťami a
nezodpovednosťou „kompetentných“
ľudí. Moje deti chodia na Základnú
školu na Grösslingovej ulici 48. Situácia v tejto škole je už dlhší čas neúnosná a pokúsim sa popísať ju.
Zriaďovateľ školy mestská časť Staré
Mesto vykonáva stavebné práce a úpravy vždy počas školského roku. Celý september až do konca októbra 2005 sa
robila kompletná prerábka školskej kuchyne a jedálne, riešenie odsávania, ktoré, mimochodom, dodnes nefunguje.
Nepríjemný pach sa šíri naďalej po celej
škole. Žiaci chodili dva mesiace na
obedy do inak zrušenej Základnej školy
na Lazaretskej ulici.
Od novembra 2005 do januára 2006 prestavovali učiteľské byty. To malo za
následok veľký únik tepla, pretože ním
vykurovali školský dvor. Pri najdrahšom
dodávateľovi tepla je to veľký luxus.
Od 17. mája sa robí revitalizácia školského dvora. Na dvore pracujú hlučné
stroje, je tam špina, prach, hluk. Všetky
triedy školy a materskej školy sú situované do dvora. Alebo máme byť šťastní,
že sa do toho vôbec pustili? Sľubujú
nám to už štyri roky. Pán starosta si teraz
prihrieva predvolebnú polievočku? Nehovoriac o tom, že odkedy bola umiestnená materská škola do budovy, kde je aj
celý prvý stupeň je bezpečnosť detí
veľmi chabá.
Vchod do budovy je stále otvorený
dokorán. Zvončeky do tried školákov
nefungujú už pol roka. Triedy sú na 2.
poschodí a chlapčenské WC sa nachádzajú na 1. poschodí. Stal sa prípad, že
tam žiaka cez vyučovanie odfotil „nejaký“ ujo. Zriaďovateľ sľuboval pri prestavbe materskej školy, že súčasne s prerábkou bude vyriešené aj chlapčenské
WC a bude vybudované na 2. poschodí.
O hygiene na týchto zariadeniach sa dá
len ťažko hovoriť.
Do Základnej školy na Grösslingovej
ulici 48 prijímajú všetky mimorajónne
problémové deti. Vyučovací proces je
neustále narúšaný. Takéto podmienky
neprospievajú ani žiakom, ani učiteľom,
ani detičkám z MŠ. Tie ani nechodia celý
deň von, nemajú kam. Ak sa problémy
pokúšame riešiť na schôdzkach Združenia rodičov a priateľov školy, väčšinou
zostávajú bez ohlasu.
Veľmi by ma zaujímalo, prečo stavebné
práce nevykonáva zriaďovateľ školy mestská časť, počas prázdnin. Pýtame sa
márne - odpoveď žiadna. Neúnosné podmienky pretrvávajú príliš dlho. Je to boj
s veternými mlynmi.
Gabriela Kissová, Staré Mesto

FordServis

100% Ford. 100% pripravený na leto.
Servisné dni od 12. do 23. júna 2006.
Kontrola:

ervise.
Vitajte vo FordS

prevádzkové kvapaliny • akumulátor • pneumatiky • nastavenie
svetiel • podvozok • výfukový systém • funkĎnosī bĤzd a tlmiĎov
• kontrola laku

Mimoriadna ponuka!

Ļistenie klimatizácie pomocou ultrazvukového
rozprašovacieho zariadenia za 499 Sk.
Summit Motors Bratislava, spol. s r. o., Tuhovská 9, 831 07 Bratislava,
Tel.: +421 2 33 52 62 55, Fax:+421 2 33 52 62 75, E-mail: ford.ba@summit.sk • www.ford.ba.summit.sk
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Servisné prehliadky: po., st., pia.: 9.00 – 13.00 h • ut., št.: 13.00 – 16.30 h
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Nové autobusy
nenahrádzajú
kĺbové vozidlá
BRATISLAVA
Niektorí cestujúci požadujú, aby
aspoň časť z 22 nových autobusov Solaris Urbino, ktoré kupuje Dopravný
podnik Bratislava, bolo zaradených na
linku číslo 50, dopravný podnik však
plánuje ich využitie na iných autobusových linkách mestskej hromadnej
dopravy.
Náš čitateľ Štefan Bagota v liste, v ktorom navrhuje nasadenie týchto autobusov na linku číslo 50, argumentuje, že
autobusy Solaris Urbino sú nízkopodlažné, a teda vhodné pre prepravu starých
ľudí, ktorým by sa do nich nastupovalo
ľahšie ako do obyčajných autobusov.
Upozorňuje, že panelové domy v celej
trase linky číslo 50 cez Nové Mesto a
Ružinov boli postavené v 50. a 60. rokoch minulého storočia a mladí ľudia,
ktorí tu vtedy dostali byty, sú dnes starci. Trasa v úseku Mlynské nivy - Šafárikovo námestie zasa lemuje Staré Mesto,
kde tiež nie je o starcov núdza. „Na trase
50-ky sa nachádza aj viac takých miest,
okolo ktorých je tradične zvýšený pohyb
penzistov,“ píše Š. Bagota a menuje kostol v križovatke Riazanská - Račianska,
hypermarket v Poluse, železničnú stanicu Nové Mesto aj s poštou, z ktorej sa
roznášajú penzie, Kaufland na Trnavskej, Martinský cintorín, nemocnicu,
polikliniku a lekáreň na Ružinovskej,
trhovisko a kostol na Miletičovej, dobrý
prístup do centra zo Šafárikovho námestia a hypermarket v Auparku.
Ako nám povedal riaditeľ rezortu prevádzky a techniky Dopravného podniku
Bratislava Bronislav Weigl, autobusy
Solaris Urbino 15 m predstavujú ďalšiu
kategóriu vozidiel, ktoré používa dopravný podnik (doteraz používal kĺbové,
klasické, midi a mini autobusy). Ich
ponúkaná maximálna kapacita pre cestujúcich je väčšia ako pri klasických
vozidlách (12 m - sólo), ale menšia ako
pri kĺbových vozidlách (18 m). Sú to
nízkopodlažné vozidlá s usporiadaním
sedadiel 2+2 a s pohonom na stlačený
zemný plyn (CNG). Vzhľadom na
umiestnenie plničky CNG budú všetky
tieto vozidlá vypravované z vozovne
Trnávka. „Nasadením vozidiel Solaris
budú nahradené predovšetkým fyzicky a
morálne zastarané kĺbové vozidlá s
vekom 15-17 rokov,“ uviedol B. Weigl.
„Avšak nasadenie 15 m vozidiel na ktorúkoľvek „kĺbovú“ linku by nezabezpečilo požiadavky cestujúcich.“
Výber liniek v jednotlivých obdobiach
dňa vychádza z predpokladu zosúladenia
požadovanej prepravnej kapacity s ich
ponukou, ktorú predstavuje 22 nových
vozidiel. „Zároveň sa týmito vozidlami
zabezpečí neustále požadované zvýšenie
kapacity linky číslo 96,“ konštatoval B.
Weigl. Je predpoklad, že nové autobusy
Solaris Urbino by mali v špičkách pracovných dní premávať na linke 88 a 96,
v sedle a večernom období pracovných
dní na linkách 88 a 70, v sobotu, nedeľu
a vo sviatok na linkách 88, 87 a 37 (v
lete) a 63 (v zime). Podľa B. Weigla
nasadenie na iných linkách ako 88 a 96
súvisí so snahou čo najefektívnejšie
využiť nové vozidlá, napríklad v prípade
nasadenia na linku 37 v období asi od
apríla do novembra reaguje na požiadavky zvýšenia kapacity v tomto období
(záhradkári, turisti...) a v predvianočnom
období ich premiestnenie na linku 63
bude reakciou na zvýšené prepravné
požiadavky cestujúcich do hypermarketov (Avion, Tesco).
Juraj Handzo
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Riaditeľ VEPOS Jozef Cepek si nemyslí,
že zeleň v Starom Meste je v zlom stave
STARÉ MESTO
Vo vydaní Bratislavských novín z 1.6.
2006 sa konštatuje, že zeleň v Starom
Meste je v zlom stave, a že chýba kvetinová výzdoba. Rád by som preto chcel
predložiť pár faktov, ktoré tieto tvrdenia dostanú do iného svetla.
Plocha s kvetinovou výsadbou sa nezmenila, len na niektorých plochách sa miesto tradičných letničiek vysadili trvalky s
pôdopokryvnými drevinami. Je pravda,
že teraz ešte výsadby nevyzerajú krásne,
ale tieto rastliny potrebujú svoj čas, aby
sa ukázali v plnej kráse, aby boli zapojené a celková plocha celá pokrytá.
Mali sme možnosť síce použiť aj väčšie
rastliny, čo by tento proces urýchlilo, bohužiaľ, máme zlé skúsenosti s odcudzovaním kvetín zo záhonov. Rovnako aj cena

väčších rastlín by, samozrejme, zvýšila
celkové náklady. Aj týmto krokom sledujeme racionálnejšie využitie finančných
prostriedkov, pochádzajúcich z daní občanov. Takto ušetrené peniaze chceme použiť na skvalitnenie údržby zelene.
Pokiaľ ide o údajné nevysadenie cibuľovín, VEPOS môže zdokladovať, že na
Hviezdoslavovom námestí vysadil 12- až
13-tisíc narcisových a tulipánových cibúľ.
V porovnaní s uplynulým rokom sa navyše zvýšila frekvencia kosenia a okopávky.
Tá sa robí minimálne raz do mesiaca na
všetkých plochách. Výsadba kvetín je
systematická, pričom prihliadame na
vytváranie rôznych obrazcov.
VEPOS navyše opravil 740 ks lavičiek,
rekonštruuje chodníky a mení antuku za
kamennú drť, napríklad v súčasnosti v

Medickej záhrade. Menšou rekonštrukciou prešli aj trávnaté plochy na dunajskom nábreží. V spolupráci s MČ Staré
Mesto sme začali s výrubom suchých
stromov a následne ich dopĺňame novou
výsadbou. Súčasťou starostlivosti o zeleň
je aj chemické ošetrovanie.
Na záver by som chcel ešte podotknúť, že
firma, s ktorou spolupracujeme, má vo
svojich radoch viacerých absolventov
strednej záhradníckej školy Malinovo,
ako aj inžinierov záhradníctva vyštudovaných v Nitre. Som presvedčený, že absolventi týchto škôl sú zárukou kvality, pretože aj odborníci, ktorí údajne úroveň
zelene kritizujú, sú absolventmi uvedených škôl, prípadne na nich vyučovali.
Jozef Cepek,
riaditeľ VEPOS Staré Mesto

Odborná i laická verejnosť považuje stav
zelene v Starom Meste za nevyhovujúci
STARÉ MESTO
Stav verejnej zelene a úroveň kvetinovej výzdoby v meste, najmä v jeho
centre, patrí medzi témy, ktorým sa
venujeme pravidelne. Ohlasy odbornej i laickej verejnosti svedčia o tom,
že súčasný stav považujú za nevyhovujúci.
Pripomeňme, že prd rokom sme sa venovali aj verejnej súťaži na výber dodávateľa údržby zelene v Starom Meste, ktorú
organizoval VEPOS. Máme podklady,
ktoré nasvedčujú tomu, že súťaž mala
čudný priebeh a trvalo takmer rok, kým
sa ju podarilo ukončiť tak, aby to vyhovovalo predstavám VEPOS-u. Ako upozorňujú odborníci, ktorých písomné stanovisko máme v redakcii, výsledok vidieť aj
na realizácii úprav, ktoré sme vystavili
kritike na stránkach Bratislavských novín. Títo odborníci sú presvedčení, že
dodávateľ VEPOS-u odborne zlyhal, hoci
riaditeľ VEPOS-u Jozef Cepek jeho odbornosť obhajuje vzdelaním pracovníkov.
Napríklad úprava, aká sa vykonala pred
Slovenským národným divadlom, by
bola vhodná v súkromnej záhrade, nie
však pred budovou SND, ktorá je slohovým historickým objektom, a preto potrebuje aj adekvátnu úpravu svojho okolia.
Divadlo navštevuje množstvo občanov zo
zahraničia, napríklad z Viedne, a súčasný
stav jeho okolia nie je dobrou vizitkou pre
naše mesto. To isté platí aj pre nábrežie
Dunaja, ktoré teraz aj s integračným kopčekom pôsobí trápne.
Odborníci na záhradnú architektúru, ktorým sme viackrát dali priestor na stránkach Bratislavských novín, sa zhodujú v
názore, že VEPOS ako investor by mal
zastaviť činnosť svojho dodávateľa už
len pri pomyslení na takéto riešenie.
Bolo by zaujímavé vedieť, ako je v prípade pracovníkov zabezpečujúcich starostlivosť o zeleň v historickej časti Starého Mesta odborne krytá ich činnosť.
Pokiaľ ide o aktivity organizácie VEPOS

v Medickej záhrade, treba upozorniť, že
ide o historický pamiatkovo chránený
objekt. Natíska sa otázka, či VEPOS má
na realizované úpravy, ktoré kritizovali aj
občania, potrebný súhlas od zainteresovaných inštitúcií.
Na margo kvetinovej výzdoby v meste

sa žiada dodať, že v prípade cibuľovín
šlo o darovaný materiál. Pevne veríme,
že riaditeľ spoločnosti VEPOS Jozef
Cepek nám predloží aj informácie o
finančných nákladoch na zeleň, ak ho o
to požiadame.
Juraj Handzo
FOTO - Oto Limpus

LETNÉ KURZY

nemčiny a angličtiny
pre mierne pokročilých
a pokročilých (s britským lektorom)

od 3. júla 2006
INFORMÁCIE:

Centrum ďalšieho vzdelávania UK
Divízia Jazykové centrum
Laurinská 14, 5 posch., 811 01 Bratislava
Tel./fax: 5443 3057
E-mail: jc@rec.uniba.sk
www.uniba.sk/jcuk

