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Bratislava smúti

za mestským

poslancom

J. Langošom
BRATISLAVA
Predseda Správnej rady Ústavu pamä-
ti národa, poslanec bratislavského
mestského zastupiteľstva a bývalý fe-
derálny minister vnútra Ján Langoš
minulý štvrtok tragicky zahynul pri
dopravnej nehode.
Tragédia sa stala medzi obcami Turňa
nad Bodvou a Drienovec v okrese Košice
- okolie, keď 56-ročný vodič multikáry z
Moldavy nad Bodvou pri vychádzaní na
hlavnú cestu nedal prednosť 59-ročnému
Jánovi Langošovi jazdiacemu na Škode
Octavia. Ján Langoš bol na mieste mŕtvy.
Vodiča, ktorý nehodu spôsobil, previezli s
ťažkými zraneniami do nemocnice. 
Na znak smútku za stratou poslanca brati-
slavského mestského zastupiteľstva Jána
Langoša je na Primaciálnom paláci vyve-
sená smútočná čierna zástava. „S hlbo-
kým zármutkom som prijal informáciu o
smrti poslanca mestského zastupiteľstva
Jána Langoša, ktorý bol mne osobne veľ-
mi blízkym človekom,” uviedol primátor
Bratislavy Andrej Ďurkovský. „V osobe
Jána Langoša stráca mestské zastupiteľ-
stvo predsedu komisie na ochranu verej-
ného poriadku, ktorý svojou prácou
výrazne prispel ku kreovaniu mestskej
polície, bol jedným z tvorcov zákona o
obecných políciách a konštruktívnymi
návrhmi vo funkcii poslanca mestského
zastupiteľstva ovplyvňoval skvalitňovanie
práce mestskej polície. Je mi úprimne
ľúto, že mu nemôžem odovzdať kyticu
kvetov s pozdravom k 60. narodeninám,
ktorých by sa Ján Langoš dožil 2. augusta
tohto roku.“
Primátor Bratislavy podľa zákona zvolá
mimoriadne rokovanie mestského zastu-
piteľstva na štvrtok 29. júna, keď sa hlav-
né mesto oficiálne rozlúči so zosnulým
poslancom Jánom Langošom. Mestské
zastupiteľstvo vyhlási nastúpenie náhrad-
níka na uprázdnený mandát, ktorý musí
byť z rovnakého volebného okrsku a
ktorý zloží sľub poslanca.
Ján Langoš sa narodil 2. augusta 1946 v
Banskej Bystrici. Do roku 1989 pracoval
v Ústave technickej kybernetiky Sloven-
skej akadémie vied v Bratislave ako
experimentálny fyzik. Podieľal sa na
vydávaní časopisov Kontakt, Altamira a
spolu s Jánom Čarnogurským vydával
politický mesačník Bratislavské listy. V
roku 1990 bol podpredsedom Snemovne
ľudu Federálneho zhromaždenia a v
rokoch 1990-92 federálnym ministrom
vnútra. V rokoch 1994-2002 bol poslan-
com NR SR. Predsedom Demokratickej
strany bol v rokoch 1995-2000. Od mája
2003 bol predseda Správnej rady Ústavu
pamäti národa. Od roku 2002 bol poslan-
com a predsedom Komisie pre verejný
poriadok bratislavského mestského zastu-
piteľstva za DS. (juh)

Prístavný most

bude v smere

do Petržalky

uzavretý
BRATISLAVA
Od 1. júla bude v Bratislave zmenená
organizácia dopravy v súvislosti s
opravou pravobrežnej zjazdnej vetvy
z Prístavného mosta na Einsteinovu
ulicu, ktorá sa začala 15. júna zatiaľ
bez uzávierky.
Pravobrežnú estakádu Prístavného mosta
opravuje Národná diaľničná spoločnosť.
Účelom opravy je zabezpečenie statickej
únosnosti mosta podľa požiadaviek plat-
ných noriem a zlepšenie jeho stavebno-
technického stavu. Bude sa zosilňovať
mostná konštrukcia pomocou výstuže a
injektážou existujúcich trhlín. Stavebné
práce sa budú vykonávať od 15. júna do
31. augusta. 
Počas opravy bude premávka v smere Prí-
stavný most - Einsteinova ulica presmero-
vaná pomocou dočasného dopravného
značenia cez Most Apollo. Nebude možné
zísť z Prístavného mosta na Einsteinovu
ulicu, preto bude doprava v smere do Petr-
žalky presmerovaná na most Apollo cez
Prístavnú ulicu, ktorá bude jednosmerná.
Vozidlá, ktorých cieľom je len tranzit po
diaľnici v smere na Viedeň a Brno, budú
prechádzať po Prístavnom moste bez
obmedzenia. Táto zmena organizácie
dopravy potrvá do 31. augusta. (juh)

P. Matúška vraj 

nerešpektuje 

Ústavný súd SR
PETRŽALKA
Z nedostatku rešpektu k Ústavnému
súdu SR i jeho rozhodnutiam obviňu-
je petržalský miestny úrad víťazného
kandidáta na post miestneho starostu
Petra Matúšku.
Ten sa totiž opakovane deklaruje ako sta-
rosta Petržalky a vyzval úradujúcu zá-
stupkyňu starostu Vieru Kimerlingovú,
aby mu úrad starostu odovzdala. Zatiaľ
stále platí predbežné opatrenie ústavného
súdu, podľa ktorého nemá miestna
volebná komisia vydať P. Matúškovi
osvedčenie o víťazstve vo voľbách, čiže
ani nemôžu nasledovať ďalšie kroky,
ktoré treba naplniť na to, aby bol vo
funkcii právoplatne. Naopak V. Kimer-
lingová má na zotrvanie v zástupcov-
skom úrade zatiaľ plnú podporu v záko-
ne. To aj odpovedal petržalský miestny
úrad P. Matúškovi na jeho výzvu.
Otázne je, či sa v dohľadnom čase petr-
žalská hádanka vyrieši. Onedlho sa totiž
začnú na ústavnom súde letné prázdniny.
Keďže je súd viazaný termínmi, je
možné, že o prípade bude môcť rozhodo-
vať až po nich. Od poslednej Matúškovej
výzvy sa nič nedeje, úrad pokračuje v
práci podľa dlhodobého plánu. (gub)

Dym z horiaceho skladu chemikálií na niekoľko hodín zahalil väčšiu časť Petržalky. FOTO - TASR

PETRŽALKA
Dobrovoľní a profesionálni hasiči z
Bratislavy a okolia v nedeľu 18. júna
zvládli v podstate bez problémov a
vedľajších dôsledkov komplikovaný
požiar nebezpečných chemikálií v
bývalom Matadore, hrozbu reprízy ale
neodstránili.
Zhodou okolností presne pred desiatimi
rokmi, v roku 1996, takmer na tom istom
mieste horel takmer rovnaký materiál.
Ako sa podarilo Bratislavským novinám
zistiť, pri požiaroch chemikálií určených
na likvidáciu alebo recykláciu nie je
možné presne určiť, čo horí a teda ani to,
aké môžu byť splodiny takého požiaru.
Evidenčné listy skladovaných chemikálií
sa robia podľa vyhlášky, z ktorej nevy-

plýva povinnosť takej registrácie, ktorá
by umožnila stanoviť presné zloženie -
napríklad pod označením chlórové rie-
didlá sa môže skrývať všeličo.
Aj preto hasiči a záchranári postupovali v
prvých chvíľach likvidácie požiaru che-
mického a gumárenského odpadu v skla-
de spoločnosti Detox podľa najprísnej-
ších bezpečnostných kritérií. A aj keď už
začala mobilná jednotka civilnej ochrany
priebežne analyzovať zloženie spalín,
bol veľký rozdiel v ich koncentrácii pri
ohniskách a v okolí. Nikto však nepove-
dal, či naozaj unikali do ovzdušia kyani-
dy, o ktorých informovali elektronické
médiá.
Podobný scenár ako uplynulú nedeľu
môžeme preto očakávať pri každom po-

žiari chemických skladov, ktorých počet
v Bratislave nie sú schopní okamžite
určiť ani hasiči či civilná ochrana. Ako
nám však povedala riaditeľka oddelenia
požiarnej prevencie bratislavského kraj-
ského hasičského a záchranného zboru
Anna Olbřímková, pri kontrolách v
týchto skladoch sa spravidla vždy nejaký
nedostatok nájde, aj keď nie technický,
tak aspoň pokiaľ ide o administratívu či
evidenciu  - a to môže byť, ako ukázal aj
nedeľný požiar v Petržalke, kľúčové.
Nedostatky vraj pretrvávajú najmä v
malých firmách, vo veľkých sa technici
zväčša učia, čomu prospievajú aj pomer-
ne vysoké sankcie za nedodržiavanie
predpisov pri skladovaní nebezpečných
chemikálií. Gustav Bartovic