Vodička
sa sťažuje
na prístup BPS
STARÉ MESTO
So sťažnosťou na Bratislavskú parkovaciu službu, s.r.o, sa na nás obrátila
čitateľka, podľa ktorej táto spoločnosť nedodržiava príslušné všeobecne
záväzné nariadenie týkajúce sa parkovania v Starom Meste, BPS tvrdí opak.
BPS je spoločnosť, ktorá má o. i. poverenie a výhradné oprávnenie vydávať
parkovacie karty v Bratislave. „Keďže
bývam v Starom Meste v pešej zóne a
mám vozidlo, s ktorým musím niekde
parkovať, som nútená raz ročne navštíviť túto spoločnosť a žiadať o vydanie
obyvateľských parkovacích kariet,“ píše
naša čitateľka. „Všetko by bolo možno v
poriadku, keby pracovníčka BPS dodržiavala stanovený postup pri vydávaní
parkovacích kariet, ktorý usmerňuje
VZN č. 3/1996 z 30. 4. 1996 o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením v znení VZN č. 1/2000, 7/2001,
3/2002, 4/2004, 5/2004 a 8/2005. Problém je v tom, že od žiadateľa okrem
predpísaných dokladov, ktoré stanovuje
a presne definuje paragraf 8 VZN
č.3/1996, teda občiansky preukaz a
osvedčenie o evidencii motorového
vozidla svojvoľne požaduje i tzv. veľký
technický preukaz vozidla, bez ktorého
vám karty jednoducho nevydá!“
Ako ďalej píše, zarazil ju prístup zamestnankyne BPS, s ktorou 5. júna asi o 15.
hodine prišla do styku pri vybavovaní
kariet, pretože zamestnankyňa jej pri
snahe vec vyriešiť na mieste prostredníctvom jej nadriadeného odvrkla, že riaditeľ
pre ňu prítomný nie je a zástupkyňa sa s
ňou nemá o čom baviť. „Z BPS som teda
opäť odišla zhrozená a bez parkovacej
karty, navyše i s mojou dcérou, ktorá bola
svedkom tohto učebnicového príkladu
základnej neznalosti legislatívnych predpisov u osoby, ktorá je povinná dokonale
ich poznať i dodržiavať,“ píše. Ako dodáva, nasledujúci deň BPS navštívila opäť a
mala šťastie, lebo i pán riaditeľ bol prítomný. „Ochotne mi vysvetlil , prečo ma
jeho kolegyňa vybavovala už spomenutým spôsobom.“ konštatuje. „Podľa jeho
názoru to bolo pravdepodobne preto, že s
druhom môjho technického osvedčenia k
motorovému vozidlu sa ešte ani on nestretol. Že by pre mňa na polícii bolo vydané
nejaké špeciálne osvedčenie a všetci ostatní žiadatelia mali predo mnou iba také
osvedčenia, ktoré nespĺňali náležitosti a
podmienky VZN číslo 3/1996? Nech si
hádam utvorí názor každý sám...“
O vyjadrenie sme požiadali riaditeľa
BPS Petra Polomu. „Bratislavská parkovacia služba dôsledne dodržiava podmienky vydávania zľavnených parkovacích kariet pre obyvateľov Zóny s dopravným obmedzením,“ uvádza sa v
písomnom vyjadrení BPS. „Postup pracovníčky bol v súlade s týmto nariadením a celá záležitosť bola vyriešená ešte
pred zaslaním listu Vašej redakcii. Preto
túto sťažnosť považuje spoločnosť za
neopodstatnenú.“
Ako vidno, stojí tu tvrdenie proti tvrdeniu. Na rozdiel od BPS nepovažujeme
sťažnosť našej čitateľky za celkom
neopodstatnenú - nechce sa nám veriť, že
si celú príhodu vymyslela.
(juh)
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Čunovský areál
športu sa zatiaľ
stavať nezačne
ČUNOVO
V okolí čunovskej zdrže, priam predurčenej na šport a rekreáciu, by do
roku 2012 mal na ploche vyše dvesto
hektárov vyrásť športový, rekreačný a
kultúrny areál, ktorý nesie zatiaľ
názov Danubia park.
Investorom v tejto akcii bude spoločnosť
Danubia Invest, ktorá vyhrala súťaž
vypísanú štátnym podnikom Vodohospodárska výstavba o prenájom areálu. Hoci
sa o zámere týmto smerom oživiť okolie
čunovskej priehrady hovorí už roky,
súťaž vypísali až pred dvoma rokmi. V
domácej súťaži sa neprihlásil žiadeny
záujemca, dvaja domáci investori tak
urobili až po zmene na medzinárodnú
súťaž, čím sa predĺžil ponúkaný prenájom z 50 na 99 rokov. Víťaz uspel s
ponukou 3,7 milióna ročne a tiež návrhom investovať v tomto priestore 7,5
miliardy korún.
Touto vecou sa zaoberala aj slovenská
vláda, ktorá vlani v novembri uložila
ministrovi životného prostredia zabezpečiť uzavretie zmlúv o prenájme plôch
podľa víťaznej ponuky. Ako nás informovala Dana Gregorová z tlačového odboru ministerstva, v súčasnosti sa vec
prerokúva vo vnútrorezortnom konaní a
celá záležitosť ešte nie je uzavretá. Vládny termín na jej ukončenie je posledný
deň tohto roku.
Ani v tom prípade nebude otázka výstavby celkom zodpovedaná. Ako nás informovala starostka Čunova Alžbeta Broszová, obec má prisľúbené peniaze na
vlastnú zonálnu štúdiu a v tej súvislosti aj
plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mestskej časti a spomínaný areál je v jej
katastri. A. Broszová tiež upozornila na
to, že v súvislosti s aktivitami okolo chránených oblastí Dunajské luhy a chránených vtáčich území možno očakávať
rokovanie o ďalších obmedzeniach.
Miroslav Pančík člen realizačného tímu
projektu za Danubia Invest informoval
Bratislavské noviny, že v súčasnosti
považujú projekt za urbanistickú štúdiu a
pretože rozhodnutie o zmluve nie je definitívne, pripravujú harmonogram prác.
Ďalej pripravujú v spolupráci s mestskou
časťou územný plán zóny a pripravujú sa
na posudzovanie vplyvov diela na životné prostredie. Podľa jeho slov sa k skutočným prácam v tomto roku nedostanú.
Až keď získajú všetky potrebné súhlasy,
začnú s konkrétnymi stavebnými prácami v zóne H, teda v okolí existujúceho
areálu divokej vody. Gustav Bartovic

DENNÉ TÁBORY PRE DETI
Fotografický 10. 7. - 14. 7. 2006
Divadelný
24. 7. - 28. 7. 2006
31. 7. - 4. 8. 2006
Info: Spoločenský dom Prievoz, Kaštieľska 30
Tel.: 4342 5716, 0905 578 460

Dovoz z Anglicka
Nám. Martina Benku 12, Bratislava
v pasáži oproti Justičnému palácu
za Tatra bankou.

Otvorené: po - pia: 930 - 1800 h

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

0905 234 615
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Investor výstavby Národného futbalového
štadióna by mal vzísť z verejnej súťaže
BRATISLAVA
Slovenský futbalový zväz a tri bratislavské kluby - Artmedia, Inter a Slovan sa minulý týždeň dohodli na spoločnom postupe pri výstavbe Národného futbalového štadióna v Bratislave.
Súčasne podpísali zakladateľskú zmluvu akciovej spoločnosti Národný futbalový štadión, do ktorej by neskôr
mohlo vstúpiť aj hlavné mesto.
Nová spoločnosť by mala byť podľa prezidenta futbalového zväzu Františka Laurinca investorom výstavby Národného
futbalového štadióna. Ten by mal ako
jediný na Slovensku spĺňať podmienky
UEFA na konanie kvalifikačných zápasov reprezentácie a stretnutí európskych
pohárových súťaží. Futbalový zväz navrhuje, aby štadión stál na Tehelnom poli
na mieste štadióna Slovana s tým, že stavať by sa mohlo začať na jar 2007.
Dokončenie nového štadióna odhaduje na
jeseň 2009, pričom náklady na výstavbu
by mali dosiahnuť asi 3 miliardy korún.
Futbalový zväz počíta s príspevkom štátu
a podporou hlavného mesta. Bratislavský

magistrát už potvrdil, že je pripravený
podporiť stavbu nielen v územnom a stavebnom konaní, ale aj vkladom pozemkov pod štadiónom. Prevádzku a údržbu
Národného futbalového štadióna by
podľa dohody klubov mali financovať
všetky tri bratislavské kluby - Artmedia,
Slovan a Inter, ktoré by na štadióne hrali
aj majstrovské zápasy.
Ako Bratislavské noviny upozornil poradca predsedu vlády pre šport Jozef
Tokoš, zatiaľ je predčasné hovoriť o
definitívnej lokalite Národného futbalového štadióna, ako aj o budúcom investorovi jeho výstavby. Keďže štát by mal
významne vstúpiť do financovania projektu, dôležitý bude podľa neho aj názor
vlády. Tá presadzuje vypísanie súťaže na
výber investora, kde jedným z hlavných
kritérií bude najnižšia cena. Ešte predtým je však podľa neho nutné vybrať
poradcu vlády pre vybudovanie Národného futbalového štadióna, ktorý už má
medzinárodné skúsenosti s prípravou
podobných projektov. Jozef Tokoš verí,
že do súťaže sa prihlásia viacerí záujem-

covia a zvíťazí najlepší projekt s najvýhodnejšou cenou.
Ministerstvo školstva, ktoré na vládnej
úrovni zodpovedá aj za oblasť športu, má
do konca júna predložiť na rokovanie
vlády návrh postupu pri budovaní futbalového štadióna, ktorý bude spĺňať kritériá UEFA. Predpokladá sa, že jeho
výstavba bude financovaná formou verejno-súkromného partnerstva (PPP), kde
ide o spojenie verejných a súkromných
financií. Podľa uznesenia súčasnej vlády,
má minister školstva do konca októbra
predložiť návrh podmienok súťaže na
výber investora. Vzhľadom na júnové
parlamentné voľby však už o tom bude
podľa všetkého rozhodovať nová vláda.
Celá príprava výstavby, vrátane rozhodnutia vlády o spôsobe účasti štátu a výberu investora môže trvať ešte niekoľko mesiacov. V prípade, ak sa nezačne na budúci
rok stavať a UEFA nepredĺži Slovensku
výnimku, môže sa stať, že futbalová
reprezentácia a ligové kluby budú musieť
domáce kvalifikačné a pohárové zápasy
odohrať napríklad vo Viedni.
(rob)

Takto by mal vyzerať Národný futbalový štadión podľa predstáv Slovenského futbalového zväzu. VIZUALIZÁCIA - Ateliér-S

Obyvatelia bývajúci pri tenisovom centre
sa sťažujú na porušovanie nočného pokoja
NOVÉ MESTO
Vlastníci bytov na Vajnorskej a Príkopovej ulici nám poslali sťažnosť na
rušenie nočného pokoja v okolí Národného tenisového centra (NTC). Poukazujú na to, že koncerty hudobných
skupín v NTC sa v prevažnej miere
končia až po 22. hodine.
Obyvatelia upozorňujú Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto na porušovanie
všeobecne záväzného nariadenia. Príkladom je koncert skupiny Chinaski, ktorý sa
skončil 16. mája až štyridsať minút po 22.
hodine. Po každom koncerte nasleduje
vykladanie aparatúry a pódia na kamióny,
ktoré často trvá do skorých ranných hodín
a je hlučné. Napríklad po koncerte Miroslava Žbirku sa nakladanie začalo o pol
jednej v noci hádzaním kovových tyčí do
kamiónov. Po koncertoch skupín Chinaski a Omega trvalo nakladanie do štvrtej
hodiny. Občania z okolitých domov opakovane žiadali mestskú a štátnu políciu o
zabezpečenie nočného pokoja, no bezvýsledne. Po príchode hliadky bolo väčšinou
päť minút ticho, no po jej odchode sa v

nakladaní kamiónov pokračovalo. Autori
sťažnosti píšu, že NTC bolo projektované
na organizovanie športových podujatí a
nie na koncerty hudobných skupín.
Nemajú však nič proti akciám, ktoré
neprekročia povolenú hladinu hlučnosti a
skončia sa do 22. hodiny.
Zástupcov NTC podľa vyjadrenia technického riaditeľa Pavla Poláka veľmi
mrzí, že pri niektorých koncertoch došlo
k rušeniu nočného pokoja. Usporiadateľ
tým porušil zmluvu o prenájme haly,
ktorú s NTC uzatvoril. Zaviazal sa totiž
skončiť koncert do 22. hodiny, nakladať
a odvážať aparatúru i pódium až na
druhý deň predpoludním. „Obyvateľom
dotknutých nadmerným hlukom sa týmto
ospravedlňujeme. Pri ďalších akciách
sprísnime kontrolu dodržiavania podmienok zmluvy uzavretej s agentúrou,
aby sa rušenie nočného pokoja neopakovalo,“ uvádza sa v stanovisku Pavla
Poláka. Podľa neho nie je pravda, žeby
NTC nebolo projektované aj na iné ako
športové účely. Starosta mestskej časti
Bratislava - Nové Mesto Richard Frim-

mel súhlasí s uskutočnením podujatí v
zariadení NTC len pod podmienkou, že
budú ukončené do 22. hodiny. „Máme
písomnú záruku prezidenta Slovenského
tenisového zväzu Tibora Macka, že
ukončenie akcií bude v záujme odstránenia rušenia nočného pokoja v okolí, zabezpečené do 22. hodiny a nakladanie a
vykladanie kamiónov s technickým vybavením bude cez deň od šiestej do 22.
hodiny. V sobotu a nedeľu od 7. hodiny.
Pri ukončení akcie umožnia výjazd zo
suterénneho parkoviska len do Kalinčiakovej ulice a do tejto ulice umožnia aj
odchod divákov, aby nerušili obyvateľov
okolitých obytných domov.
Podľa informácií hovorkyne starostu
Valérie Reháčkovej v prípade koncertov
Miroslava Žbirku a skupiny Chinaski
nebola udelená výnimka. Koncert skupiny Omega nebol podľa zákona o verejných kultúrnych podujatiach ohlásený, a
preto bude nasledovať správne konanie.
Štátna polícia nám stanovisko do uzávierky tohto vydania Bratislavských
novín neposkytla.
(rob)