Ďalší požiar chemikálií nemožno vylúčiť

Magistrát pri stavbách pamätá na chodcov
O zámere magistrátu postupne utlmo-
vať cestnú dopravu v centre mesta a
rozširovať priestor pre chodcov sme sa
pozhovárali s riaditeľkou magistrátnej
sekcie dopravy a cestného hospodárstva
Tatianou KRATOCHVÍLOVOU.
- Utlmovanie dopravy je účinným pro-
striedkom na znižovanie počtu doprav-
ných nehôd, najmä v oblastiach, kde je
zvýšený pohyb chodcov. Tí patria medzi
najzraniteľnejších účastníkov cestnej pre-
mávky, preto považujeme riešenie ich bez-
pečnosti vrátane humanizácie uličného
priestoru za dôležité. Ako príklad spome-
niem stavebné úpravy na Dunajskej ulici.
Tu sme asi pred rokom po rekonštrukcii
kanalizácie zrealizovali stavebné úpravy.
Chodci pred rekonštrukciou chodili pome-
dzi zaparkované autá, mamičky s kočíkmi
a imobilní občania často nevedeli prejsť

cez komunikáciu, dnes používajú celé
šírky chodníkov a cez komunikáciu pre-
chádzajú po priechodoch pre chodcov v
úrovni chodníkov. Ďalším príkladom
môže byť pešia zóna na Mostovej ulici,
kde bezbariérová úprava priestoru vytvára
príjemné spojenie Námestia Ľudovíta
Štúra a Hviezdoslavovho námestia.
Aké ďalšie opatrenia v tejto oblasti ma-
gistrát pripravil?
- Každá nová stavba spĺňa normou stano-
vené požiadavky na bezbariérovosť. Rie-
šiť treba však aj lokality, kde sa v blízkej
budúcnosti rekonštrukcia nepripravuje.
Provizórne sme riešili napríklad rampu na
moste Kapucínska, kde nás obyvateľ upo-
zornil na nemožnosť prejazdu vozíčkara

medzi Židovskou ulicou a centrom mesta.
Podobne provizórne sme nateraz riešili
premostenie pre chodcov ponad Chorvát-
ske rameno pri Rusovskej ceste.
V súvislosti s rekonštrukciou električko-
vej trate v úseku Obchodná - Kapucín-
ska sa rozšíri pešia zóna. V čom vidíte
najväčší prínos tejto stavby pre peších?
- V rámci tejto stavby rekonštruujeme aj
priľahlé chodníky a námestia a pripravuje-
me novú organizáciu dopravy. Architekto-
nický návrh tu dôsledne rieši bezbariéro-
vosť a rozšírenie peších plôch. Prepojenie
peších zón na Obchodnej ulici s pešou
zónou v historickom centre, ale aj nové
prepojenie Župného námestia so Zámoc-
kou ulicou zatraktívni túto časť mesta.
Zároveň tu vznikne možnosť vytvorenia
novej trasy pre turistické skupiny mieriace
na Hrad. Zhováral sa Juraj Handzo
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Nastala
turistická
sezóna
Idú prázdniny a dosť sa toho obdobia
bojím, pretože chvíle odpočinku, ktoré
na nás zvyčajne v tomto období prichá-
dzali, sú akosi redšie a akosi hustejšie
nefunguje, čo by malo fungovať celkom
normálne aj mimo prázdnin.
Že sa špičková dovolenková sezóna blíži,
som zistil podľa toho, že na miestach, kde
už majú vyšliapané jamky v asfalte, zasa
stáli žabičky zelené. V dedinách v okolí
Bratislavy si dokonca našli nové štandí-
ky. Chodievam si napríklad zaplávať do
istej dedinky, no nie je to už ako bývalo -
na jazere sa napriek zákazu preháňajú
motorové člny a kedysi tichou dedinkou
sa stovkou preháňajú autá s extrémne
výkonnými reproduktormi.
Khavboyov v policajných uniformách
som pri jazere videl až vtedy, keď ťažké
autá odtiahli prívesy s motorákmi. V de-
dine nezastavili nikoho, lebo keď okolo
prelietal kabriolet s hudobnou produk-
ciou, chlapci práve odpočívali pri kofole.
Zato minule v tej dedine odvážna motori-
zovaná hliadka chytila hriešnika - miest-
ny dôchodca váhy asi 55 kíl bicykloval z
krčmy a nafúkal. Peniaze nemal, dali mu
niečo podpísať. Čo, nevedel, lebo nemal
ani okuliare. Potom mu prišla zloženka
na pokutu tritisíc korún. Muž má penziu
5300. Pre statočných policajtov nastalo
leto plné humanity a už nemuseli večer
chytať mladíkov na hlučných rýchlych
autách. Keby starému zobrali oba ventil-
čeky - vytrestali by ho viac a ľudskejšie.
To však od nich nemôžete žiadať.
Oni asi ašpirujú na to, aby mohli v služob-
nom aute chodiť pomedzi kaviarenské sto-
líky na Hviezdoslavovom a tak nakúkať do
výstrihov. To môžu, sezóna - nesezóna. Le-
bo keď sa budete sťažovať, dostanete ofi-
ciálnu odpoveď, že v akcii sú vtedy, keď sú,
nemusia mať maják, ani húkačku, môžu
robiť všetko, čo uznajú za vhodné. Dať
nezmyselnú pokutu starcovi, čo už nikdy
nebude celkom triezvy, voziť sa pomedzi
kaviarenské stolíky. Sú to khavboyi.
Môžu všetko a nemusia nič. Tomu hovo-
rím korupcia zo strany moci, mať takto
riadených podriadených. Nemusia turis-
tovi poradiť, môžu ho zmlátiť. Môžu všet-
ko. Lebo vedia, kedy sú v akcii.
Kedysi som sa vehementne zasadzoval o
razantné zvýšenie policajtských platov,
lebo som mal o tom všetkom naivnú pred-
stavu. Hanbím sa. Netreba ich platiť, ale
si ich kúpiť. Gustav Bartovic

Podchod na Trnavskom mýte by mal

zrekonštruovať súkromný investor
BRATISLAVA
Podchod na Trnavskom mýte, ktorý je
v dezolátnom stave, by sa mal už v
tomto roku začať rekonštruovať.
Mesto ho chce dať do dlhodobého
prenájmu.
V súčasnosti sa dolaďuje zmluva medzi
súkromnou spoločnosťou a magistrá-
tom. Vedúci oddelenia cestného hospo-
dárstva magistrátu Marián Blaho nám
povedal, že už existuje aj štúdia projektu
a podchod by mal dostať úplne novú
tvár. Komplexná rekonštrukcia sa má
týkať najmä vstupných prístreškov,
výmeny vzduchotechniky, výmeny elek-
trických rozvodov, obnovy a zlepšenia

osvetlenia, ako aj vynovenia stien. Mal
by byť prispôsobený na vykurovanie a
samozrejmá je aj rekonštrukcia a sfunkč-
nenie sociálneho zariadenia. Podchodu
na Trnavskom mýte, ktorý už dlhodobej-
šie pustol, svitne na lepšie časy aj z
pohľadu obchodníkov. Mali by sa tu vy-
tvoriť nové prevádzky a predajne na
vyššej úrovni ako doteraz. Marián Blaho
verí, že s rekonštrukciou sa začne už v
tomto roku, minimálne by sa podľa neho
mali začať opravovať prístrešky. 
Dlhotrvajúci nevyhovujúci stav pod-
chodu na Trnavskom mýte potvrdila aj
naša minulotýždňová návšteva vo
štvrtok tesne popoludní. Z ôsmich eska-

látorov fungovali štyri, WC bolo neprí-
stupné a úplne nefunkčné. Pritom v pod-
chode funguje niekoľko prevádzok,
medzi inými aj pekárnička, bagetéria,
predaj novín a časopisov. Otvorená je aj
stará a ošumelá kaviareň, ktorú si mnohí
Bratislavčania pamätajú ešte z čias pred
rokom 1989. Navyše celý podchod je
vystavený neustálym útokom sprejerov,
ktorí len dotvárajú nehostinné a temné
prostredie podchodu. Podchod na
Trnavskom mýte sa v noci z pochopiteľ-
ných dôvodov neuzatvára, no ochota
chodcov používať ho po zotmení je
minimálna. (rob)

FOTO - Oto Limpus

Mesto opraví

ďalší úsek

Miletičovej ulice
RUŽINOV
Od prvého júla začne magistrát opra-
vovať vozovku v úseku od Trenčian-
skej po Prievozskú ulicu. V tomto
úseku sú pod asfaltom kocky, ktoré
odstránia a na vozovke bude nový
povrch.
Ako nám povedal vedúci magistrátneho
oddelenia cestného hospodárstva Marián
Blaho, tento úsek Miletičovej ulice bude
s obmedzeniami prejazdný aj počas
opráv. Budú sa robiť na päť etáp a po-
trvajú asi dva až tri týždne. Termín opra-
vy povrchu ulice v tomto úseku pod zvo-
lený preto, lebo v rovnakom období sa
začnú aj práce na rekonštrukcii križovat-
ky Trenčianska - Miletičova, ktoré
zabezpečuje akciová spoločnosť Metro
Bratislava, rekonštruujúca Miletičovu
ulicu v úseku od Trenčianskej po Zá-
hradnícku ulicu, pričom zároveň rozširu-
je aj Košickú ulicu. 
Ako sme už informovali, v rámci týchto
prác, ktoré súvisia s výstavbou Mosta
Apollo, majú byť vybudované aj cestné
svetelné signalizácie na križovatkách
Miletičova - Košická a Miletičova -
Trenčianska. Úsek Košickej ulice od
Gemerskej po Miletičovu bude prestava-
ný na štvorpruhovú smerovo rozdelenú
komunikáciu so stredovým deliacim
pásom, Miletičova ulica od Záhradníckej
po Trenčiansku ulicu bude rozšírená na
tri jazdné pruhy. Zvýšenie kapacity spo-
menutej križovatky a jej priepustnosti sa
dosiahne pridaním odbočovacích pruhov
a svetelnej signalizácie. Rekonštrukciu
križovatky Miletičova - Košická by spo-
ločnosť Metro Bratislava mala aj napriek
neplánovaným opravám kanalizačného
zberača dokončiť v stanovenom termíne,
teda do 31. augusta tohto roka. (juh)

Náhradníkom 

J. Langoša bude

Dušan Kosík
BRATISLAVA
Náhradníkom za poslanca mestského
zastupiteľstva Jána Langoša, ktorý
minulý štvrtok tragicky zahynul pri
automobilovej nehode na východnom
Slovensku, sa stal Dušan Kosík. 
V pondelok na svojom mimoriadnom
zasadnutí mandátová komisia mestského
zastupiteľstva mesta Bratislavy vyhlásila
nastúpenie D. Kosíka za poslanca mest-
ského zastupiteľstva. Informoval o tom
predseda mandátovej komisie Vladimír
Mráz. (juh) 

Úrad BSK bude 

na novej adrese
BRATISLAVA
Bratislavský samosprávny kraj od 1.
júla mení sídlo úradu. Z budovy na
Trnavskej ceste číslo 8/A sa sťahuje na
Sabinovskú ulicu číslo 16. 
V súvislosti s touto zmenou sa obracia na
verejnosť s prosbou o zhovievavosť a
pochopenie s prípadnými problémami,
ktoré môžu nastať v krátkom medziob-
dobí postupného premiestňovania jedno-
tlivých pracovísk. Tie by mali byť funk-
čné na novej adrese od 21. júna, Kance-
lária predsedu BSK od 1. júla. V prípade
potreby úrad odporúča kontaktovať sa na
telefónnych číslach: 55 42 31 17/8,
Trnavská cesta 8/A, alebo 48 26 41 11,
Sabinovská ulica číslo 16. (brn)

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

� 0905 610173
Fax: 02/4591 4046

Zasekli sa vám dvere?

Získajte cestovný lístok!
Ak máte záujem zúčastniť 
sa 8. júla 2006 cyklotúry
z Pandorfu do Podersdorfu
a osláviť tak Deň cyklistiky, 
príďte si od 29. júna 2006
s týmto kupónom pre lístok*

do BKIS na Klobučníckej ulici 2

* K dispozícii je 150 cestovných lístkov na vlak do Parndorfu a späť (vrátane transportu bicyklov).
Súčasťou lístka je obedový balíček, účasť na cyklotúre do Podersdorfu a vstup na plážové kúpalisko v Podersdorfe.

Na júlové otvorenie novej cyklotrasy 

v Burgenlande môžu ísť aj Bratislavčania
BRATISLAVA
Úplne novú cyklistickú trasu okolo
Neziderského jazera v rakúskom Bur-
genlande otvoria počas Dňa cyklistiky
8. júla. Trasa so špeciálnymi novinka-
mi je od Bratislavy vzdialená iba 30
kilometrov. 
Bratislavskí cykloturisti môžu aj v tomto
roku využiť cenovo výhodné denné že-
lezničné spojenie s prepravou bicyklov na
trati Bratislava - Petržalka - Parndorf. Lís-
tok stojí 112 korún, za prepravu bicykla
sa platí 80 korún. Záujemcovia sa dosta-
nú z Bratislavy za 25 minút do stanice
Parndorf, odkiaľ je priame napojenie na
sieť cyklistických ciest okolo Nezider-
ského jazera v dĺžke 500 kilometrov.

Trasy sú čiastočne vyasfaltované a veľmi
dobre značené. Železničné spojenie v
minulom roku iniciovala Železničná spo-
ločnosť spolu s rakúskymi štátnymi drá-
hami a zväzom cestovného ruchu Bur-
genlandu.   
Tvorcovia novej cyklistickej trasy B10
okolo Neziderského jazera urobili oddy-
chové miesta v novom dizajne a nové
panoramatické informačné tabule majú
prispieť k ľahšej orientácii. Atrakciou je
drevená rebrovitá škrupina, ktorá je mies-
tom na oddych medzi Podersdorfom a
Illmitzom a pod názvom „jaskyňa“ je
prvou drevenou konštrukciou tohto druhu
v Rakúsku. Pavilón je pokrytý trstinou,
čo mu dodáva typický burgenlandský

charakter. V chladnom a vzdušnom inte-
riéri sú lavice a stoly z pieskovca. Ďalšie
odpočívadlá zapadajú do prostredia
vďaka konštrukciám s plachtovým prí-
streškom, ktoré poskytujú potrebný tieň. 
Okolie Neziderského jazera, ktoré je naj-
dlhším stepným jazerom v strednej Euró-
pe, je jedna z najkrajších a najzaujímavej-
ších cyklistických trás. Trasa je dlhá 138
kilometrov a rozprestiera sa okolo kultúr-
nych a prírodných oblastí a malebných
mestečiek. Asi 38 kilometrov trás vedie
po maďarskej strane.
Počas Dňa cyklistiky sa uskutoční aj 6.
etapa pretekov okolo Rakúska, ktorá je
dlhá viac ako 38 kilometrov, pričom štart
a cieľ je v Podersdorfe. (rob) Na predaj 

formou dražby
3-izbový byt, Krásnohorská, BA - Petržalka,

rozloha 65 m2 + loggia, 5/12 posch.

KONTAKT: 02 /5720 5051

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

0905 234 615 � 4363 8184
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Na Obchodnej

omylom položili

iný druh dlažby
STARÉ MESTO
Firmy zabezpečujúce obnovu električ-
kovej trate a povrchov Obchodnej
ulice, Hurbanovho námestia, Župného
námestia a Kapucínskej ulice na jed-
nom úseku omylom položili iný druh
dlažby, ako predpokladá projekt.
Podľa projektu rekonštrukcie Obchodnej
ulice, Hurbanovho námestia, Župného
námestia a Kapucínskej a ich premeny na
pešiu zónu mala byť v úseku, kde sa
Obchodná ulica križuje s Poštovou, polo-
žená červená dlažba, aby horná i dolná
časť Poštovej na seba plynulo opticky
nadväzovali. Ako nás upozornil náš čita-
teľ, v uplynulých dňoch tu namiesto čer-
venej dlažby bola položená šedá. Podľa
jedného zo spoluautorov projektu, archi-
tekta Ľudovíta Urbana bola šedá dlažba
položená omylom. Medzitým ju už
nahradila červená, ako to predpokladal
projekt. Táto dlažba je prerušená len
koľajnicami a vodiacim pásom pre sla-
bozrakých a nevidiacich. (juh)

V Bratislave 

sa opäť objavila

ortuť
PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Ďalšiu voľne prístupnú ortuť, tento-
raz pri plote na Lieskovskej ceste pri
Slovnafte, našiel minulý týždeň za-
mestnanec jednej firmy pri kosení
trávy. V zatvorenej sedemdecilitrovej
priesvitnej sklenej fľaši bolo asi pol
litra ortuti.
Ortuť vážila asi 5 kilogramov a zaistili ju
bratislavskí hasiči. Tekutina nespôsobila
kontamináciu ľudí, ani okolia a hasiči ju
odovzdali na obvodný úrad životného
prostredia. Polícia začala trestné stíhanie
pre prečin ohrozenia a poškodenia život-
ného prostredia. Možnému páchateľovi
hrozí trest väzenia až na tri roky. 
Ortuť je toxickou látkou, ktorá je pre
človeka nebezpečná pri dotyku s pokož-
kou alebo nadýchaní sa. Môže poškodiť
obličky, pľúca a vyvolať kašeľ a dýcha-
cie ťažkosti. Môže vytvárať koncentrá-
cie jedovatých pár, musí sa okamžite
zbierať a uzavrieť do vzduchotesnej a
prachotesnej nádoby. Pripomeňme, že v
apríli zasahoval bratislavský hasičský a
záchranný útvar kvôli ortuti až 6-krát.
Polícia koncom apríla obvinila dvoch
mladíkov z ortuťových útokov na Nobe-
lovom námestí a Zadunajskej ulici. S
takým častým výskytom ortuti, aký bol
počas aprílových dní tohto roku na
verejných priestranstvách v Bratislave,
sa hasiči za posledných 10 rokoch
nestretli. (rob)