Na Draždiaku
budú záchranári
aj zdravotníci
PETRŽALKA
Jedno zo štyroch najpopulárnejších
prírodných kúpalísk v Bratislave
Veľký Draždiak bude aj cez túto sezónu fungovať, hoci jeho premena na
riadené kúpalisko je stále vzdialená.
Pred začiatkom sezóny sa ukazovali problémy s poskytovaním záchrannej a zdravotníckej služby. Podmienkou na poskytovanie týchto služieb totiž je vytvorenie
vhodného priestoru s pitnou a úžitkovou
vodou, sociálnym zariadením a priestorom vybaveným ležadlom a ostatnými
potrebami, informovala Daniela Emeljanovová z petržalského miestneho úradu.
Až do minulého roku v tomto smere
mestskej časti vychádzal v ústrety majiteľ
čárdy Kormorán. V jej areáli sa však
začala výstavba hotela, čo spoluprácu
ohrozilo. Napokon majiteľ čárdy dal stavenisko ohradiť, uvoľniť a upratať priestory pre záchrannú službu a postaviť
vežu pre plavčíka. Namontovali aj hojdačky, pre verejnosť poskytnú zadarmo
šatne, sprchy, záchody a pitné fontánky.
Ako ďalej povedala D. Emeljanovová,
záchranná i zdravotnícka služba budú
fungovať od 15. júna do 31. augusta. Prevádzkovať ju bude DM Resustic Slovakia, celkové náklady budú 330-tisíc
korún. Desať dní pred začatím sezóny
mestská časť uzavrela dohodu i s hygienikmi a čaká na stanovisko regionálneho
úradu verejného zdravotníctva. Okrem
iného sa tu budú vykonávať kontroly
bezchybnosti vody každé dva týždne prvý odber už hygienici urobili. Napriek
všetkému, čo sa mestská časť snaží robiť,
D. Emeljanovová upozorňuje, že kúpanie je tu na vlastné nebezpečenstvo.
Veľký Draždiak stále nemá štatút riadneho kúpaliska, hoci už tri roky má Petržalka k dispozícii štúdiu, podľa ktorej by sa
malo na stranách bez zástavby zmeniť
jazero na kúpalisko s regulovaným režimom. Problémom je však stodesaťkilovoltové vedenie, ktoré vedie ponad jazero
a neochota súkromných vlastníkov
pozemkov dať súhlas na jeho prekládku.
Kým bude nad Draždiakom vedenie
vysokého napätia, kúpanie v ňom zostane
na vlastné riziko aj s plavčíkmi i zdravotníkmi či bez nich.
Gustav Bartovic

CINDERELLA FAMILY SERVIS, s.r.o.
HĽADÁ SPOĽAHLIVÉ
GAZDINKY NA UPRATOVANIE DOMÁCNOSTÍ
UPRATOVAČKY (AJ SZČO)
PRE FIREMNÉ A JEDNORAZOVÉ UPRATOVANIE
PRE BRATISLAVU A BLÍZKE OKOLIE.
TEL.Č.: 6542 2119, 0915 774 136

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
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V meste je už
možné likvidovať
bioodpad
BRATISLAVA
Kritika adresovaná nedostatočnej separácii odpadu v Bratislave nie je nemiestna, denne sme svedkami, že sa
porušujú pravidlá narábania s odpadmi - to však neznamená, že by sa v
tomto smere nič nedialo.
Týka sa to aj biologického odpadu, ktorý
už samospráva nemôže likvidovať v spaľovniach. Naša čitateľka Ľuba Langsfeldová však kritizuje práve spracúvanie
bioodpadu a zrejme opisuje nielen vlastné skúsenosti, ak hovorí, že jeho zber nie
je organizovaný. Kritizuje, že „...jediná
pomoc zo strany mesta je striktný zákaz
likvidovať záhradný odpad pálením pod
hrozbou vysokých pokút.“ Upozorňuje,
že na vlastných pozemkoch nemôžu
vlastníci rodinných domov a záhrad likvidovať odpad z drevín. V závere vyzýva, aby mesto organizovalo pravidelný
zber biologického odpadu.
„Čo sa týka občanov, ktorí napríklad
kosia zelený odpad v okolí svojich rodinných domov, rovnako sa musia riadiť
platným zákonom. Majú teda buď vlastné
malé kompostárne, alebo môžu odviezť
zelený odpad do zberných stredísk OLO,
a.s., na Bazovej ulici a na Ivánskej ceste,“
uvádza k tejto problematike hovorkyňa
magistrátu Eva Chudinová.
Mesto samo má uzatvorené zmluvy s
certifikovanými spoločnosťami na likvidáciu bioodpadu, s nimi môžu uzatvárať
zmluvy aj mestské časti.
Hlavné mesto sa napriek spomenutému
riešeniu nevzdáva myšlienky na vlastnú
kompostáreň najmä v súvislosti s blížiacou sa povinnosťou zhodnocovať aj
bežný komunálny odpad (niekedy v
období rokov 2008-2010). Hľadá sa teda
taká lokalita, ktorá by spĺňala potrebné
normy na zriadenie kompostárne. Vybudovanie vlastnej kompostárne by mesto
stálo asi 10 miliónov korún.
(gub)

Architekti chcú
súťaž na halu
BRATISLAVA
Výber najlepšieho riešenia budúcej
podoby viacúčelovej športovej haly,
ktorej výstavba sa pripravuje v súvislosti s majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji v roku 2011, by sa mal
zabezpečiť verejnou architektonickou
súťažou.
Uvádza sa to v stanovisku, ktoré minulý
týždeň prijalo Prezídium Spolku architektov Slovenska. „Usporiadanie majstrovstiev sveta je pre Slovensko veľká pocta
i výzva,“ konštatuje prezídium Spolku
architektov. „Je to príležitosť prezentovať
nás ako vyspelú kultúrnu krajinu. Jedným
z významných faktorov tejto prezentácie
bude urbanistické a architektonicko-prevádzkové riešenie novej haly. Architektonická obec si uvedomuje, že nový objekt
by mal mať najvyššiu kvalitu, a preto
dôrazne žiada všetkých zainteresovaných
- štátne orgány, vedenie mesta i vedenie
Slovenského zväzu ľadového hokeja, aby
výber najlepšieho riešenia zabezpečili formou verejnej architektonickej súťaže pod
záštitou Medzinárodnej únie architektov.“
Architekti pripomenuli, že ide o vysoké
finančné náklady, ktoré pôjdu najmä zo
štátneho rozpočtu, preto považujú takéto
riešenie za nevyhnutné a samozrejmé.
Vyjadrili presvedčenie, že slovenskí
architekti dokážu navrhnúť originálne a
kvalitné dielo, na ktoré budeme môcť
byť všetci pyšní.
(juh)
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Proti zastavaniu parčíka na Uršulínskej
je primátor, františkáni a aj verejnosť
STARÉ MESTO
Zámer zastavať parčík nad podzemnými garážami na Uršulínskej ulice
vyvolal vlnu nesúhlasu - proti výstavbe
sa vyslovil bratislavský primátor
Andrej Ďurkovský i predstavitelia
františkánov zo susediaceho kláštora.
Primátor A. Ďurkovský považuje všetky
návrhy na zastavanie priestoru dnešného
parčíka františkánov na Uršulínskej ulici
za problematické. „Akúkoľvek zástavbu
tohto priestoru osobne považujem za
krok späť oproti súčasnému stavu a
budem proti vydaniu kladného záväzného stanoviska hlavného mesta k investičnej činnosti,“ uviedol. Primátor pripomenul, že podmienkou vybudovania podzemných garáži v tejto lokalite bola
veľmi striktná dohoda medzi majiteľom
pozemku - rádom františkánov, investorom a mestom o nutnosti zachovania
aspoň parčíka. „Vtedy sa argumentovalo
historickými dôvodmi, preto je trochu
zvláštne, že po pár rokoch naraz tieto historické dôvody pominuli,“ konštatoval.
Primátorov názor by zmenil iba opačný
postoj verejnosti, ktorá je na zahusťovanie v centre mesta na úkor zelených
plôch veľmi citlivá, ako sa to naposledy
prejavilo v prípade parčíka na Belopotockého ulici.
„Na začiatok chcem podotknúť, že architektonické objemové štúdie výstavby
objektu nad garážami na Uršulínskej
ulici boli vypracované bez nášho vedomia a konzultácie,“ uvádza sa v stanovisku františkánov, ktoré nám poskytol
páter Juraj Andrej Mihály. „Historicky tu
nebolo pôvodne asfaltové detské ihrisko,
ale takmer 7 storočí záhrada, ktorá bola
integrálnou súčasťou františkánskeho
kláštora. Kúsok zelenej plochy nad garážami (o ktorú sa stará vlastník garáží
PPG) je len torzálna napodobenina toho,
čo tu v niekoľkonásobne väčšej ploche
bolo až do roku 1948. Pripusťme, že
neexistuje „historický dôvod,“ kvôli ktorému spomínaný pozemok by mal ostať
nezastavaný. Existuje však dosť nie historických dôvodov pre zachovanie priestoru takého, aký je. Sme presvedčení, že
aj tento malý fliačik zelene je minimálne
vizuálnym osviežením pre všetkých,

ktorí v priľahlých budovách bývajú a
pracujú. Tento miniparčík môže byť
verejnosti prístupný, ak by došlo k dohode medzi mestom a prevádzkovateľom
(PPG). Najvážnejší dôsledok výstavby
zamýšľanej budovy by bolo značné znehodnotenie pohody bývania a práce vo
františkánskom a uršulínskom kláštore.
Z východnej strany by už do františkánskeho kláštora slnko nikdy viac nezasvietilo a všetci dobre vieme, že „kam
nechodí slnko, tam chodí lekár.“ S predstaviteľmi PPG sme rokovali viackrát,
ale čo sa týka výstavby nad garážami,

naše stanovisko bolo z vyššie uvedených
príčin zamietavé.“
Svoj nesúhlas so zamýšľanou výstavbou
nám tlmočil aj bývalý bratislavský primátor Peter Kresánek a viacero čitateľov
Bratislavských novín, ktorí nám do
redakcie okamžite po zverejnení článku
zaslali e-maily. „Prečítala som si článok
o zastavaní garáží na Uršulínskej ulici a
bola som veľmi sklamaná... V inom
západnom meste by si toto nik nedovolil,“ okrem iného napísala Monika Šuleková zo Starého Mesta. Juraj Handzo
FOTO - archív P. Kresánka

Preverujú
prípad výstavby
na Sputnikovej
RUŽINOV
Podnetom na vydanie protestu prokurátora proti nezákonnému postupu,
ktorý podala na prokuratúru členka
občianskej iniciatívy Zelený Ružinov
Dagmar Malíková, sa v súčasnosti zaoberá krajská a okresná prokuratúra
v Bratislave.
Podnet podala po rozhodnutí mestskej
časti Bratislava - Ružinov, ktorá vydala
územné rozhodnutie k výstavbe domu na
Sputnikovej ulici a stavbu povolila.
Podľa hovorkyne generálneho prokurátora Jany Tökölyovej Okresná prokuratúra
Bratislava 2 v súčasnosti skúma formálno-právne náležitosti odporúčajúceho stanoviska ružinovského miestneho zastupiteľstva v uznesení číslo 289/2004 zo 14.
decembra 2004. Krajská prokuratúra
zaevidovala podanie 27. apríla 2006 a
prešetruje ho. Do začiatku júla by mala o
spôsobe jeho vybavenia rozhodnúť.
Členovia občianskej iniciatívy Zelený
Ružinov sa snažili prostredníctvom petície
s 1900 podpismi zabrániť výstavbe polyfunkčného objektu na Sputnikovej ulici. K
výstavbe dal bratislavský magistrát v
decembri 2005 súhlasné stanovisko, no po
tlaku ružinovských občanov, ktorí bojovali o zachovanie poslednej zelenej plochy
pri dome a predložení petície zmenil toto
stanovisko na nesúhlasné. Nový dom sa
má postaviť na pozemku, ktorý leží pri
železničnom priecestí Ivánska - Vrakunská
- Trnavská, po ktorom denne podľa D.
Malíkovej prejde takmer 200 vlakov.
Zelená plocha, na ktorej má vyrásť dom,
mala aj izolačnú a protihlukovú funkciu.
Malíková tvrdí, že regionálny úrad verejného zdravotníctva tu v roku 2005 nameral pri prejazde nákladných vlakov hladinu hluku 95 decibelov, pričom norma je
60 decibelov cez deň a 50 v noci. Podľa
Malíkovej však mestská časť toto stanovisko neberie do úvahy a vo veľmi krátkom čase bez prerokovania pripomienok
občanov vydala územné rozhodnutie k
výstavbe domu. Ide o výstavbu bytového
a polyfunkčného objektu, v ktorom je
navrhnutých 101 bytov, 125 parkovacích
miest v podzemnej garáži a 45 parkovacích miest v blízkosti domu. Objekt je
navrhnutý v zalomenom tvare so siedmimi nadzemnými podlažiami a jedným
podzemným. V severnom ramene majú
byť ešte dve pôdorysne ustúpené podlažia
s mezonetovými bytmi.
(brn, sita)

Je chrápanie
choroba?
Kliknite na

www.chrapanie.sk

BRATISLAVSKÉ NOVINY 23/2006

Zastávky sú už
na pôvodných
miestach
BRATISLAVA
Minulý štvrtok bola obnovená zastávka mestskej hromadnej dopravy
Zochova pre linky číslo 31, 39, 80, 83,
84, 93, 94, 503, 504, 506, 507 a 508 na
Staromestskej ulici v smere jazdy na
Hodžovo a Kollárovo námestie v pôvodnej polohe.
Tento pondelok bola v pôvodnej polohe
obnovená aj zastávka MHD Magurská
pre linky č. 32, 204, 206, 209, 212 a 518
v smere jazdy do mesta a zastávka MHD
Riviéra v smere jazdy do mesta. V rovnaký deň bude tiež v pôvodnej polohe obnovená zastávka MHD Farského pre linky číslo 78 a 95 na Jantárovej ceste v
smere jazdy do mesta. Na všetkých
týchto zastávkach boli nevyhovujúce povrchy nahradené betónovou zmesou Creteprint, ktorá dlhodobo vykazuje vysoké
kvalitatívne parametre.
(ver)
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ORF2 vypadla zo základného súboru UPC
BRATISLAVA
Rakúsku televíznu stanicu ORF2 si už
v základnom súbore spoločnosti UPC
nenaladíme. Nedávno ju nahradila
spravodajská TA3 a rakúska „dvojka“
sa dostala do rozšíreného súboru spoločnosti UPC Broadband Slovakia.
Niektorí naši čitatelia sa na túto skutočnosť sťažujú. UPC vyčítajú, že si káblovú televíziu so základným súborom
objednali aj kvôli svojej obľúbenej stanici. Momentálne by si museli kúpiť
rozšírený súbor, alebo za nie najnižšie
náklady obnoviť spoločnú anténu. Tú v
mnohých domoch zrušili aj na základe
programovej ponuky v základnom súbore tohto káblového operátora.
Oslovili sme preto spoločnosť UPC a
Radu pre vysielanie a retransmisiu.
Hovorcu UPC Broadband Slovakia Jaroslava Kolára sme sa spýtali, či nemohli
ponechať ORF2 v základnom súbore
spolu s ostatnými stanicami a prečo sa
rozhodli vyradiť práve Rakúšanov.
Podľa J. Kolára udelila Rada pre vysie-