Nadchod pri SAV

sa obnovy dočká

až o rok
STARÉ MESTO
Dlhoročný problém stavu premostenia
križovatky ulíc Pražská, Šancová, Šte-
fánikova a Hlboká sa zo dňa na deň
prehlbuje a nenecháva ľahostajnými
ani obyvateľov priľahlých ulíc.
Medzi nich patrí aj jeden z našich čitate-
ľov, ktorý upozorňuje, že nejde len o
vzhľad či o to, ako reprezentuje peší
komunikačný uzol na vstupe do mesta
pred zahraničnými návštevníkmi, ale
najmä o to, že pohyb na tomto nadchode
je stále nebezpečnejší. Sú poodlamované
hrany schodov, odstránením poškodeného
asfaltu pred rokmi sa odhalila a vplyvom
počasia vystavila konštrukcia nadchodu,
betón zvetráva. Zo zvyškov asfaltu trčia
kusy pôvodne vyhrievacieho mechaniz-
mu, chodník pri zástavke je prepadnutý a
nohy chodcov ohrozujú povyhýňané
kryty dilatačných spár.
Tieto problémy by sa mali skončiť na jar
budúceho roku. Vlani mesto dalo spevniť
samotnú konštrukciu nadchodu, pokiaľ
ide o povrch, ktorý sa rozpadá v podstate
od vybudovania tejto komunikácie pred
štvrťstoročím, plán stanovil na jeho
rekonštrukciu rok 2007. Celá oprava by
mala trvať asi tri mesiace a stáť okolo
300-tisíc korún. Môžu sa však vynoriť
problémy s konštrukciou chodníka, ktorý
mal byť pôvodne vyhrievaný, aby nena-
mŕzal, podľa najzhovievavejších svedec-
tiev však mechanizmus zabudovaný v
povrchovom asfalte fungoval dve-tri
sezóny a odvtedy sa v ňom rozpadá.
Podľa pravidelne vykonávaných static-
kých kontrol lávka pádom nehrozí, stav jej
povrchu však nabáda k maximálnej opatr-
nosti pri jej používaní. (gub)

Trieda A - Golf Edition
Trieda A už od 524 400 SK bez DPH

E K základnej výbave naviac*: golfový bag 

alebo metalíza a hmlovky v cene auta.

E Zvýhodnený lízing: Pri financovaní cez

                                    cena ešte výhodnejšia!

E Možný odpočet DPH pri štvormiestnej 

úžitkovej verzii.

E Infolinka: 02/49 29 49 49.

E www.mercedes-benz.sk

Kombinovaná spotreba: od 6,8 do 8,1 l /100km
Emisie CO2: od 163 do 192 g /km

6 rokov*

bezplatný
servis

MercedesCard:
systém výhod 
a zliav

24 hodinový 
servis

Záruka
mobility

* Do 160 000 km vrátane práce 
   a materiálu predpísaného výrobcom. 

*Ponuka platí do 31. 7. 2006.

STARÉ MESTO
Nečakané komplikácie spôsobili, že
ukončenie prác na rekonštrukcii
Obchodnej ulice sa oproti pôvodnému
termínu presúva asi o tri týždne, čo
znamená, že budú ukončené asi v
poslednej júlovej dekáde.
Stavbu rekonštrukcie električkovej trate
Obchodná - Župné námestie je možné
rozdeliť do troch samostatných celkov -
Župné námestie, Hurbanovo námestie a
Obchodná. Na Župnom námestí a Kapu-
cínskej ulici je podľa hovorkyne magi-
strátu Evy Chudinovej sa končí ukladanie
inžinierskych sietí, dokončila sa spodná
úprava chodníkov, stavebne je dokončená
spodná časť električkovej trate a sú polo-
žené aj koľajnice. Pracuje sa na montáži
technológie ovládania výhybiek, dláždi
sa električková trať a stavia sa trakčné
vedenie. Na moste nad Staromestskou
ulicou sa montujú koľajnice, robia sa

úpravy križovatiek, ako aj zapustenie
Zámockej ulice do stavby. Na Hurbano-
vom námestí je električková trať hotová,
rovnako aj trakčné vedenie, robia sa úpra-
vy chodníkov.
Pokiaľ ide o Obchodnú ulicu, v jej hornej
časti - po Poštovú ulicu - je električková
trať hotová, v dolnej časti sa rekonštruujú
inžinierske siete. Po odkrytí povrchu sa
ukázalo, že jestvujúce inžinierske siete
neboli vložené podľa technických noriem.
Odhalené plynové rozvody plynári zhod-
notili ako havarijný stav a pristúpili k ich
výmene. Podľa názoru Slovenského ply-
nárenského priemyslu (SPP) nie sú
dodržané technické normy na uloženie
inžinierskych sietí - bez súhlasu SPP je tu
vybudovaný energo-kanál (šachta s elek-
trickými káblami) súbežne s plynovodom.
Taktiež nie je vyhovujúca izolácia existu-
júcich plynových potrubí, ktoré sú značne
poškodené kvôli zemným prácam. Po

posúdení celkového stavu a časovej
náročnosti jednotlivých opráv bol zvolený
postup, pri ktorom sa pôvodné oceľové
plynové potrubie vymieňa za plastové.
„Tento fakt ovplyvní konečný termín
dokončenia električkovej trate na Ob-
chodnej ulici,“ uviedla E. Chudinová. „V
budúcnosti sa tým zabezpečí, aby bol
predpoklad vykonávania opráv na plyná-
renských zariadeniach minimalizovaný.“
Ako dodala, v súčasnosti sa však na prá-
cach na Obchodnej ulici pokračuje, predo-
všetkým sa upravujú chodníky tak, aby sa
vyšlo v ústrety prevádzkovateľom obcho-
dov a iných zariadení na tejto ulici. Elek-
tričková trať na Obchodnej sa bude
dokončovať až na záver, teda v konečnej
fáze stavby. Po Kapucínskej a Župnom
námestí, ako aj cez Námestie SNP však
električky začnú premávať v pôvodnom
termíne, teda od začiatku júla. (juh)

FOTO - Oto Limpus

Práce na rekonštrukcii Obchodnej ulice

sa skončia približne o tri týždne neskôr

BRATISLAVA
Na bratislavskom letisku M. R. Štefá-
nika v polovici júna otvorili novú prí-
letovú halu. Stalo sa tak v pravý čas -
už v máji tohto roku letisko dosiahlo
hranice svojich plánovaných bežných
kapacít, keď evidovalo vyše 150-tisíc
pasažierov. 
Vlani počas sezónnej špičky letiskom
prešlo mesačne až 190-tisíc cestujú-
cich, čo je značné prekročenie všetkých
kapacít aj s dvadsaťpercentnou rezer-
vou. Odborníci na tento rok dokonca

prognózovali denné zaťaženie letiska v
hlavnej sezóne až 250-tisícmi pasažie-
rov mesačne. 
Halu, ktorej maximálna jednorazová
kapacita bude 200 cestujúcich, začali
budovať v decembri minulého roku.
Podľa výkonného riaditeľa letiska Mila-
na Kajana nová hala znamená až päťde-
siatpercentné zvýšenie kapacít vybavo-
vacích priestorov pri príletoch. Celková
výška investície do vybudovania nového
príletového terminálu predstavuje pri-
bližne 47 miliónov korún.

Nový objekt zároveň vytvorí priestory
na vybavovanie cestujúcich v súlade so
schengenskými dohodami, ktoré si
vyžadujú odlišný postup pri vybavovaní
pasažierov zo schengenských a tzv.
neschengenských krajín. V tomto nemá
letisko veľký predstih, pretože takto
zariadené musí byť bezpodmienečne už
od septembra budúceho roku. Tomu sa
podriadia aj ďalšie rekonštrukčné práce
na termináloch letiska, ktoré ba sa v tejto
fáze mali ukončiť do začiatku roku
2009. (gub, sita)

Letisko dostalo pomoc pred sezónou
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Pamiatkari

ozaj používajú

dvojaký meter
LIST ČITATEĽA
Bratislava je mojím rodným mestom
a, samozrejme, mám k nej silný emo-
cionálny vzťah. Niekoľko rokov sle-
dujem obnovu Starého Mesta a hoci
historický stred sa stáva zo dňa na deň
krajší, sú veci, ktoré ma rozlaďujú.
Nemôžem nesúhlasiť s názorom čitate-
ľov týkajúcich sa dvojakého metra
pamiatkarov. Tí totiž skutočne predpisu-
jú majiteľom rodinných domov, aké
škridle, okná majú použiť pri obnove
svojho domu, vyhrážajú sa im vysokými
pokutami. No vôbec ich nezaujíma, hoci
pravdepodobne chodia často okolo, ako
vyzerajú niektoré nimi chránené objekty.
Stačí spomenúť iba Palugyayov dom na
rohu Štefánikovej, Tolstého a Sládkovi-
čovej - nech si pozrú rôzne typy plasto-
vých okien, na rohu Tolstého a Sládkovi-
čovej tú opachu zo skla (na streche); pár
plastových okien na bývalom Evanjelic-
kom lýceu, ktoré kričia na kilometer.
Alebo nech navštívia interiéry pamiatko-
vo chránených domov, kde pri vytváraní
podkrovných bytov boli vykonané také
zásahy, kvôli ktorým by už nemali byť
zapísané do zoznamu chránených pamia-
tok. S údivom čítam, že výmena okien
podlieha povoleniu. Ako je teda možné,
že v susedstve Prezidentského paláca je
takýto necitlivý prístup možný?

Katalin Kis-Csáji, Staré Mesto

Festival narúšal

nočný pokoj
LIST ČITATEĽA
Chcel by som vyjadriť pohoršenie nad
povolením organizovať festival elek-
tronickej hudby Wilsonic na Tyršo-
vom nábreží.
Počas festivalu hrala hudba nonstop
počas celého víkendu, čím značne narú-
šala nočný pokoj. Musím sa priznať, že
najprv som nevedel, odkiaľ ten hluk pri-
chádza. Až v sobotu večer okolo desiatej,
keď mi neustále rinčali okná, rozhodol
som sa zavolať na linku mestskej polície
v Petržalke, od ktorej som sa dozvedel, o
čo ide. Mestský policajt ma najprv upo-
kojil s tým, že práve okolo 22. hodiny by
sa festival mal končiť a vyšle na miesto
policajnú hliadku. O pol hodinu mi zavo-
lal späť a oznámil mi, že účastníci festi-
valu dostali dodatočné povolenie od
zástupkyne starostu pokračovať do 5.
ráno a tak nemôže vo veci nič urobiť.
Myslím si, že voľba lokality pre takýto
druh festivalu je nevhodným riešením
nielen pre obyvateľov priľahlých oblastí,
ale je aj zlou vizitkou pre návštevníkov
Bratislavy, ktorí sa ubytujú v centre
mesta. Peter Kolárovský, Petržalka

Galileo, lepší v kuchyni než vo hvezdárni
Historici tvrdia o známom astronómo-
vi Galileovi, že bol v podstate neroz-
hodný. Jeho následník v súčasnej kuli-
nárskej Bratislave - RESTAURANT
GALILEO - zákazníkov presviedča
suverenitou a priamym ťahom k
cieľu, ktorým je spokojnosť hosťa.
Pokiaľ nám pamäť slúži, v týchto priesto-
roch bývala menza a typická menzová
aróma sa liala dolu Vazovovou ulicou. S
touto minulosťou majú priestory reštaurá-
cie Galileo spoločné už len to, že sa tu
používajú príbory. Z ulice nepôsobí reštau-
rácia pompézne, zreteľné, no nie vtieravé
vývesné štíty neavizujú veľmi pôsobivo
riešený interiér. Kto ho zriaďoval, využil
to, že nízke stropy ponúkajú možnosť
vytvoriť intímnu atmosféru. Treba na to
použiť vhodné farby, doplnky a obloženie
steny, a to Galileo má. Vchádza sa do stre-
du diania - z ulice rovno do kaviarne.
Repliky historických ilustrácií dotvárajú
atmosféru. Napriek tomu stoly (zväčša vo
forme lóží) sú dosť veľké, takže ak ste faj-
čiar, môžete sa tu aj najesť.
Srdce podniku, jedáleň v ružovom tóne s
niekoľkými desiatkami stoličiek, je prísne
nefajčiarska. Od salóniku ju oddeľuje
obrovské akvárium s brazílskymi sumček-
mi, jeseterom, zlatými kapríkmi... Ďalej
cez jedáleň sa dá prejsť na terasu, je to
vnútroblokový priestor, evidentne vyhľa-
dávaný študentmi. Príbory na servírova-
com stolíku ich neoslovujú, pred každým
je krígeľ. 
Všetky priestory sú zariadené bez snahy
ohúriť, ale so všetkým, čo treba na doko-

nalé obslúženie hosťa. Tomu napovedá aj
jedálny lístok - bohatá ponuka hydiny, di-
viny, bravčového i hovädzieho mäsa, rýb,
miestnych, krajových i medzinárodných
špecialít, príloh, múčnych jedál, kvalitné-
ho vína. Všetko za ceny mimoriadne prí-
jemné vzhľadom k tomu, že je to praktic-
ky naozaj v centre. 
Pochopiteľne - pri pohľade na rozsah po-
nuky a ceny sme mali otázky i pochybnos-
ti: Stihne to kuchár a čašník? Neprejaví sa
nízka cena na kvalite? Stíhali obaja, hoci
sme neboli v podniku sami. Čašník dokon-
ca milo prekvapil otázkou, či môže podať
naraz teplé i studené predjedlá, alebo či si
to budeme priať inak... Tak sme ho popro-
sili, aby nám to priniesol naraz: studený
predkrm Hydinová čiapočka (75 Sk) bol
dobrý hydinový šalát uložený do kornút-
kov zo šunky v tvare mikulášskej čiapky.
Benátska špargľa (70 Sk) zapekaná so šun-
kou a obložená šalátom bola skvelá, rov-
nako ako zapekaný Pastiersky oštiepok s
bylinkovou omáčkou (65 Sk). V tejto chví-
li ešte nebol koniec našich pochybností,
lebo nemali údeného pstruha so sardelo-
vým maslom, ani anglický rostbíf avizova-
ný na jedálnom lístku. 
Po bohatých porciách predjedla nás pre-
kvapili malé mištičky s polievkami: Slepa-
čia s mäsom a rezancami (29 Sk), Oravská
cesnačka (29 Sk) i Halászlé (50 Sk) boli sí-
ce zdrobneninami polievok, ale mali všet-
ko, čo mali mať - dosť zeleniny a rezancov

v prvej, chrumkavé krutóny v druhej a kus
vareného kapra v tretej.
Hlavné jedlá sa pre skutočnú bohatosť
ponuky vyberali ťažko. Nakoniec sme sa
však ustálili. Z diviny sme sa rozhodli pre
Jelení steak s čučoriedkami (215 Sk) a hra-
nolkami (35 Sk) - skutočne vynikajúci a
skutočne kus divinovej sviečkovice. Ho-
vädzie reprezentovali Sviečkové rezy so
špargľou a hríbovou omáčkou (192 Sk -
hoci na internete sa uvádza 155 Sk) s vare-
nými zemiakmi (30 Sk) ako skutočná la-
hôdka aj vďaka tomu, že omáčka bola z
čerstvých šampiňónov. Hydinu predstavili
Morčacie prsia plnené kuracou pečeňou
(135 Sk) - bolo to predstavenie v tom naj-
lepšom svetle okorenené dokonalosťou
polovice opekaných zemiakov (20 Sk) a
ryže (12,50 Sk).
Neodolali sme sa objednali sme si aj dezert
- hoci kuchár použil zrejme kupované
zmrzliny, kombinácie boli vynikajúce tak
v prostom zmrzlinovom pohári (60 Sk)
zdobenom šľahačkou s chuťou kokosu,
ako v špecialite zvanej Marnixovo očko
(59 Sk), čo sú dva kopčeky zmrzliny na
dvoch rezoch piškótovej rolády s džemom.
Palacinky s tvarohom (59 Sk) boli sýtym
štandardom.
Celok však rozhodne je nadštandard, ne-
rovnováha medzi kvalitou a cenami hovo-
rí v prospech podniku.
Naše hodnotenie:���
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
informovaná. Útratu za konzumáciu si
redakcia platila sama.

Máte právo na slobodný výber tovaru
Hoci viem obrátiť korunu aj dva-tri-
krát a skutočne neutrácam, je miesto,
kde na výšky výdavkov hľadím zhovie-
vavo - na trhu. Takmer nikdy neodo-
lám, aby som si okrem ovocia a zeleni-
ny nezadovážila aj nejaké kvety, i keď
už v tej chvíli viem, že ich doma ani
nebudem mať kam poriadne dať... No
ak sú také krásne, ako si ich pre pote-
šenie nekúpiť?
Z trhových dní sú pre mňa najhoršie tie,
keď sa tam rozloží košikár, čo, našťastie,
nie je príliš často. A keďže sa u nás doma
mäso akosi veľmi nenosí, iba ak trochu
šunkovej salámy či sem-tam párky, tak je
aj náš domáci rozpočet ako-tak vyrovna-
ný. Až na obdobia primér, teda ovocia a
zeleniny ponúkaných ešte pred sezónou
tu u nás. Je prirodzené, že za jahody
dovezené z teplého Španielska treba pri-
platiť. No za ten svete neviem pochopiť,
prečo pol kila jahôd môže stáť vo Viedni
menej ako jedno euro a to za prvú akosť,
kým naši obchodníci si na trhu za jahôd-
ky evidentne druhej triedy hrdo pýtali po
55 korún za také isté množstvo. Navyše
ide o produkt od toho istého španielskeho
výrobcu a predajcovia sa nemôžu vyho-
voriť ani na cenový rozdiel spôsobený