Využite možnosť nákupu tovaru a služieb na jednom mieste.
TOVAR: Obklady, dlažby
Vane, sprchové kúty
Okná, dvere, parkety
Kúpeľňový nábytok a viac

SLUŽBY: grafické návrhy
rekonštrukcie bytov, jadier
doprava zakúpeného tovaru
odborné poradenstvo

AKCIA: Vaša nová kúpeľňa od 1887 Sk/mesiac
Spotrebný úver MODERNÝ BYT, poskytovaný v spolupráci s VUB bankou, úrok len 5 % p.a.
KONTAKT: kúpeľňové štúdiá MODERNÝ BYT
 Víglašská 3, Petržalka, Tel.: 63 823 779  Saratovská 13, OD-Saratov, Dúbravka, Tel.: 64 461 049
 Viac na www.modernybyt.sk  E-mail: mb@modernybyt.sk

lanie a retransmisiu (licenčná rada)
licenciu na vysielanie prostredníctvom
pozemského televízneho vysielania na
39. kanáli v Bratislave televízii TA3. V
zmysle zákona je káblový operátor
povinný zaradiť takýto program do
„základného programového súboru“.
Ten obsahuje 9 programov - STV1,
STV2, Markíza, JOJ, TA3, MaTV1,
MaTV2, ORF1 a vysielanie mestských
častí. Operátor je povinný rezervovať
jednu programovú pozíciu pre potreby
samosprávy. Podľa J. Kolára sú tým
vyčerpané technické možnosti na
umiestnenie ďalších programov do
základného súboru. Na úkor TA3 teda
zrušili ORF2 preto, že spomedzi všetkých kanálov v základnom súbore, je
práve Rakúska „dvojka“ najmenej sledovaná.
Predsedníčka licenčnej rady Valéria
Agócs nám povedala, že zo zákona
vyplývajú niektoré základné povinnosti
prevádzkovateľa retransmisie, a to najmä „zabezpečiť pri obsadzovaní kanálov

v telekomunikačnej sieti alebo na telekomunikačnom zariadení, aby do základnej programovej ponuky boli zaradené
programové služby vysielateľov na
základe zákona a vysielateľov s licenciou, ktoré možno prijímať bežným prijímacím zariadením v mieste príjmu na
telekomunikačné zariadenie, a to obojstranne bezplatne“.
Podľa šéfky licenčnej rady je vysielateľom zo zákona podľa našej legislatívy
iba STV (SRo), a teda ORF2 ním nie je.
„Všetko ostatné možno kvalifikovať ako
obchodnú politiku prevádzkovateľa
(UPC), aj keď sa prihliada na to, aby
terestriálne šírené programy boli zaradené do základného súboru. Pri množstve
týchto programov je potrebné zohľadniť
aj technické možnosti prevádzkovateľa
retransmisie. Je však prirodzené aj to, že
pri výbere sa uprednostňujú naše televízie, čo sa stalo aj v prípade TA3, konštatovala pre Bratislavské noviny predsedníčka Rady pre vysielanie a retransmisiu
V. Agócs.
(rob)

KÚPIM

KURZ CVIČENIA
5 TIBEŤANOV

RODINNÝ DOM,
resp. STARŠIU VILU
v lokalite Staré Mesto BA 1
tel.: 0903 205 915

relax, naťahovanie, posilňovanie, cvičenie na chrbticu, dýchanie...

SOBOTA 24. 6. 2006, 14 00 – 18 30 h
DÚBRAVKA KD, Saratovská 2/A, Bratislava
Prihlášky a info: 0905 448 642, 0905 603 867
www.marade.szm.sk

Zosunutie svahu
obmedzí
premávku
NOVÉ MESTO
Odstraňovanie následkov po zosunutí
svahu na Brečtanovej ulici potrvá
pravdepodobne do konca júla. Svah sa
zosunul 4. júna pri rekonštrukcii a
rozširovaní vodojemu.
Dopravu zatiaľ zúžili do jedného jazdného pruhu. Stavbu realizuje Bratislavská
vodárenská spoločnosť. Podľa jej hovorkyne Jany Štulajterovej chceli premávku
v oboch smeroch obnoviť už minulý týždeň, no ukázalo sa, že stabilizácia svahu
bude omnoho zložitejšia. BVS vyšetruje
príčiny zrútenia sa svahu a intenzívne na
oprave pracuje. Pracovníci BVS stabilizovali porušené miesta svahu kameňmi,
aby zabránili možnému opakovanému
zosuvu. Po stabilizovaní stavebnej jamy
zosunutý svah do konca júla zasypú,
opravia poškodené káble, cestu i chodník.
(brn, sita)

TENISOVÉ CAMPY

 5-dňové denné na Dudovej v TCM v Bratislave
10.7.-14.7., 17.7.-21.7., 14.8.-18.8. 2006 cena: 2 200,- Sk
 týždenný medzinárodný v Prostějove Jiří Novák
Tennis Academy
cena: 8 500,- CZK
bližšie informácie: www.tenispravnik.sk
AKCIA: TCM Dudova 2 - 8 dvorcov, lesné prostredie
v strede Petržalky, cena od 79,- Sk na hodinu.
Objednávanie na tel. čísle: 0902 355 812
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Nový koberec
diaľnice sťaží
zimnú údržbu

Výroba a montáž
plastových okien s certifikátom

ZĽAVA 20 %

pri objednávke do celého trojizbového bytu

5-komorový nemecký systém TR0CAL
Garážové brány

Neváhajte a vyberte si kvalitu!
VÝSTAVNÝ SALÓN:
Nobelovo námestie 9
851 01 Bratislava
tel./fax: 02/6241 2331
2391
02/6224 7195
e-mail: aluwin@aluwin.sk

Personálna agentúra Jobs, s.r.o.
hľadá spoľahlivých pracovníkov
na pozície:

Vodič vysokozdvižného vozíka
Skladník
Účtovník - NJ aktívne
Rozpočtár/kalkulant
v odbore stavebníctva
Pracovník zákazníckeho
servisu - NJ aktívne
Miesto pracoviska: Bratislava
Zaujímavé platové ohodnotenie!
Jobs - vždy tie najlepšie pracovné ponuky!
Jobs, s.r.o.
Mostová 8, 811 02 Bratislava
www.agenturajobs.sk
Tel.: 02/54 64 83 44
Mobil: 0902 900 110

30. 6. EMPIRE TRITON
12 dní GOLDEN 5
11. 7. EMPIRE TRITON
11 dní GOLDEN 5

7 990
9 990
8 990
10 990

OSOBA SAMA BEZ PRÍPLATKU...
Dieťa do 15 r.

POBYT ÚPLNE
ZADARMO

Letecky z Bratislavy

3. 7.
11 dní

5 990

v cene: letenka, ubytovanie, transfer...

KOMBI

24. 6.

10 dní

2 990

v cene: letenka, autobus, ubytovanie...

Tunel Sitina je už stavebne dokončený, do augusta by mali byť dobudované diaľničné úseky na oboch jeho vyústeniach.
Výstavba je spojená s dopravnými obmedzeniami, ktoré potrvajú do jesene tohto roka.
FOTO - Oto Limpus

Tunel Sitina je dokončený, až do jesene
treba rátať s dopravnými obmedzeniami
BRATISLAVA
Tunel Sitina, ktorý je prvým dvojrúrovým diaľničným tunelom na Slovensku, je už stavebne dokončený. V uplynulých dňoch sa o tom osobne presvedčil minister dopravy, ktorý autom prešiel obidvoma tunelovými rúrami.
Ako nám povedal investičný riaditeľ
Národnej diaľničnej spoločnosti Peter
Gandl, v súčasnosti sa montujú technologické súbory, ktorých úlohou je zabezpečiť
zdravé, hygienicky neškodné a bezpečné
užívanie tunela. „Ide o súbory ako osvetlenie tunela, vetranie, komplex protipožiarnej ochrany tunela, systém kontinuálneho
merania fyzikálnych veličín, systém riadenia dopravy v rôznych prevádzkových stavoch a mnohé ďalšie - dovedna je týchto
systémov vyše tridsať,“ uviedol. „Harmonogram stavby je pripravený tak, že predpokladáme ukončenie všetkých prác ešte v
tomto roku.“
Podľa P. Gandla po ukončení montážnych prác budú nasledovať komplexné

skúšky jednotlivých prevádkových súborov. Až po vyhodnotení skúšok a preukázaní súladu so smernicami EÚ, ktoré stanovujú podmienky bezpečnosti tunelov,
môže Národná diaľničná spoločnosť
požiadať o kolaudáciu stavby ako celku.
„Investor predpokladá spustenie dopravy
pre verejnosť na prelome rokov 2006 a
2007, čo znamená skrátenie lehoty výstavby oproti termínom uvedeným v
zmluve uzatvorenej so zhotoviteľom,“
konštatoval P. Gandl.
Tunel Sitina je súčasťou diaľničného úseku Lamačská cesta - Staré grunty, posledného diaľničného úseku prechádzajúceho
cez územie mesta, ktorý je potrebné
dokončiť, aby tranzitná doprava nemusela prechádzať mestskými cestami. Okrem
dokončenia tunela je potrebné dobudovať
priľahlé diaľničné úseky na oboch stranách tunela. „Výstavba týchto úsekov je
limitovaná skutočnosťou, že priamo cez
stavenisko prechádza verejná doprava,“
upozornil P. Gandl. „To si vyžaduje pre-

chodné dopravné obmedzenia, ako aj presmerovanie dopravného prúdu do náhradných trás až do ukončenia stavby.“
Spresnil, že ide o úsek od Mosta Lafranconi cez Mlynskú dolinu okolo areálu
ZOO až po východný portál tunela.
Tento úsek Národná diaľničná spoločnosť plánuje stavebne ukončiť do júla až
augusta tohto roku. Dopravné obmedzenia budú aj v oblasti západného portálu
tunela, pričom ide o dopravné napojenia
Pražskej cesty, Dúbravskej cesty, Polianok a Lamačskej cesty. Tento dopravný
uzol bude stavebne ukončený v priebehu
augusta tohto roka.
„Doprava sa bude presmerovávať na
niekoľko etáp v závislosti od postupu
stavebných prác na diaľničných križovaniach a jednotlivých vetví križovatiek,
pretože tie sú riešené mimoúrovňovou
formou mostov a estakád,“ konštatoval
P. Gandl. „Dopravné obmedzenia pre
verejnosť sa skončia na jeseň tohto
roku.“
Juraj Handzo

Dopravné problémy v meste sa zmiernia
až po vybudovaní diaľničného obchvatu
BRATISLAVA
Ani dokončenie diaľničného úseku
Lamačská cesta - Staré grunty nebude
znamenať definitívne vyriešenie dopravných problémov v meste, potrebné
je vybudovať diaľničný obchvat, ktorý
odkloní tranzitnú dopravu.
Po dokončení diaľničného úseku Lamačská cesta - Staré grunty bude síce k
dispozícii nová diaľnica, tranzitná
doprava však bude prechádzať cez dva
mosty ponad Dunaj - Most Lafranconi a
Prístavný most. Starý most čaká generálna oprava a rekonštrukcia, a tak pre
vnútromestskú dopravu ostanú len dva
mosty - Nový most a Most Apollo, čo je
pre dopravné nároky úplne nepostačujúce.
„Prieťah Lamačská cesta - Staré grunty
je iba prvým predpokladom riešenia
dopravných problémov v meste,“ povedal nám investičný riaditeľ Národnej
diaľničnej spoločnosti Peter Gandl. „Je
potrebné vybudovať diaľničný obchvat,

ktorý umožní odklonenie tranzitnej
dopravy mimo územia Bratislavy.
Národná diaľničná spoločnosť už začína
pripravovať obchvat, ktorého súčasťou
bude aj šiesty most ponad Dunaj v
oblasti pod Slovnaftom. Tento most je
už v príprave ako súčasť diaľnice D4,
ktorá bude prechádzať z Rakúska cez
diaľničnú križovatku Jarovce, ďalej
povedie južne od Slovnaftu, pokračuje
pozdĺž intravilánu mesta v rozhraní
katastrálnych území Podunajských
Biskupíc a Rovinky, križuje sa s budúcou rýchlostnou cestou R7, pokračuje s
diaľničnou križovatkou s diaľnicou D1
Bratislava - Žilina a napája sa na budúci cestný obchvat Pezinka. Príprava
tejto trasy je v súčasnosti v podobe technickej štúdie a posudzovania vplyvov
na životné prostredie.“
Podľa P. Gandla je výsledkom tejto etapy
určenie trasy obchvatu, ktoré je v kompetencii ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií. „Doterajší priebeh prero-

kovania nasvedčuje tomu, že Národná
diaľničná spoločnosť predpokladá určenie trasy v koridore nultého okruhu
mesta, ako je určený v územnom pláne
mesta,“ uviedol.
Doteraz spomínaná časť obchvatu je jeho
juhovýchodnou vetvou, jeho druhá časť juhozápadná vetva - je v pokročilejšom
štádiu príprav. Národná diaľničná spoločnosť sa v súčasnosti snaží o získanie
územného rozhodnutia tak, aby v časovom horizonte jedného až poldruha roka
mohla sa začať výstavba. Ide o prepojenie Lamačskej cesty, ďalej cesta bude
križovať diaľnicu D2 južne od Stupavy
novou diaľničnou križovatkou, pokračovať bude smerom na juh do katastra
Devínskej Novej Vsi a končí sa napojením na jestvujúcu cestu II/505. Jej pokračovanie, ktoré sa pripravuje v spolupráci
s Rakúskou republikou, podľa P. Gandla
predpokladá vybudovanie mosta v smere
na Marchegg a prepojenie na rakúsku
diaľničnú sieť.
Juraj Handzo