rozdielnymi clami, lebo o prvého mája
2004 tu nie sú už ani clá... 
Samozrejme, že som tento druh vysoko-
horskej prirážky odmietla a vybrala som
sa do Starej tržnice. Skutočne tu bola
cena o 17 korún nižšia, preto som si ten
luxus dovolila. Po skúsenostiach, ktoré
ma naučili, že v takýchto balíčkoch môžu
byť aj plesnivé plody, som si „dovolila“
pozrieť zabalené plastové vaničky aj zo-
spodu. A to som nemala! Predavač ma
poučil, že tovar prvej akosti sa k nám
nevozí, a kupujúci má brať tovar, ako
príde a nevyberať si. Žiaľ, nevľúdne
poučenie zaznelo až potom, keď som
zaplatila. Mala som si nechať zájsť chuť a
teraz písať o problematickejších témach? 
Príde na to! Po prvé - štve ma, ak aj po 16
rokoch a za európske ceny máme k dispo-
zícii druhotriedny tovar (nielen ovocie).
Po druhé - prvé pravidlo obrany spotrebi-
teľa znie: Spotrebiteľ má právo na slo-
bodný výber tovaru! Všade, priatelia, a
nie iba na trhu. Po tretie - tuším aj za naj-
tuhšej totality bolo výsadou trhovísk, že si
tam človek mohol tovar vybrať. Ešte aj v

mnohých zelovococh predavačka zákaz-
níkovi ponúkla vrecúško a mali ste si
nabrať sami. Veď asi naozaj nie je v ľud-
ských silách, aby sa pri zelenine a ovocí
dala robiť stopercentná a permanentná
prebierka kvality. 
Neviem, ako to na koho pôsobí, ale pre
mňa z nevraživosti predavača vyplýva
rozhodnutie viac sa nevrátiť. Ak nepozná
základy obchodnej etiky, nech si svoj
tovar konzumuje sám. Vykonávať ob-
chodnú činnosť výhradne v nádeji na
rýchle a vysoké zisky by malo už byť
minulosťou. Ujalo sa u nás „blbé pre-
svedčenie“, že so vstupom do Európskej
únie museli ceny vzrásť. Ja zasa tvrdím,
že nás Slovákov, najviac poškodzujú
práve rodní bratia svojou neznalosťou,
nedočkavosťou a chamtivosťou. Reno-
movaní obchodníci vo svete zbohatli
zväčša až v druhej a tretej generácii. Naši
to často chcú dosiahnuť za rok. Budova-
nie spoľahlivého zázemia pre veľký obrat
nahradzujú vysokou cenou, ktorá spotre-
biteľa odpudzuje. Ak k tomu prirátam aj
neochotu, potom nevidím budúcnosť
domácich podnikateľov v obchode v prí-
liš svetlých farbách.

Marta Černá, Fórum spotrebiteľov

V Bratislave sú

na zlodejov

zákony krátke
LIST ČITATEĽA
Bratislavu navštevuje čoraz viac
cudzincov. Väčšina z nich, najmä tí zo
„Západu“, k nám prichádza po prvý-
krát. Sú prekvapení krásnou polohou
mesta, netaja sa obdivom ku kultúrno-
historickým pamiatkam, chvália čisto-
tu a našu kultúrnosť. Hoci letná turis-
tická sezóna v meste sa iba začala,
sprievodcovia Bratislavskej informač-
nej služby sa už musia poriadne obra-
cať, aby zvládli nápor turistov. 
No činia sa aj vreckári. Zatiaľ čo zveda-
ví hostia so zaujatím sledujú výklad
sprievodcu, votrú sa medzi nich „známe
firmy“ a nič netušiacich turistov oberajú
o peňaženky, kreditné a iné karty, o
doklady. Robia všetko preto, aby boli
nenápadní: prefarbujú si vlasy, nosia
plecniaky naplnené papierom a okuliare
bez dioptrií. Zameriavajú sa na starších,
slabých, slušných ľudí. K svojim obe-
tiam sa správajú drzo, bezohľadne a su-
rovo. Koho si vyberú, nemá takmer šan-
cu. Ak na nich sprievodca upozorní, vy-
hrážajú sa, a ak im nebodaj prekazí lup,
zinscenujú scénu, na ktorú sa len tak ne-
zabúda.
Čo môže urobiť poškodený? Zavolať na
políciu. A čo polícia? Vyšle „na miesto
činu“ hliadku. Policajti sa vyhovárajú na
zákony. Zlodeja musia prichytiť pri čine,
nájsť u neho aspoň 8000 korún, čo
napĺňa podstatu trestného činu a ešte to aj
dokázať. Využitie videozáznamu v doka-
zovacom konaní je také zložité a zdĺha-
vé, že o ňom v prípade niekoľkohodino-
vej návštevy zahraničného turistu nemô-
že byť ani reči.
Keďže „sa nedá nič robiť“, rozhodlo sa
mesto, že bude vreckárov aspoň strážiť.
Alebo strašiť? Alibisticky, kamerovým
systémom, z ktorého si zlodeji veľa ne-
robia. Presúvajú sa do obchodov, kam
kamery nedovidia. Monitorovať pohyb
kriminálnych živlov je síce dobrá vec,
no lepšie by bolo nastaviť im pascu,
pochytať ich a raz navždy si to s nimi
vybaviť. Tak, ako to urobili v susednom
Rakúsku. Do hornorakúskeho Linza si z
neďalekých Českých Budějovíc odsko-
čili privyrobiť českí vreckári. Hoci
poriadne, kradli iba raz. O týždeň ich
polícia v spolupráci s obyvateľmi všet-
kých nafilmovala, pochytala, uväznila a
vybavila pečiatkou o zákaze vstupu do
Rakúska.
Pred časom v jednom pražskom denníku
zverejnili fotografie známych pražských
vreckárov. Nešlo by to aj v Bratislave?
Sme naveky odsúdení „demokraticky“
chovať na našich prsiach chronicky zná-
mych kriminálnikov? 

Ivan Lesák, Ružinov
(autor je turistický sprievodca)

*Pri kúpe cez OTP Leasing. 

od 254 900 Sk*

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

s novým autom: 

� 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.
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.

Dovolenka s novým Citroënom.

od 425 900 Sk*
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Na Mlynských

nivách postavia 

biznis centrum
RUŽINOV
Na Mlynských nivách pribudne v
dohľadnom čase ďalšie biznis centrum,
ktoré posilní obchodný charakter tejto
pôvodne priemyselnej mestskej štvrte.
Výstavba sa má začať na jar budúceho
roku a skončiť o rok neskôr.
Nový objekt má vyrásť v lokalite bývalé-
ho areálu Benzinolu na rohu ulíc Mlyns-
ké nivy a Plynárenská. Zámer ráta s
rekonštrukciou a dostavbou existujúcej
administratívnej budovy Benzinolu v
blízkosti kruhového objazdu na rohu
spomenutých ulíc. Pri dostavbe by malo
vzniknúť vyše 6500 štvorcových metrov
administratívnej plochy pre 517 pracov-
níkov a 204 parkovacích miest v parko-
vacom dome pre zamestnancov i náv-
števníkov. Na prízemí nového objektu
má vzniknúť halový recepčný priestor
pre celý komplex existujúcich i dostava-
ných budov a časť prenajímateľných
komerčných priestorov, na druhom až
desiatom nadzemnom podlaží sú na-
vrhnuté prenajímateľné administratívne
priestory s mierne vyšším štandardom.
Spomenutý parkovací dom má mať
vjazd a výjazd cez kontrolovanú rampu
na ulicu Mlynské nivy. 
Výstavba umožní rozšírenie ponuky
administratívnych plôch v lokalite, ktorá
má už v súčasnosti charakter obchodnej
štvrte. Podľa investora dôjde tiež k zhod-
noteniu architektonického prostredia a
urbanistického charakteru tohto územia,
čím sa zlepší aj krajinná scenéria. (juh) 

Problémy na

Molecovej istý

čas ešte budú
KARLOVA VES
Molecova ulica, vstup do Dlhých die-
lov z Karloveskej cesty, je už dlhší čas
v dôsledku stavebných prác vyťaže-
nou komunikáciou, na ktorej nezvlá-
dajú situáciu ani dopravní policajti.
Nasvedčuje tomu list našej čitateľky Ľ.
M., ktorá píše: „Rada by som sa spýtala
dopravných policajtov, prečo nevenujú
pozornosť vyčíňaniu niektorých vodi-
čov na tejto ulici s viacerými stavebný-
mi obmedzeniami. Dúfala som, že keď
ju ignorujú celý čas, tak si na ňu posvie-
tia aspoň počas niektorej policajnej
dopravnej akcie - mýlila som sa. Poli-
cajti stoja dolu pri odbočke na Devín a
nám, ktorí znášame v nekonečných
zápchach nedisciplinovanosť niekto-
rých vodičov, ostáva len trpieť ich bez-
ohľadnosť.“
Čitateľka vymenúva dopravné priestup-
ky, ktorých sa títo „pretekári“ dopúšťajú:
nerešpektovanie plných čiar, vynucova-
nie prednosti v jazde, neprimeraná rých-
losť či ohrozovanie iných účastníkov
cestnej premávky. V závere listu upozor-
ňuje, že organizácia dopravy sťažuje
obyvateľom Dlhých dielov aj popolud-
ňajší návrat domov, keď ich obmedzujú
kolóny na Moste Lafranconi.
Na jej podnet odpovedala Tatiana Kuru-
cová, zástupkyňa krajskej policajnej
hovorkyne. Podľa jej informácií je pre
úseky Karloveská cesta, Molecova ulica,
Devínska cesta - Botanická záhrada
každý deň odvelená hliadka dopravného
inšpektorátu, ktorá tu pôsobí od pol sied-
mej do deviatej hodiny. Po preverení jed-
notlivých úsekov má hliadka koordino-
vať svoj postup s operačným strediskom
krajského dopravného inšpektorátu. T.
Kurucová zároveň upozorňuje, že na uve-
dených úsekoch sa buduje cestná svetelná
signalizácia a premávku obmedzujú aj
výkopové práce. Uprednostnenie jedného
smeru jazdy ide bezpodmienečne na úkor
opačného. V závere T. Kurucová ubezpe-
čuje, že dopravní policajti budú v závi-
slosti od ich vyťaženia a počtu aj naďalej
situáciu monitorovať a hriešnikov trestať
v zmysle zákona. (gub)