PETRŽALKA
V súvislosti s informáciou o novom
druhu asfaltového povrchu na diaľničnom úseku cez Petržalku sme sa
dozvedeli, že táto technológia sa ťažko
presadzovala, údajne preto, že je v
našich podmienkach nepotrebná.
Išlo o to, že tento druh povrchu, drenážny
asfalt, je mimoriadne náročný na údržbu
a citlivý na mechanické znečistenie. Pri
veľkom znečistení sa kanáliky asfaltu zanesú a ten tak stráca svoje vlastnosti nízku hlučnosť a schopnosť odvádzať
vodu. Miera znečistenia vozoviek na Slovensku je skutočne niekoľkonásobne väčšia ako v zahraničí, kde sa podobné povrchy bežne používajú a kde je nemysliteľné, aby stavebné vozidlá vynášali na komunikácie blato zo stavenísk.
Napriek náročnosti, ktorú uplatnenie drenážneho asfaltu na obrusnú vrstvu prináša, sa však vraj o jeho použití vôbec
nepochybovalo. Pre Bratislavské noviny
to povedal hovorca investora, Národnej
diaľničnej spoločnosti, Marcel Jánošík.
Tak ako bolo projektované, do konca
júna má byť tento úsek, ktorý označujú
ako inteligentný dopravný systém s elektronickým značením, meteorologickými
stanicami a ďalšími technickými vymoženosťami, hotový v kvalite, ktorú požadovala aj Európska únia pri rokovaniach
o finančnej účasti. „Z únie bola priamo
požiadavka na použitie drenážneho asfaltu, ako prvku, ktorý okrem iného eliminuje aj hluk,“ uviedol hovorca NDS.
Zdôraznil však, že použitie tohto materiálu bude mať zvýšené nároky na prevádzku. Na Prístavnom moste je iný druh
povrchu ako v Petržalke, na Moste Lafranconi tiež iný a v tuneli Sitina má byť
povrch cementobetónový. To znamená, že
na relatívne krátkom úseku v nepriazni
počasia bude treba nasadiť štyri údržbárske skupiny so štyrmi odlišnými technológiami. V zime jednoducho nebude možné
čistiť diaľnicu kontinuálne. Okrem toho
mechanizmy na údržbu drenážneho asfaltu (už sú k dispozícii) sú drahé a použiteľné len na tento účel. Skupina pracovníkov,
ktorí sa budú starať o drenážny asfalt,
však už bola na stážach v zahraničí, aby
získala skúsenosti. Dodávateľ, ktorým je
Doprastav, vypracoval aj manuál údržby
pre správcu. Celé dielo, vrátane piatich lávok, bude do posledného júnového dňa
hotové, zdôraznil M. Jánošík.
(gub)

1. NÁRODNÁ AUKČNÁ
SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
realitná a aukčná agentúra

Najviac si ceníme Vašu dôveru!
PREDAJ:
2-gars. De luxe, OV, Nobelovo nám., 5/12p., 54m2, log., upr. 1,87 mil. Sk
2-izb., OV, Saratovská, 11p., tehla, 60+10m2, terasa
2,28 mil. Sk
2-izb., OV, Stromova, 67+8m2, log., 5-r. novost., 4/5p., park. 3,6 mil. Sk
2-izb., OV, Gorkého, 3p., 59m2, zrek., výťah, vl. kúr.
Info v RK
2-izb., OV, Tomášikova, 70m2, tehla, log., orient. do parku 3,8 mil. Sk
2,6 mil. Sk
2-izb., OV, Rozvodná, 54m2, 3/8p., upr., log.
6,8 mil. Sk
3-izb., OV, Zochova, exkl., zar., 100m2, 5/5p.
3,5 mil. Sk
3-izb., OV, Pražská, 72m2, 2p., balkón, upr.
3-izb., OV, Záhradnícka, podkrovie, 99m2, terasa, 5/5, výťah 6,5 mil. Sk
3-izb., OV, Drotárska cesta, 73m2, log., 5/8p., tehla
5,3 mil. Sk
3-izb., OV, Gessayova, 76 m2, log., zrek., 4/12p.
2,4 mil. Sk
2,77 mil. Sk
4-izb., OV, Ľ. Fullu, 2p., 86m2, log., 2-generačný, zrek.
4-izb., OV, Lachova, 78m2, 6p., log., zrek., kúpou voľný
2,7 mil. Sk
4-izb., OV, Mickiewiczova, holobyt, 136+66m2, ter., 2park., 6p. 10,5 mil. Sk
4-izb., OV, Vyšehradská, č. zrek., 1/7p.
2,9 mil. Sk
4-izb., OV, Podunajská, 3/3p., garáž, tehla, vl. kúr., novost. 5,5 mil. Sk
RD Horský park, 6á pozemok, zrek., garáž
info v RK
RD Ivánka pri Dunaji, 8á poz., 4i, č.podpivnič., podkrov.
4,9 mil. Sk
2,01 mil. Sk
OP - Mierová, výklad do ulice, 48m2, park.
PRENÁJOM:
20 000,- Sk/m.
1-izb., Drieňová, novost., exkl. zar., 55m2
2-izb., Sládkovičova, tehla, 1p., zar., zrek., tichý, vl. kúr. 18 000,- Sk/m.
3-izb., Trnavská, 92+65m2, ter., novost., 12/12p., gar. 30 000,-Sk/m.
1 200,- EUR/m.+E
4-izb., Laurinská, 102m2, zar., pešia zóna
Panská 27, 811 01 Bratislava
Tel.: 5443 5831, 5443 5845-6
Fax: 5443 5852
E-mail: reality@1nas.sk Internet: www.1nas.sk
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www.ppc-toyota.sk

V Dúbravke
bude Čerešňový
juniáles
DÚBRAVKA
Tretí ročník plný zábavy a tanca pod
názvom Čerešňový juniáles pripravujú na 1. júla aj tento rok v Dome kultúry Dúbravka. Juniáles spojili so
súťažou o najlepšiu čerešňovú štrúdľu. Jej chuť a originalitu budú hodnotiť známe osobnosti.
Kedysi sa čerešniam v Dúbravke veľmi
darilo a rodili sa takmer v každej záhrade. Aj keď povestné čerešňové háje
neskôr ustúpili sídliskám, Dúbravka chce
zachovať tradíciu typických slávností, na
ktoré radi spomínajú najmä starší Dúbravčania. V rámci Čerešňového juniálesu môžu dúbravské gazdinky a všetci, ktorí majú chuť piecť, priniesť čerešňovú štrúdľu. Majitelia tých najlepších a
najchutnejších vyhrajú zaujímavé ceny.
Štrúdľa má svoju históriu a pečie sa už
od dôb, keď sa ešte o iných múčnikoch
ani len nechyrovalo. Nemala by chýbať
pri žiadnej slávnostnej príležitosti.
Čerešňový juniáles vychádza z tradície
čerešňových zábav, ktoré sa v Dúbravke
konali na kopci za dedinou. Typickým
symbolom zábavy bol čerešňový strapec,
ktorý vedeli uviť len niektorí Dúbravčania. Obsahoval všetky druhy čerešní, od
svetlých až po najtmavšie. Kostru strapca tvorila špeciálna drevená konštrukcia,
na ktorú sa čerešne vešali. So strapcom
sa chodilo po dedine v sprievode dúbravských hasičov, spievalo sa a tancovalo.
Večer bola zábava na kopci Glavica, pričom okolité stromy sa ozdobovali čerešňami.
(rob)

Ďalšie futbalové
miniihrisko

Nová Toyota RAV4 s integrovaným systémom Active Drive
Nová RAV4 prináša nové parametre do kategórie vozidiel SUV.
Unikátny integrovaný systém Active Drive kombinuje elektronicky
kontrolovaný pohon 4 x 4 spolu s elektronickým posilňovačom
riadenia a stabilizačným systémom VSC. Zároveň predvída reakcie
vozidla, zaručuje jeho dokonalé ovládanie a tak vám poskytuje
maximálnu mieru aktívnej bezpečnosti, doplnenú najvyššou
možnou pasívnou bezpečnosťou. Nová RAV4 je vybavená
9 airbagmi, vrátane unikátneho kolenného airbagu vodiča.

Veľkorysý vnútorný priestor dopĺňa 586 litrov pre batožinu
a možnosť sklopenia zadných sedadiel systémom Easy Flat
jediným potiahnutím.
Navštívte najbližšieho autorizovaného predajcu Toyota
a vyskúšajte si novú RAV4 s dieselovým motorom D-4D 135 alebo
špičkovú verziu „X“ s motorom 2,2 D-4D 180 Clean Power.
Sami sa presvedčíte o jej výnimočnosti.

Normovaná spotreba paliva: 5,6 – 11,6 l/100 km. Emisie CO2: 173 – 212 g/km.

Predaj a servis: Einsteinova 13, 851 01 Bratislava, tel.: 02/67 20 17 23,
fax: 02/62 24 78 34, e-mail: ppc-sales@ppcteam.sk

DÚBRAVKA
V areáli Základnej školy Pri Kríži sa
onedlho začne výstavba futbalového
miniihriska s umelým trávnikom a
osvetlením. Postavia ho v rámci celoslovenského projektu Slovenského futbalového zväzu, rezortu školstva a UEFA.
Základná škola Pri Kríži získala grant vo
výške 1,25 milióna korún po tom, ako sa
do projektu prihlásila a splnila prísne kritériá Slovenského futbalového zväzu.
Prihlásiť sa mohli mestá, obce, základné
alebo stredné školy, telovýchovné jednoty alebo futbalové kluby. Zväz na rok
2006 vybral v rámci Bratislavy okrem
Dúbravky aj Obchodnú akadémiu na
Dudovej ulici a futbalové kluby FKM
Karlova Ves a ŠK Vrakuňa.
Projekt ráta s výstavbou 100 miniihrísk
na celom Slovenku. Začal sa v roku 2004,
keď dostali deti zo ZŠ Kalinčiakova do
daru od UEFA prvé miniihrisko. Podľa
Slovenského futbalového zväzu je v
súčasnosti zaregistrovaných viac ako 160
záujemcov a keďže je plánovaných 100
miniihrísk, výkonný výbor futbalkového
zväzu dočasne pozastavil prijímania nových žiadostí. Základná škola Pri Kríži,
ktorú v súčasnosti navštevuje 650 detí, sa
podľa slov jej riaditeľky Ivety Mikšíkovej
na nové miniňihrisko teší. Hotové by
mohlo byť koncom septembra a stáť bude
na pozemku školy. Využijú ho najmä jej
žiaci a rodičia, prípadne aj iní záujemcovia v rámci Dúbravky.
Mini ihriská sú kompaktné a multifunkčné plochy s rozlohou od 100 do maximálne 594 metrov štvorcových. Sú budované z odolných a trvácnych materiálov
nenáročných na údržbu. Povrch tvorí
umelý trávnik vyplnený kremičitým pieskom.
(rob)
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PODUNAJSKÉ BISKUPICE
NA MRAMOROVEJ ULICI policajti
pri domovej prehliadke zaistili asi 100
gramov heroínu. Vyšetrovateľ obvinil 20ročného Viliama a 29-ročnú Ingrid zo zločinu nedovolenej výroby omamných a
psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi.
Viliama umiestnili do policajnej cely,
vyšetrovateľ spracoval podnet na podanie
návrhu na vzatie obvineného do väzby,
Ingrid stíhajú na slobode.
VRAKUŇA
NA JEDĽOVEJ ULICI polícia pri
domovej prehliadke zaistila 35 kusov
papierových skladačiek heroínu s celkovou hmotnosťou 2,44 g. Vyšetrovateľ
obvinil zo zločinu nedovolenej výroby
omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a
obchodovanie s nimi formou spolupáchateľstva 23-ročného muža a 24-ročnú
ženu. Obvinených umiestnili do cely
policajného zaistenia, vyšetrovateľ spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie
obvinených do väzby.
PRED AREÁLOM ZDRAVIE na Zlatých pieskoch pod nadchodom na cestu
na Senec bola lúpežne prepadnutá 41ročná Eva. Dosiaľ neznámy páchateľ ju
udrel päsťou do hlavy a následne jej z
ramena odcudzil tašku s osobnými vecami, dokladmi, kreditnými kartami a takmer 1000 korunami v hotovosti. Spôsobil jej celkovú škodu asi 2800 korún.
Žena utrpela ľahké zranenia, ktoré si
vyžiadali niekoľkodňovú práceneschopnosť. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie
pre trestný čin lúpeže.
PETRŽALKA
NA JANKOLOVEJ ULICI policajná
hliadka zasahovala na základe tiesňového
volania na linku 158, pretože tu mal neznámy muž napadnúť ľudí na ihrisku. Na
základe popisu zadržali 25-ročného Miroslava z Bratislavy. Ten slovne napádal
okolitých ľudí, na verejnosti sa vyzliekal,
na 23-ročného Martina sa zahnal palicou,
udrel ho do tváre a z ruky mu strhol zlatú
retiazku, s ktorou sa snažil ujsť. Hliadka
ho predviedla na políciu.
RUŽINOV
NA LETISKO M. R. ŠTEFÁNIKA priniesol 41-ročný muž obálku, v ktorej
mala byť bomba. Polícia prijala opatrenia
bezpečnostného charakteru. Privolaný
pyrotechnik podozrivú obálku zneškodnil. Zistilo sa, že nešlo o výbušninu. Prevádzka letiska bola asi po dvoch hodinách obnovená. Vyšetrovateľ obvinil
muža - štátneho občana Angoly (trvalo
žijúceho na Slovensku) z trestného činu
šírenia poplašnej správy. Stíhaný bude na
slobode, hrozí mu trest odňatia slobody
na jeden až päť rokov. Čo ho viedlo k
takémuto konaniu, sa vyšetruje. Do vyšetrovania prípadu bude pribratý i znalec z
odboru psychológie, ktorý preskúma jeho
duševný stav.
(ver)
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Víno sa tradične
čapovalo aj
pod viechami

A. Rigele vytvoril väčšinu diel na dvore
Bratislavčania skoro bez povšimnutia
denne prechádzajú okolo množstva
umeleckých diel, ktoré si vôbec neuvedomujú. Sú to najmä sochárske diela
zdobiace fasády domov, ktoré sa obyčajne chápu ako zbytočná dekorácia
priečelí, ale bez ktorých by tieto ulice
strácali svoj charakteristický výzor.
Desiatky sochárskych diel na fasádach
domov na Palisádach, na Zámockej, na
Mýtnej a Vazovovej, na Štefánikovej, na
Klemensovej a Gajovej, na Sadovej,
Mestskej a Tehelnej dnes nikto nevidí. Je
neuveriteľné, že všetky tieto umelecké
diela, a ďalšie na cintorínoch , v kostoloch, na verejných priestranstvách Bratislavy vytvoril v období 1897 až 1938 tu
narodený sochár, absolvent viedenskej
Akadémie výtvarného umenia Alojz
Rigele. Okrem navrhovania a tesania
sochárskych diel či už z prírodného alebo
umelého kameňa sa venoval aj nástennej
maľbe, o čom svedčí veľkorozmerná
nástenná maľba v kostole jezuitov.
Napriek ponukám pôsobiť ako profesor
na vysokých školách v Budapešti či v
Prahe ostal do smrti verný svojmu rodnému mestu. Vytvoril tak monumentálne
diela, ako je pomník padlým v prvej svetovej vojne na Murmannovom vrchu,
pomník J. A. Bäumlera v Horskom parku
či sochu alchymistu do domu lekárnika

KÚPIM STAROŽITNOSTI
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

Kempného na Radlinského ulici, ale aj
rad jemných komorných sošiek vitrínového charakteru, reliéfy na náhrobných
pomníkoch a rad pamätných plakiet.
Jeho hlavným pracoviskom bol okrem
izby v nájomnom byte v paláci Lanfranconiovcov na terajšom Námestí Ľudovíta Štúra „ateliér“ na Štefánikovej ulici
(vtedy číslo 27a). V skutočnosti je to
drevený prístrešok s jednou presklenou
stenou vo dvore medzi troma obytnými
objektmi, ktoré si v deväťdesiatych
rokoch 19. storočia postavil stavebný
podnikateľ Karl Mahr. Vtedy zažívalo
stavebníctvo v Prešporku nebývalý rozmach. Pozdĺž cesty do vinohradov, ktorá
bola od 40. rokov 19. storočia cestou k
hlavnej železničnej stanici a tým aj spojnicou mesta s Viedňou a Pešťou vznikala ulica reprezentačných palácov a víl,
ktorá niesla meno nešťastnej korunnej
princeznej Štefánie. Karl Mahr tam
pomerne lacno získal pozemok, ktorý
slúžil ako stavebný dvor počas výstavby
neďalekých domov (aj na Palisádach a v
Novom Svete). Dvor bol súčasne sídlom
známej kamenárskej firmy MAHR, ktorej majiteľkou bola nevydatá sestra
Karla Mahra.

Dáme do prenájmu
atraktívne obchodne priestory
o výmere 9, 18 a 50 m2
v OD CENTRUM.
Tel.: 0905 265 237

Napriek neuveriteľnej kvantite kvalitných sochárskych diel Alojz Rigele aktívny člen Pressburger Kunstvereinu zo svojej tvorby nikdy nezbohatol.
Nezmohol sa na žiadny elegantný ateliér.
Máloktorý dnešný akademický sochár by
bol ochotný štyri desaťročia pracovať v
podmienkach, v akých tvoril Rigele.
Mahrovci počas prvej svetovej vojny
vložili svoje peniaze do vojnových úpisov. Verili, že Rakúsko-Uhorsko vo
vojne vyhrá. Po prehre prišli všetci,
ktorí ju finančne podporili o svoje
úspory. Mahrovci museli domy predať
a žili v nich ďalej ako nájomníci.
Nájomné platil aj Rigele. Ešte dlho po
jeho smrti (+ 1940) a po znárodnení
ležali na dvore torzá jeho nedokončených diel a vzácny kamenný materiál
pripravený na umelecké spracovanie,
medzi iným aj blok carrarského mramoru z rozbitého Fadruszovho súsošia
Márie Terézie, ktoré stálo od roku 1897
do dvadsiatych rokov na mieste terajšieho pomníku štúrovcov na dnešnom
Námestí Ľ. Štúra.
Ateliér, ktorý Alojz Rigele používal,
ešte stále stojí. Je najvyšší čas zapísať
ho medzi „pamätihodnosti“ mesta a urobiť z neho atrakciu pre turistov. Ešte
stále je to možné.
Štefan Holčík
FOTO - Oto Limpus

Zabuchli ste si auto?
PAVOL VALENTOVIČ ®
BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY
Otváranie áut, dverí a trezorov
Predaj - montáž - nonstop servis
 0905 610173
Fax: 02/4591 4046

Podľa uhorského výčapného práva z roku
1291 a jeho úprav mestskými štatútmi od
15. storočia sa na území dnešnej Bratislavy
čapovalo víno aj formou výčapu z vlastnej
produkcie vinohradníkov bez živnostenského povolenia v pohostinských zariadeniach
nazývaných viecha. Toto slovo označuje nielen názov miestnosti alebo domu, v ktorých
sa čapovalo víno, ale aj znak tvaru gule
alebo venca z viničných alebo smrekových
vetvičiek vyvesený na dome (vieche) .
Právo čapovania pod viechou potvrdil aj uhorský zákon z roku 1888 o štátnom monopole
výčapu liehových nápojov a rešpektoval ho aj
zákon č. 97 z roku 1929. Ten však obmedzil v
Bratislave právo výčapu len na dobu 14 dní,
najviac 5-krát do roka na základe pridelených
licencií. Finančná správa pridelila 30 licencií
Spolku bratislavských vinohradníkov, ktorý
ich rozdeľoval žiadateľom - vinohradníkom.
Najviac známych viech bolo na Vysokej ulici,
Reichardovej (Rajská), Jókaiho (Veterná),
Schöndorfskej (Obchodná), Mýtnej, Radlinského, Valónskej, Krížnej, Kopáčskej, Panenskej, Jozefskej, Blumentálskej, Zámočníckej,
Račianskej a Žižkovej. V roku 1908 boli viechy v 29 uliciach a v roku 1913 už len v 23 uliciach, v roku 1945 v 27 uliciach.
Medzi najznámejšie bratislavské rodiny viecharov patrili rodiny Albrechtovcov, Blaserovcov, Falbovcov, Finkovcov, Gaisreiterovcov,
Heckovcov, Hoffmanovcov, Janíkovcov, Kovaríkovcov, Lerchnerovcov, Lumzerovcov,
Macherovcov, Matúšovcov, Metzlovcov, Nitschovcov, Orthovcov, Rosenbergovcov, Stelzerovcov, Vendelínovcov, Weissovcov, Winklerovcov, Wowyovcov, Wurmovcov, Zechmeisterovcov a ďalších.
V Rači to boli najmä rodiny Beladičovcov,
Brychtovcov, Dobošovcov, Čavojských,
Kramplovcov, Lednárovcov, Polakovičovcov,
Zvozilovcov a ďalších. Vo Vajnoroch patrili
medzi najznámejších viecharov Bednárovci,
Feketeovci, Laudovci, Orthovci a Zemanovci,
v Karlovej Vsi najmä rodina Kostolných.
Bratislavské viechy si zachovali vidiecky charater, boli umiestnené v prízemných vinohradníckych domoch so širokým vchodom (Forhaus) s dlhými dvorma, gánkom (chodba), kuchyňou a izbami. Viechy mali aj pivnice a viacerí aj lisovne (prešovne). Víno sa čapovalo
najmä v uzavretých miestnostiach (izbách vinohradníka) a pri priaznivom počasí aj na dvoroch alebo v záhradách, často pod viničovými
pergolami. Pod viechami sa vytvárala neopakovateľná atmosféra, o ktorej sa zmienime v
ďalšom príspevku. Tento stav trval až do roku
1949, keď na predaj vína z vlastnej úrody pod
viechami nadviazali vinohradnícke JRD a
pohostinské podniky štátneho a družstevného
obchodu.
Viliam Horniak
(Pokračovanie nabudúce.)
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Bratislavčan
vyhral juniorsky
Roland Garros
TENIS
Juniorska súťaž na dvorcoch Roland
Garros v Paríži má slovenského víťaza. Dvojhru juniorov vyhral tenista
bratislavskej Slávie Agrofert STU
Martin Kližan, ktorý sa stal prvým
Slovákom triumfujúcim v 105-ročnej
histórii majstrovstiev Francúzska.
Martin vyhral turnaj ako nenasadený
hráč (celkove mu pred turnajom patrila
41. pozícia), keď vo finále doslova prevalcoval Kanaďana Bestera 6:3, 6:1!
„Som neuveriteľne šťastný, ešte stále
nechápem, čo sa vlastne stalo,“ tvrdil po
záverečnej dvojhre Kližan. Nádejný slovenský tenista bude mať v júli sedemnásť, jeho idolom je Nadal a slovenská
reprezentácia sa už teraz môže tešiť, že
sa črtá tenista schopný raz nahradiť
Hrbatého, Kučeru a spol.
(mm)

Prvoligisti sa už
pripravujú
na jeseň
FUTBAL
Len pár dní trvala prestávka v najvyššej futbalovej súťaži a už je tu nový
ročník. Ten má presne o mesiac (15.
júla) na programe úvodné zápasy a
tak už tento týždeň začala väčšina
prvoligových mužstiev skrátenú prípravu na 18 jesenných kôl.
ARTMEDIA: V zrejme najväčšom provizóriu vybehli na úvodný tréning hráči
Artmedie. Tí totiž v čase našej uzávierky
stále ani nevedeli, kto bude ich kormidelníkom a ako bude vyzerať zloženie kádra.
Určite z neho odišli Urbánek, Došek,
nejasno bolo okolo dvojice navrátilcov
Borbély (mieril do Saturnu), Kozák (tiež
chce odísť), nahlas sa hovorilo aj o prestupoch Hartiga s Fodrekom...
INTER: Na Interi bolo oveľa tichšie,
predlžovala sa zmluva s trénerom Jurkemikom, novým istým hráčom by mal byť
púchovský Majerník.
SLOVAN: Slovanisti začali prípravu
zatiaľ len odchodmi. Svoje veci odovzdali Tomovčík s Kováčom, zvyšok
zatiaľ hľadal priestory, kde bude trénovať počas rekonštrukcie trávnika Tehelného poľa... Tréner Jankech však vie,
akého futbalisti jeho tím najviac potrebuje - útočníka!
(mm)

Tenisové prázdniny + Golf

DENNÝ TÁBOR
1700,- Sk / týždeň
Kúpalisko Matador (Petržalka)
Tel.: 0905 623 264, 6224 6091
www.tenisarena.sk
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Nový tréner hokejistov Slovana Bratislava
R. Čada chce urobiť radosť fanúšikom
HOKEJ
Po Milošovi Říhovi a Josefovi Augustovi je Rostislav Čada tretím českým trénerom, ktorý povedie slovanistickú
hokejovú loď. V minulosti pôsobil dlho
v Plzni, naposledy bol desať rokov vo
švajčiarskom tíme Ambri-Piotta. Bratislavský klub však dobre pozná, sám
prezradil, že sa ho pokúsi vrátiť na
najvyššie pozície, ktoré belasí na jar
opustili. Niekoľko rád mu možno
poskytli aj jeho českí predchodcovia. S
nimi sa síce o Slovane rozprával, ale
podľa vlastných slov, nešlo o klasické
zbieranie rád, čo má a čo nemá robiť...
Čo ste po príchode do Bratislavy vedeli o kádri, ktorý tu bol a po niektorých
odchodoch aj zostal?
- Veľmi málo, hlavne preto mi padlo
vhod, že prvý týždeň sme mali k dispozícii ľad. Našiel som tu totiž hráčov, ktorí
boli pod zmluvou, ale aj takých, ktorým
sa končila, no ja som si ich najskôr potreboval otestovať.
K akému záveru ste prišli?
- Podľa poznatkov k tomu, že káder treba
doplniť. Nesmie sa totiž zopakovať vlaňajší rok.
V rozhovoroch zdôrazňujete potrebu
získať brankára, dvoch obrancov a po
Machovom odchode aj útočníka. Čo je
v tejto chvíli najdôležitejšie?
- Určite brankár a obrancovia. To je pre
nás priorita.
Ktorým smerom by sa mala vyvíjať
slovanistická hra?
- Mal by to byť disciplinovaný, organizovaný a aktívny hokej. Hráči by mali byť
schopní reagovať vo všetkých situáciach,
nič ich nesmie zaskočiť.
Niečo podobné ukazuje aj česká reprezentácia...
- (smiech) Skutočne by sme mali hrať tak
ako Česi. S dôrazom na tú aktívnosť.
Bratislavský Slovan má náročných fa-

núšikov, určite tušíte, že bude ťažké ich
uspokojiť.
- Teším sa na nich a verím, teraz to nemyslím len formálne, že budú mať z nášho
hokeja radosť. Skutočne je to pre mňa
prvoradé, divák musí byť spokojný!
Aký máte najbližší program?
- Do konca júna trénujeme, naháňame
fyzičku, chlapci potom dostanú trojtýždňové voľno. Znovu sa stretneme koncom júla, keď by sme už mali chodiť trikrát denne aj na ľad.“
Na tréningy chodievate v športovom,
skúšate sa aj pripravovať s chlapcami?
- Skôr nie, predsa len už na nich nestačím,
ale sám sa naozaj pripravujem, pretože aj
pre trénera platí, že musí byť počas sezóny vo forme, aby ju zvládol. (smiech)
V Bratislave ste pomaly dva mesiace,
čím vás mesto zaujalo?
- Možno neuveríte, ale ja skutočne žijem

celé dni hokejom. Veľa som toho po
samotnom centre nenachodil. Z toho, čo
som videl, je to však krásne mesto, sympatické.“
Máte už v ňom svoju reštauráciu či
krčmičku?
- Zatiaľ nie, nejakú obľúbenú som ešte
neobjavil, zatiaľ jedávam tam, kde sa
práve nachádzam.
Každý teraz žije najmä futbalovými
majstrovstvami sveta, komu okrem
Česka držíte v Nemecku palce?
- U mňa to funguje trošku ináč. Česku
síce fandím, ale inak som taký divák, že si
sadnem k televízoru a až počas zápasu sa
rozhodujem, komu budem držať palce.
Platí to však len vo futbale. Keď sledujem
hokej, tam mám svoje mužstvá. Predsa
len v ňom existujú iné väzby, skúseností,
zážitky, vzťahy...
(mm)
FOTO - TASR

Fanúšikovia Slovana majú svoj fan klub,
hráči sa zatiaľ trápili na korčuliach
HOKEJ
Nevydarená sezóna neznamenala
zanevrenie fanúšikov na svoj Slovan.
Všetci, ktorí pri ňom stáli v slávnych
chvíľach, ale najmä tí, ktorí ho podporili v horších obdobiach, si počas prestávky dokonca založili fan klub.
Na stretnutí s vedením sa jeho zástupcovia dohodli na spolupráci. Generálny
manažér Maroš Krajči dokonca sľúbil
pre všetkých registrovaných fanúšikov
zľavu pri kupovaní permanentiek a
naznačil, že klub pomôže aj počas výjazdov na súperove klziská. Takisto sa do-

hodlo, na ktoré miesto v hľadisku sa
budú môcť vyvesovať vlajky a spresnilo
sa aj fungovanie kotla v sektore D2.
Zatiaľ čo fanúšikovia riešili svoje záležitostí, hokejisti skúšali hrať futbal (v Pezinku), prípadne si obúvali korčule a
vybiehavali na hrádzu popri Dunaji.
Výnimku mal iba tréner Rostislav Čada:
„Mňa už na korčule nedostanú, nedovolia mi to zdravotné problémy,“ vysvetľoval svoju neúčasť v hokejovom hade
vinúcom sa na hrádzi kormidelník Slovana. Medzi hráčov sa však zapojil jeho
asistent Róbert Pukalovič, ktorý bol

dokonca enormne rýchly. Ako však
vysvetlila internetová stránka Slovana,
dôvod nebol v jeho zázračnom omladení.
Robo Pukalovič si totiž na rozdiel od
hokejistov, ktorí používali in-line, obúval
rýchlokorčuliarske korčule...
Počas prípravy už v mužstve chýbal
Michal Macho. Ten využil ponuku San
José Sharks a išiel hľadať šťastie do
NHL, kde by mal podpísať nováčikovskú dvojcestnú zmluvu. Práve jeho
odchod bol impulzom pre trénera Čada,
aby vniesol požiadavku - doplniť káder
ešte o jedného útočníka!
(mm)

Dovolenka s novým Citroënom.