PETRŽALKA
Pre občanov panelákov na Šintavskej
ulici sa koncom mája nečakane zmeni-
la časť parkoviska pred jedným z
domov na letnú kaviareň, pričom
okrem troch riadnych parkovacích
boxov zmizol aj jeden pre zdravotne
postihnutého vodiča.
Náš čitateľ Rudolf Machaj privolal na
pomoc aj políciu, ale štátni policajti aj v
spolupráci s mestskými zistili iba to, že
majiteľ má na zriadenie letného sedenia
povolenie. Nevydala ho však miestna časť,
ale bratislavský magistrát. Rudolf Machaj

sa teda obrátil našu redakciu i magistrát so
žiadosťou o nápravu, pričom sa odvolával
najmä na rapídny nedostatok parkovacích
miest v lokalite a obmedzenie pohybu
matiek s deťmi či seniorov. Vyjadril tiež
začudovanie nad tým, že sa takéto povole-
nie vydá bez predbežnej a následnej kon-
troly prenajatého priestoru, ale aj presved-
čenie, že sa vec rýchlo dá do poriadku.
Hovorkyňa magistrátu Eva Chudinová
na otázku našich novín okamžite odpo-
vedala, že o probléme vedia a že pravdu
má pán Machaj: „Žiaľ, magistrát vydal
povolenie na zriadenie letnej terasy na

mieste, ktoré slúži na parkovanie.“ Podľa
hovorkyne sa chyby dopustila pracovníč-
ka, ktorá agendu na povolenie letnej tera-
sy pripravovala, a nepreverila si skutko-
vý stav. „Magistrát sa ospravedlňuje
dotknutým občanom a ubezpečuje ich, že
už robí všetky kroky na to, aby sa obno-
vila pôvodná situácia,“ pokračuje hovor-
kyňa. Podľa jej slov magistrát verí, že
podobné chyby sa budú opakovať v čo
najmenšej miere - verejnosť zasa dúfa, že
aj iné chyby sa podarí odstrániť rovnako
rýchlo a bezbolestne. (gub)

FOTO - R. Machaj

NOVÉ MESTO
V rámci novej mestskej zóny Podhor-
ský pás sa ráta s výstavbou rodinných a
obytných domov. Návrh územného
plánu zóny Podhorský pás schválili
minulý týždeň poslanci novomestského
miestneho zastupiteľstva. 
Do obytnej časti na Vinohradoch by malo
pribudnúť asi 7000 obyvateľov. Na tomto
území s rozlohou asi 330 hektárov býva v
súčasnosti približne 900 ľudí. Severozá-
padnú hranicu zóny Podhorský pás tvorí
okraj lesa. Hranica potom pokračuje po
Bellovej a Podkolibskej ulici, dotýka sa
južnej časti bývalej „Rušičky“ a zaniká na
konci lesa nad Cestou na Kamzík. Západ-

ná a juhozápadná hranica územia vedie po
Vidlicovej ulici, po ulici Pod strážami,
Matuškovej ulici a končí sa na Jaskovom
rade. Juhovýchodnú hranicu vymedzuje
železničný koridor Bratislava - Trnava a
rozhranie medzi územiami Vinohrady a
Rača. Severovýchodnou hranicou je
Pekná cesta. 
Oblasť je rozdelená do štyroch sektorov a
kvôli vzhľadu krajiny a charakteru zástav-
by sa na výstavbu vzťahujú určité obme-
dzenia. Napríklad v sektore Pod Strážami
je povolené stavať obytné a rodinné domy
len do výšky štyroch podlaží vrátane pod-
krovia. Podobné je to aj v ostatných sekto-
roch Sliačska - Podkolibská, Biely Kríž a

Slanec. Najviac podlaží, osem, je povole-
ných v rámci výstavby občianskej vyba-
venosti, resp. nebytových budov v lokali-
te Biely kríž. V rámci dopravy sa ráta s
vybudovaním cesty popri železničnej
trati, ktorá by spojila Podkolibskú a Peknú
cestu, a s prepojením Račianskej ulice pri
ulici Pri Bielom kríži s Peknou cestou
(podjazd pod železnicou). Zrekonštruova-
né by mali byť ulice Podkolibská a Sliač-
ska, niektoré cesty nižšej triedy, chodníky,
cyklistické trasy popri cestách, zastávky
MHD a parkoviská. Pamätať by sa malo
aj na životné prostredie a zeleň. Úprava a
revitalizácia čaká aj na potoky, ktoré úze-
mím pretekajú. (rob)

Pracovníčka magistrátu nedopatrením

povolila zriadenie terasy na parkovisku

Pod Karpatmi vznikne nová obytná štvrť,

v ktorej by mohlo bývať sedemtisíc ľudí

Príďte na cyklus podujatí  „Prišli k nám Rimania“
V nedeľu 2. júla 2006
ANTICKÁ GERULATA A FUTBALOVÉ IHRISKO

V RUSOVCIACH OD 10:00 H

Hry a tvorivé dielne pre deti 

Vystúpenie rímskeho cisára so sprievodom

Legionári a gladiátori

Účinkuje: Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel

Podujatie sa koná s finančnou podporou 
Programu iniciatívy spoločenstva INTERREG III 
Rakúsko - Slovenská republika 2004 – 2006

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

SAUNA
www.relaxsuomi.sk

Odvezte sa profesionálne

16 661
0903 732 444
0907 732 444

DETSKÉ SÚKROMNÉ 
ZARIADENIE

Ožvoldíkova 15 - Dúbravka

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

BRIGÁDNICI
Potrebujete brigádnikov na manuálnu

či administratívnu prácu? Stačí zatelefonovať 
a agentúra NIKEA Vám ich zabezpečí expresne 

rýchlo a bez zdĺhavej administratívy.
5464 3232   0903 263 639   0905 576 888

Chrápanie 
je výkričníkom 

budúcich problémov.
Kliknite na 

www.chrapanie.sk 
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Poškodenú cestu 

vodárne opravia 

do septembra
KARLOVA VES
Cestu tretej triedy nad Dunajom v
blízkosti Matejkovej ulice pod Dlhý-
mi dielmi opravia do septembra.
Opravu vykoná Bratislavská vodá-
renská spoločnosť (BVS), pretože zo-
suv spôsobila dvojnásobná havária
jej potrubia. 
Príčinu havárie určil v odbornom
posudku autorizovaný znalec Ľubomír
Budinský ešte na jar. Nasiaknutie masí-
vu povrchovou vodou spôsobilo praskli-
ny na vodovodnom potrubí. Voda unika-
júca z prasklín na potrubí potom postup-
ne vymývala drobné pieskové čiastoč-
ky, čím sa svah oslabil a zosunul aj s
cestou.
Karloveský miestny úrad ešte v januári
zadal zhotovenie projektu na sanáciu
svahu a opravu komunikácie. V tom čase
sa karloveský starosta Bystrík Hollý
vyjadril, že na financovaní opravy sa
budú podieľať i vodárne. Náklady na
opravu by sa mali pohybovať vo výške
okolo dvoch miliónov korún. Napokon
miestna časť nechala zhotoviť projekt
stavby a posunuli ho vodárňam na reali-
záciu. 
Ako nás informovala hovorkyňa Brati-
slavskej vodárenskej spoločnosti Jana
Štulajterová, investičné oddelenie vodár-
ní predložilo požiadavku na odsúhlasenie
priameho zadania projektových a staveb-
ných prác spolu s rekonštrukciu potrubia.
Podľa jej slov by sa mali práce skončiť
do septembra tohto roku. (gub)