Račianski
pozemkári
sú už v B-divízii
POZEMNÝ HOKEJ
Muži KPH Rača získali do svojej klubovej vitríny ďaliu cennú trofej. Z turnaja C-divízie Pohára európskych
majstrov sa vrátili nielen s celkovým
víťazstvom, ale zabezpečili si aj postup
do B-divízie.
Račiania vyhrali v Aténach všetky tri
zápasy, nestratili ani bod a neinkasovali
ani gól. „Vôbec som nerátal, že celým
turnajom prejdeme ako nôž maslom.
Súperi boli pre nás neznámou, chlapci
však pristúpili ku každému stretnutiu
zodpovedne, dôsledne dodržali taktické
pokyny a nakoniec sa podarilo dosiahnuť vytúžený cieľ. Základom súpechu
bola výborná obrana, nedostali sme ani
jeden gól, čo hovorí samé za seba,“
povedal pre TASR tréner Miroslav Stryhal. Račania postupne zdolali Ardas Vilnius 8:0, Rabat Depiro 1:0 a Napaios
Apollon 2:0. „Symbióza skúsených harcovníkov s mladými talentmi priniesla
svoje ovocie. Postup do B-divízie EPM
je pre nás veľkou náplasťou za neúspešné účinkovanie v Interlige, kde sa nám aj
vinou početných zranení nepodarilo
postúpiť do Final Four,“ pokračoval kormidelník Rače.
Prezident zväzu pozemného hokeja Vladimír Margolien dodal: „Je to jeden z najcennejších úspechov tohto športu od
vzniku samostatnosti. Ukázalo sa, že
omladzovanie sa vypláca. Tréner Stryhal
zaradil do tímu mladých hráčov, ktorí nielenže zapadli do koncepcie, ale nazbierali aj cenné skúseností a sebavedomie. Bol
to vzor tímovej práce!“
(mm)

Vozičkári budú
hrať na Slávii
TENIS
Slovakia Open je častý názov podujatí
v Bratislave, ale jedno z nich si zaslúži
naozaj osobitné predstavenie. Ide o tenisový turnaj vozičkárov, ktorý sa
tento rok uskutoční už trinásty raz. Že
nejde o nešťastné číslo, svedčia aj prihlášky z celého sveta.
Podľa usporiadateľov turnaja, sa črtá dokonca najlepšie obsadený ročník v celej
jeho histórii. Medzi účastníkmi nebudú
chýbať najlepší slovenskí tenisti - David
Chabreček, či Jozef Felix. Zo zahraničia
sa čaká silný tím z Holandska, ďalej
Francúzi alebo Švajčiari. Slovakia Open
mal ambície stať sa turnajom ITF1, no
Medzinárodná tenisová federácia oznámila, že musíme ešte trošku počkať,
takže minimálne tento rok bude patriť do
kategórie ITF2. Finále ženskej časti turnaja bude v sobotu 17. júna, mužské sa
hrá o deň neskôr.
(mm)

Júnová cenová bomba!*
Využite jedinečnú júnovú ponuku iba od spoločnosti MOTOR PARTNER a užite si leto
s novým autom:



od 425 900 Sk*




Citroën C2 od 259 700 Sk  Citroën C3 od 254 900 Sk
Citroën C4 od 425 900 Sk  Citroën C5 od 599 900 Sk
Citroën Xsara Picasso od 445 900 Sk  Citroën Berlingo od 405 850 Sk
Citroën Jumper od 460 280 Sk (cena bez DPH).

MOTOR PARTNER s.r.o.

od 254 900 Sk*
*Pri kúpe cez OTP Leasing.

Panónska cesta 22, 851 04 Bratislava
Tel. predaj: 02/ 6353 4444-5, Tel. servis: 02/ 6353 7777-8
Tel. klampiarske práce: 02/ 6353 5555
Tel. náhr. diely: 02/ 6353 5556
predaj@motorpartner.sk, servis@motorpartner.sk
www.motorpartner.sk
Akcia prebieha aj v salóne na Račianskej ul. 184/A.
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Kamenný mlyn
ovládne country
a folk

Vyšla kniha
o stredovekom
zločine a treste

HUDBA
Už 9 rokov v posledný júnový víkend
sa rekreačný areál Kamenný mlyn pri
Malackách stáva „mekkou“ nielen
priaznivcov country, folku či bluesgrassu.
Zo stretnutia trampov tu časom vyrástol
jeden z najprestížnejších hudobných festivalov na Slovensku V tomto roku si
návštevníci 23. a 24. júna vypočujú
„hviezdy umeleckého neba“ ako Janek
Ledecký, Honza Nedvěd, Marie Rottrová,
Z.Vrěštal, Nerěz, Wabi Danék, Jumping
Drums, Peha, Bukasový masív... (Viac na
www.countrymlyn.sk).
Country mlyn je dobrá príležitosť aj pre
začínajúcich, amatérskych hudobníkov,
spevákov v súťaži Pódium nádejí. Jej
účastníci prichádzajú na pódium s nádejou na uznanlivý potlesk hľadiska i poroty, ktorý môže - čo sa už aj neraz stalo,
znamenať štart v ich umeleckej kariere.
Víťaz súťaže okrem finančnej odmeny
dostane možnosť vystúpiť v hlavnom programe pred zaplneným hľadiskom vedľa
profesionálnych hudobníkov. Tento rok
boli z postupových kôl do súťaže vybraní
Condor (Modra), PHB (Bratislava),Vinohrad (Skalica), Folkton (Velké Bielice),
Oli-Lu (Bratislava). Avšak možnosť
postúpiť cez „divokú kartu” trvá.
Ako každý dobrý hudobný festival aj
Country mlyn dotvárajú sprievodné podujatia - tradičný turnaj v plážovom
volejbale zmiešaných družstiev, program
pre deti v indianskom tábore, súťaže
dospelých o zaujímavé ceny.
Kvalitný program v prírodnom amfiteátery a dobrý servis dokazuje, že Country
mlyn je dobrý tip, ako príjemne prežiť posledný júnový víkend.
(brn)

LITERATÚRA
Chcete vedieť, ako sa vnímal zločin a
meral trest v stredovekej Bratislave? Či
hladujúci, ktorý si dlho hľadal prácu a
nemohol ju nájsť, až od zúfalstva a
hladu ukradol na trhu chlieb, bol rovnako potrestaný ako lenivec, ktorý sa
žobraním a kradnutím „živil“? Ako sa
vnímala prostitúcia, chudoba, choroby
a biedy stredovekého Prešporku? Ak si
prečítate knihu Prešporský pitaval,
dozviete sa všetko a ešte omnoho viac.
Ilustrované dejiny zločinu a trestu v stredovekom kráľovskom slobodnom Prešporku autora Vladimíra Segeša vydalo
vydavateľstvo Perfekt. Autor je vedecký
pracovník Vojenského historického ústavu v Bratislave a napísal pútavé dielo,
ktoré zaujme nielen zvedavcov hľadiacich na kvalitu nášho života cez prizmu
zadosťučinenia spravodlivosti v minulosti a dnes, ale aj tých, ktorí si chcú pri
čítaní oddýchnuť. Bohato ilustrované
dejiny zločinu a trestu ponúkajú exkurz
do histórie a vnímavému čitateľovi neujdú napríklad informácie o tom, aké vysoké morálne a mravné kritériá museli mať
otcovia stredovekých miest, aby si zaslúžili stoličku, z ktorej mali moc a právo
rozhodovať o ľuďoch a dianí v provinciách (Prešporská právna kniha, 153 článok.). Kniha je zároveň aj pútavou prechádzkou stredovekou Bratislavou, v
ktorej autor slovne aj obrazom dôsledne
ilustruje život v tomto meste. Po jej prečítaní budete o niečo viac vzdelaní, rozhľadení, poučení a pobavení zároveň. A
možno aj pozitívne motivovaní k zmene
súčasných bratislavských mravov na prešporský spôsob.
(dš)

Martinčania
uvedú Ivanova
DIVADLO
Po tridsiatich rokoch sa na dosky martinského divadla vracia Ivanov, inscenácia hry Antona Pavloviča Čechova.
Slovenské komorné divadlo Martin sa s
týmto predstavením pokloní bratislavskému publiku 19. júna o 19.00 v
Divadle P. O. Hviezdoslava.
Ivanov sa pohybuje na hranici medzi
komikou a trpkou tragédiou. Napriek
tomu, že od napísania Čechovovej hry
Ivanov uplynulo takmer sto dvadsať
rokov, hlavný hrdina rieši tie isté dilemy
ako mnohí z nás. Inscenáciu uvedú v
novom preklade Jána Štrassera, réžie sa
ujal Roman Polák. V predstavení uvidíte
takmer všetkých členov martinského
hereckého súboru. Hlavnú rolu Ivanova
stvárni Miloslav Kráľ.
(md)

Lúčnica pred odchodom na turné očarila
TANEC
Keď zaznel posledný tón a dupla
posledná noha v stredu 7. júna o desiatej večer, nikto z prítomných v hľadisku NTC Sibamac Arény v Bratislave už
nepochyboval o tom, že tanečný súbor
Lúčnica dostal do varu aj chladných a
zdržanlivých Číňanov.
A to napriek tomu, že tmavookí obyvatelia opačného konca zemegule ťažko
mohli vo svojom kultúrnom vývoji registrovať tradície a zvyky Podpoľania, sedávať s matkami na priedomí pri priadkach
či ženiť kamaráta na východnom Slovensku. Tanečníci a hudobníci umeleckého súboru Lúčnica, pod dlhoročným

vedením choreografa a režiséra prof. Štefana Nosáľa, pri svojich vystúpeniach
predvedú výsledok dlhoročnej a tvrdej
driny s takou ľahkosťou, akoby naozaj
zavial prvý jarný vánok spod Tatier. Bratislavské publikum povstalo a neutíchajúcim potleskom vzdalo hold umelcom,
ktorí vystúpili s programom Hra a svadba. Nepotrebujú vykrikovať do sveta, že
sú Slováci, stačí, keď zaznie prvý tón
huslí (orchester Zlaté husle vedie Martin
Sleziak) a do vzduchu v ľahkosti vyletia
pokrčené nohy tanečníc, v náručí svojho
tanečného partnera tak, akoby sa spolu
už narodili. To je najväčšie umenie Lúčnice, ktorá stále uchvacuje svojou prie-

zračnosťou a bezchybným slovníkom
tanca a hudby presviedča celý okolitý
svet, že Slovensko za to stojí. A to nemusí povedať ani jedno veľkohubé slovo.
Po bratislavskom vystúpení Lúčnica
absolvuje takmer tridsať koncertov v
Česku a na Slovensku. O dva roky oslávi
súbor 60 rokov existencie a k výročiu pripraví nový reprezentačný program. V
januári 2007 sa však predstaví bratislavskému publiku so slávnostným predstavením venovaným osemdesiatinám profesora Nosáľa. Toto vystúpenie by sa už malo
odohrať v novostavbe Národného divadla.
Dáša Šebanová
FOTO - Peter Brenkus

Galéria Ardan predstavuje 7. letný salón

V Prievoze sa
bude tancovať

VÝSTAVA
Galéria Ardan vznikla v roku 1991 a až
do roku 2003 sídlila v dome významného amerického Slováka Ignáca Gessaya na Lermontovej ulici 14. Po jej
presťahovaní do centra mesta na Dobrovičovu ulicu 7 ešte viac vynikla nutnosť pravidelne usporadúvať salóny
zamerané na prezentáciu diel najmä
súčasných, ale aj už nežijúcich slovenských maliarov.
Už siedmy Letný salón otvorili v piatok
9. júna v priestoroch galérie na Dobrovičovej ulici. „Potreba organizovať takýto
druh výstavy, na ktorý si autori sami
vyberú dielo, s ktorým sa chcú pred verejnosťou prezentovať, vznikla až v priebehu niekoľkých rokov, keď sme pociťovali nedostatok príležitostí vystavovať diela
umelcov, s ktorými sme spolupracovali.

TANEC
V sobotu 24. júna bude v Spoločenskom dome v Prievoze na Kaštieľskej
30 od 12.00 do 19.00 tanečný workshop inšpirovaný rytmami Gabrielle
Roth. Ide o workshop spontánneho
tanca pre mužov i ženy, pričom na
veku, hmotnosti, schopnostiach a skúsenostiach nezáleží.
Cieľom stretnutia je naučiť záujemcov
počúvať svoje telo, seba i druhých. Vrátiť sa do obdobia detskej spontánnosti,
keď sme boli všetci výborní tanečníci, až
neskôr sme sa naučili tancovať tak, ako
pískajú iní. Treba si priniesť voľné oblečenie, vodu, šatku, papier, pero, niekoľko
farebných ceruziek alebo fixiek a 650
korún. Podujatie vedie Nina Jassingerová. Informácie na telefónnom čísle 0903
177 281.
(dš)

Zaplať 50% a jazdi!

Usporiadať pre každého autorskú výstavu
totiž nebolo možné,“ hovorí galeristka
Mgr. Eva Kelemenová.
Na Letnom salóne sú diela zakladateľov
moderného slovenského výtvarného
umenia Ľudovíta Fullu, Imricha Weinera
- Kráľa, Ľudovíta Križana, Eugena Nevana, Eugena Lehotského a ďalších, ale aj
diela súčasných výtvarných umelcov.
Z nich sa svojimi maľbami v rôznych
technikách predstavujú umelci, ktorí
tematicky siahli po abstraktnej, pocitovej
maľbe. Sú to najmä Zuzka Rusková,
Orest Dubay, Slávo Brezina, Miloš
Vanko, Eva B. Linhartová, Eugénia
Lehotská, Ján Hlavatý, Nora Mitrová.
Ďalší slovenskí súčasníci sa zase prezentujú maľbami kvetinových zátiší - Jozef
Trepáč, Karol Prudil. Máloktorá kolektívna výstava, o salónoch nehovoriac, sa

zaobíde bez malieb čerpajúcich z prírody,
v rôznom stupni konkrétneho a abstraktného vnímania. Na 7. letnom salóne Galérie Ardan sa s touto tematikou vyrovnáva Vlado Petrík, Yvonna Hanáková, Svetla Kolesárová, Ruth Dubayová, Emília
Čisáriková, Stano Harangozó.
Zaujímavé a kultivované sú tiež figurálne
diela Veroniky Rónaiovej a Igora Piačku,
kresby Štefana Kubíka, diela Martina
Kellenbergera, Záboja Bohuslava Kuľhavého, Dezidera Castiglioneho, Dušana
Pončáka, Tomáša Rollera a ďalších
zúčastnených umelcov. Výstava 7. letný
salón Galérie Ardan potrvá do 28. júla. Až
dovtedy si môžete v bohatom výbere
umeleckých diel vybrať to, čo vás najviac
zaujme. Galéria Ardan je otvorená od
utorka do piatku od 10.00 do 18.00 h, v
sobotu od 12.00 do 18.00 h.
(dš)

Prichádzajú vynovené modely Ibiza a Cordoba.
Doterajšia cena vozidiel sa pritom nemení. Štandardnou výbavou
sú ABS, 15" kolesá *klimatizácia. Avšak teraz vám na kúpu auta stačí polovica
jeho ceny a stanete sa jeho majiteľom. Počas nasledujúcich 12 mesiacov
sa rozhodnete, ako splatíte zostatok kúpnej ceny vozidla.
Tú môžete zaplatiť:  jednou hotovostnou splátkou, bez úrokou a navýšenia
 cez SEAT Leasing s rozložením splátok na 2 až 5 rokov
 použitím SEAT kreditu s rozložením splátok na 2 až 5 rokov
U nás kúpite auto za polovicu. Splátka druhej polovice rok počká.
Vy však čakať nemusíte, nový SEAT Ibiza alebo Cordoba môžete mať hneď.
*Okrem modelov Ibiza a Cordoba 1,2.

Auto BNP
Vrakunská 1
821 07 Bratislava

tel.: 02/4552 5700−02
e−mail: predaj@bnp.sk, servis@bnp.sk
www. autobnp.sk

Otváracie hodiny:
Pondelok − Piatok
8.00 − 18.00 hod
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FESTIVAL ŽIVÉ ULICE
Hlavné námestie a ulice Starého Mesta
 22.6. o 15.00 - Happy Art., krátke predstavenie na motívy Comedie del Arte
 22.6. o 15.30 - Workshop žonglovania
 22.6. o 16.00 - Komédyja o svatej Dorote,
účinkujú členovia SND
 22.6. o 17.00 - Predstavenie na chodúľoch
 22.6. o 17.45 - Happy art., krátke predstavenie na motívy Comedie del Arte
 22.6. o 20.00 - Vakodeska, pouličná komédia dell´arte zo sveta vtákov, účinkujú členovia
divadla Continuo z Prahy, Hlavné námestie
 23.6. o 15.00 - Happy art, krátke predstavenie na motívy Comedie del Arte
 23.6. o 15.30 - Predstavenie na chodúľoch
 23.6. o 16.30 - Happy art., krátke predstavenie na motívy Comedie del Arte
 23.6. o 17.00 - Predstavenie na chodúľoch
 23.6. o 17.45 - Happy art., krátke predstavenie na motívy Comedie del Arte
 24.6. o 20.00 Golubka, účinkuje Kyjevský
teatr experimentálny, Hlavné námestie
 23.6. o 19.00 - Keltská korzo párty: The

Cassidys (Írsko), tanečný súbor Petronella
(Slovensko), dvojhodinový koncert

DIVADLÁ
DPOH - ČINOHRA SND - 19.00
 20.6. - Hypermarket
 21.6. - Cyrano z Bergeracu
 22.6. o 11.00 - O myšiach a ľuďoch
 23.6., 24.6 - Cudzia žena a muž pod posteľou
MALÁ SCÉNA SND - 19.00
 21.6. - Posledné leto Sarah Bernhardtovej
 22.6. - Posledná cigara
 23.6. - Krajčírky
 24.6. - Manon Lescaut
 26.6. o 14.00 - Sen noci svätojánskej, University of Kaposvar, Faculty of Arts, Kapošvár, projekt Istropolitana
 27.6. o 17.00 - Stars on the morning sky,
Orenburg State Institute of Art, Orenburg,
Projekt Istropolitana
 28.6. o 14.00 - Ivanov, VŠMU, Divadelná
fakulta, Projekt Istropolitana
OPERAA BALET SND - 19.00
 19.6. - Aida
 20.6. - Dcéra pluku
 21.6. o 11.00 - Narodil sa chrobáčik
 21.6. - Spartakus
 23.6. - Korzár
 24.6. - Turandot
 26.6. - Maškarný bál
ŠTÚDIO L+S - 19.00
 24.6. - 28.6. - Istropolitana Projekt 2006
 24.6. o 14.00 - Akvabely, Janáčkova akadémia múzických umení, Brno
 27.6 o 20.00 - Škoda, že je pobehlica, Academy of Music and Theater Felix Mendelson
Bartholdy, Drama Depatment, Leipzig
DIVADLO ASTORKA - 19.00
 20.6. - Pred odchodom na odpočinok
 21.6. - Priateľky
 22.6. - Milovníci
 24.6 o 17.00 - Otvorenie IP 2006: The Polish National Film, Television and Theatre
School Lodž
 25.6. o 17.00 - Academy of Dramatic and
Cinema Arts, Budapest
DIVADLO ARÉNA - 19.00
 18.6. - Veľká tanečná show
 19.6. - Tiso
 23.6. - Koza alebo kto je Sylvia
 24.-28.6 - Projekt Istropolitana 2006
Radošinské naivné divadlo - 19.00
 19.6., 20.6., 21.6., 22.6. - Desatoro
Divadlo a.ha, Školská 14 - 19.00
 19.6. - PraFaust
DIVADLO KAPLNKA,
Ventúrska 3 - 19.00
 19.6. - Ivanov
 24.-28.6. - Projekt Istropolitana 2006
PREDSTAVENIA PRE DETI
 18.6. o 16.00 - Žabí princ, detské divadel-

 24.6. o 21.00 - Flamenco večer, Fernando

del Paso (Grananda, Španielsko) - spev,
Sandra la Chispa (Wien, Rakúsko) - tanec,
Flaco de Nerja (Bratislava) - gitara, Dino de
Valeria (Bratislava) - perku, Primaciálny
palác, Nádvorie Sv. Jána Nepomuckého

né predstavenie v podaní M. Gregoričku, DK
Zrkadlový háj, Rovniankova 3
 20.6., 21.6. o 11.00 - Bastien a Bastienka,
komická opera W.A. Mozarta pre deti v jednom dejstve, Mozartova sieň Rakúskeho veľvyslanectva, Ventúrska 10

 24.6. o 15.00 - Diskohrátky s Jarkou, podujatie pre deti v rámci KL 2006, Stredisko kultúry Vajnorská 21
BIBIANA - Medzinárodný dom umenia
pre deti
 18. 6. o 16. 00 - O škaredom káčatku, program podľa rozprávky H.Ch. Andersena
 20. 6. o 10. 00 - Na návšteve u slávneho
strýka, zábavné predstavenie novej detskej
knihy so vzácnym hosťom z Ameriky - autorom Jamesom Warholom
 22.6. o 10.00 a 11.00 - Janko Polienko,
aktivizačné predstavenie na motívy slovenskej ľudovej rozprávky
 25. 6. o 16. 00 - Janko-Polienko
 27. 6. o 14. 00 - O dvojhlavej dračici, tretia časť cyklu čítaného divadla na motívy
knihy K. Bendovej Osmijankove rozprávky.
Príbeh z dračieho sveta, ktorý má len dve
svetové strany...

 25.6. o 16.30 - Kapela, hraj!, cyklus koncertov dychovej hudby, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu
 25.6. o 18.00 - Harri Stojka&GipsySwing,
koncert v rámci Medzinárodného rómskeho
festivalu 2006, Istropolis, Trnavské mýto

VÝSTAVY
 Filip Kulisev: Amazing Planet, výstava
fotografií, Západná terasa Bratislavského
hradu, od 20.6 do 31.7.

 FUTBAL 3. LIGA

OSTATNÉ
o 14.00 - Otvorenie kultúrneho leta
na Kuchajde, ľudová zábava, podujatie s
bohatým kultúrnym programom, ohňostrojom, tanečnou zábavou až do 24.00 h
 18.6. o 15.00 - Výmena hračiek a postavičiek s kindervajíčok, Klub 22, Vavilova 22
 24.-25.6. - Festival chorvátskej kultúry,
prehliadka chorvátskych piesní a tancov,
ochutnávka tradičných chorvátskych jedál a
nápojov, krojovaný sprievod ulicami Devínskej Novej Vsi, Istrijská 4 - 6
 17.6.

ŠPORT

 Cena rektora, výstava absolventských prác
ocenených Cenou rektora VŠVU, Galéria
Medium, Hviezdoslavovo nám. 18
 Mesiac detskej tvorby, výtvarná súťaž profesora Karola Ondreičku, Magistrát hlavného mesta SR, Primaciálne námestie 1
 M. Marenčin: PrieStory, príbeh o ľuďoch,
ktorí si skrášlili miesto pre život, foyer ČSOB,
Michalská 18

KONCERTY
 18.6. o 16.00 - Momentum musicum, kon-

certný cyklus, CC Centrum na Jiráskovej
ulici v Petržalke. Predstavia sa výborní umelci z Brna - flautistka Kristína Vaculová a
gitarista Libor Janeček. Na programe koncertu sú klasické diela G. F. Händla, J. S.
Bacha, E. Bozzu, M. Giulianiho, M. Castelnuovo-Tedesca, ale aj skladby českých skladateľov Š. Raka a M. Štědroňa.
 18.6. o 20.00 - Folkfórum live, koncert,
účinkuje: Ebam Thierry so sprievodnou skupinou - THIERRY and FRIENDS, Komorné
štúdio Slovenského rozhlasu
 22.6. o 19.00 - Štúdio mladých, účinkuje:
P. Mosorjak, A. Gál, K. Tóth, Z. Biščáková,
Malé koncertné štúdio SRo
 23.6. o 18.00 - Moonfog + Foeticide +
Holocausto cannibal, koncert metalových
skupín, DK Dúbravka, Saratovská 2/a

ÀÀÀ s klimatizáciou zadarmo

ilustračné foto

HRADNÉ SLÁVNOSTI
KULTÚRNE LETO 2006
OTVÁRACÍ TÝŽDEŇ
 20.6. o 18.00, Vino Gallery - zblíženie s
vínom, Nádvorie Primaciálneho paláca, 8.
ročník výstavy a ochutnávky slovenských a
zahraničných vín pod záštitou primátora
Bratislavy. Vstup na pozvánky
 21.6. o 19.00 - Sting, otvárací koncert kultúrneho leta, Štadión Artmedia Bratislava
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Sobota 17. júna (17.00)
Láb - Dúbravka, Stupava - Inter B, Čunovo Pezinok, Ružinov - Petržalka, Slovan B Jablonec, D. Lužná - Rapid, Lamač - Rača,
Senec - Jur
 FUTBAL 4. LIGA
Nedeľa 18. júna (17.00)
Jarovce - PVFA, Danubia - Vajnory, BCT Dev. Nová Ves, Bernolákovo - Rovinka, Kráľová - Vrakuňa, Blatné - Tomášov, Štart Trnávka, Senec - Malinovo
 FUTBAL 5. LIGA
Sobota 17. júna
Nové Mesto - Nepočujúci (17.00)
Nedeľa 18. júna
Ekonóm - Fortuna (14.00), Rusovce - Čunovo B (17.00), Petržalka - Č. Voda (17.00),
Trnávka B - Lamač B (17.00), Krasňany - Z.
Bystrica (17.00), Volkswagen - Jarovce B
(17.00), Vinohrady - Vrakuňa (17.30)
 TENIS: Slovakia Open vozičkárov
Od 14. do 18. júna, Slávia Právnik
 DOSTIHY: 10. dostihový deň
Nedeľa 18. júna (14.00)
 KARATE: Európsky pohár mládeže
Sobota 17. júna, Pasienky (10.00)
 PLÁŽOVÁ HÁDZANÁ: Majstrovstvá
Slovenska mužov a žien
Sobota a nedeľa, 17.-18. júna, Štrkovecké jazero(10.00)
 PETANQUE: Zemeguľa Cup 2006
Sobota 17. júna, Národný guľodrom, Tyršovo nábrežie (9.00), 3. ročník turnaja dvojíc pre licencovaných, ale aj nelicencovaných hráčov a hráčky, ako aj pre juniorov a
juniorky. Registrácia od 8.30 h
 RAFTING: Európsky pohár
Sobota 17. a nedeľa 18. júna, Areál vodneho sportu, Čunovo, 3.kolo európskeho pohára raftov R6 a slovenského pohára R4slalom (sobota, 9.30) a šprint (nedeľa, 9.30).
Medzi favoritmi sú Hazard team Bratislava
(muži) a Mistral Bratislava (ženy).

najbližšie vyjdú 22. 6.

Klimatizácia zadarmo platí pre vybrané modely Suzuki Swift
1,3 GLX, 1,3 GS a 1,5 GS. Limitovaná ponuka platí pre 200 kusov.

už od 379 000 Sk
Teraz SWIFT diesel už od 443 000 Sk!
EINSTEINOVA 1
BRATISLAVA - PETRŽALKA
Tel.: 02/6241 0734, 0902 979 624
www.suzuki.mikona.sk

Emisie CO2 143 - 170 g/km, kombinovaná spotreba paliva 6,1 - 6,9 l na 100 km.
Ku každému modelu od SUZUKI získate 3-ročnú záruku a asistenčné služby zdarma.