Príďte sa zabaviť do ulíc centra Bratislavy
STARÉ MESTO
Chcete vyraziť do mesta, ale nemáte
spoločnosť? Máte spoločnosť a neviete
kam v Bratislave ísť? A chcete sa dobre
baviť? Amilujete hudbu a tanec? Ak ste
odpovedali na ktorúkoľvek otázku
kladne, potom vás pozývame: Do ulíc!
Bratislava sa už niekoľko rokov zobúdza
do nového zlatého veku. Skrásnela, ľudia
sa stále viac usmievajú, je plná našincov aj
cudzokrajných ľudí. Konečne je v nej dosť
krásnych vecí na pozeranie a miesta na prí-
jemné posedenie, drink či pokec. Chýbal
tu už len poriadny pohyb, chýbal tu niekto,
kto to roztočí a roztancuje.
Toto leto už hudba a tanečný pohyb roz-
hodne chýbať nebude! Do Bratislavy pri-
chádzajú taneční a hudobní umelci z rôz-
nych kútov sveta, aby ju nielen zabavili,
ale aj roztancovali! Celé leto si pod ná-
zvom T-Com Fiesta budú môcť všetci Bra-
tislavčania a návštevníci užiť mesto plné
skutočnej kozmopolitnej zábavy v štýle
pouličných predstavení čiže „street perfor-
mances“ typických pre veľké európske a
svetové metropoly! 
Netreba žiadne rezervácie miest, žiadne
lístky, netreba zháňať spoločnosť ani ta-
nečníkov! Dokonca nepotrebujete žiadnu
spoločnosť, pretože tú vám obstará mesto,
tanečníci, umelci a hudobníci. Stačí si
pozrieť orientačný plánik a na ktorékoľvek
z vyznačených miest doraziť vo štvrtok, v
piatok alebo v sobotu vo večerných hodi-

nách (20.00-22.00). Prípadne sa stačí
vybrať do najužšieho centra mesta a nasle-
dovať svoj sluch a usmievajúcich sa ľudí.
Nedá sa zablúdiť a nedá sa nezabaviť! 
S dobrou partiou, s rodinou, partnerom či
len tak samostatne a neviazane, zažijete
toto leto v Bratislave dovolenkovú atmo-
sféru, aj keď máte dovolenku v nedohľad-
ne. Zažite horúce letné noci, flirtovanie a
bezstarostnú zábavu bez cestovania. 
Pestrý program T-Com Fiesty je zostavený
z domácich a zahraničných umelcov a
zoskupení, ktoré budú účinkovať v krát-
kych vystúpeniach v uliciach Starého
mesta: na Hlavnom námestí, Michalskej
ulici, Ventúrskej ulici a Hviezdoslavovom

námestí. Pouliční umelci ponúknu okolo-
idúcim rôzne tanečné, hudobné, zábavné
štýly. Mesto ožije brazílskou sambou,
argentínskym tangom, hip-hopom, break-
dancom, flamencom, ohňovou show či
vystúpením afrických hudobníkov. 
Umelci nebudú oddelení od divákov, budú
priamo medzi ľuďmi, takže nebude nič
jednoduchšie, ak na to dostanete chuť, pri-
dať sa ku ich tancu a zabávať sa. 
T-Com Fiestu prináša do Bratislavy v spolu-
práci s Magistrátom hlavného mesta Brati-
slavy T-Com ako súčasť svojej novej stra-
tégie, prinášať ľuďom viac príjemnej zába-
vy do života. Viac informácií na: www.t-
com-fiesta.sk (ea)

Diaľnica z Viedne sa rýchlo približuje,

má byť dokončená už na budúci rok
PETRŽALKA - BURGENLAND
Diaľnica, ktorej stavba roky na
rakúskej strane spala, hoci zmluvu o
jej vykonaní podpísali ešte v roku
1994, sa rýchlo blíži k svojmu dokon-
čeniu. Dosiahne ho v roku 2007, keď
sa spojí v Jarovciach so slovenským
úsekom.
Zo všetkých rakúskych diaľničných úse-
kov je tento pre Slovensko najdôležitejší,
hoci A 6 Nord-Ost Autobahn má len 22
kilometrov a štyri výjazdy. Je totiž pria-
mym diaľničným prepojením pre obe
krajiny. Z Jaroviec - Kitsee vedie cez
Dolné Rakúsko a Burgenland, pričom
dôsledne obchádza všetky sídla, a neďa-

leko Parndorfu sa napája na diaľnicu Vie-
deň - Budapešť.
Spomalenie výstavby v Rakúsku zapríči-
nil nedostatok politickej vôle v polovici
deväťdesiatych rokov, neskôr zasa štát
narážal na problémy pri vyrovnaní vlast-
níctva pozemkov pod budúcou stavbou.
Faktom však je, že oživenie a dynamizá-
cia prác je výsledkom tlaku rakúskych
podnikateľov na spolkovú vládu, aby
výrazne zlepšila dopravné podmienky
smerom na Slovensko, ktoré je pre nich
nástupišťom na nové trhy. Slovenská
časť diela bola totiž podľa zmluvy sta-
vebne ukončená už v roku 1999.
V októbri 2002 sa začalo len s archeolo-

gickým prieskumom budúceho stavenis-
ka - dnes je hrubá stavba hotová, vrátane
náročnej estakády ponad záplavové úze-
mie rieky Leitha, ktoré je bohato osídle-
né vzácnymi druhmi močiarnych a
mokraďových živočíchov a rastlín. Dele-
gácia slovenského ministerstva dopravy,
ktorá videla dielo začiatkom tohto júna,
potvrdila, že naozaj chýbajú už len
dokončovacie práce, aby sa po diaľnici
mohol vydať prvý kamión. Odovzdanie
diaľnice mala rakúska strana naplánova-
né na druhú polovicu budúceho roku, ale
rakúsky štátny tajomník ministerstva
dopravy Helmut Kukacka nevylučuje, že
sa septembrový termín skráti. (gub)

T-Com Fiesta

Do ulíc!

T-Com Fiesta
Celé leto v Bratislave

www.t-com-fiesta.sk

Dáme do prenájmu 
atraktívne obchodne priestory

o výmere 9, 18 a 50m2

v OD CENTRUM. 
Tel.: 0905 265 237

Chcete, aby sa vaše dieťa učilo
kvalitne dva cudzie jazyky?
Na ZŠ Riazanská popri Aj a Nj

začíname s rozšíreným vyučovaním

španielskeho jazyka
INFORMÁCIE: tel. č. 44 25 31 22

e-mail: riaditel@zsriazanba.edu.sk

www.freedu.sk

vzdelávacie centrum v DÚBRAVKE

VEČERNÉ JAZYKOVÉ KURZY
DENNÉ TÁBORY (10 r. - 14 r.)

02/6428 2334, 0918 680 294, 0903 589 598

EMPIRE TRITON              9 990

KOMBI      24. 6.     10 dní

v cene: letenka, autobus, ubytovanie...
2990

GOLDEN 5                    12 49011 dní
11. 7.

Letecky z Bratislavy

v cene: letenka, ubytovanie, transfer...

3. 7.
11 dní 5990

Dieťa do 15 r.
POBYT ÚPLNE 
ZADARMO 

OSOBA SAMA BEZ PRÍPLATKU... 

EMPIRE TRITON              8 990
GOLDEN 5                      11 49012 dní

30. 6.

Informačné

centrá chcú 

rozšíriť služby
BRATISLAVA
Do redakcie sme dostali sťažnosť čita-
teľa na zlý čas otváracích hodín Infor-
mačného centra Bratislavského kul-
túrneho a informačného strediska
(BKIS) na Klobučníckej ulici počas ví-
kendu. Po pätnástej hodine našiel kan-
celáriu už zatvorenú. 
S priateľmi s cudziny sa v nedeľu popo-
ludní vybral do centra a s hrôzou zistil, že
aktuálne informácie o meste nezíska.
Podľa neho je nepochopiteľné, že infor-
mačná centrála je v sobotu a nedeľu po-
poludní zatvorená, pretože v tom čase je
v Bratislave ešte množstvo turistov. 
Otváracie hodiny kancelárie BKIS na
Klobučníckej ulici vychádzajú podľa
námestníčky riaditeľa BKIS pre cestov-
ný ruch Alexandry Bučkovej z priesku-
mu návštevnosti centra počas víkendov.
Z neho i zo skúseností vyplýva, že v ne-
skorších popoludňajších hodinách pri-
chádza do strediska minimálny počet
domácich, či zahraničných turistov. V
menšom počte sa zastavia skôr obyvate-
lia Bratislavy. Oni, ale aj ostatní sa mô-
žu v tomto centre informovať aj počas
bežného týždňa v turistických sezónach
od 8.30 do 19. hodiny, mimo sezóny do
18. a v sobotu od 9. do 15. a v nedeľu od
10. do 15. hodiny. 
Podľa A. Bučkovej je dnes trendom
získavanie informácií skôr cez internet
a predpoklad, že turisti prichádzajú do
danej destinácie už s potrebnými infor-
máciami. Napríklad v Paríži majú len
tri informačné kancelárie a vo Viedni sú
dokonca len dve. „Napriek tomu sme -
radi, že u nás v Bratislave máme štyri
takéto kancelárie,“ uviedla. Okrem
Klobučníckej sú k dispozícii aj na letis-
ku M. R. Štefánika, v osobnom prístave
a na hlavnej železničnej stanici. Všetky
tri sú prispôsobené cestovným poriad-
kom prepravných spoločností. Od júla
plánujú na letisku rozšírenie otváracích
hodín až do neskorého večera, a to až
do pol jedenástej. Dôvodom je pomerne
veľký počet príletov v tomto čase,
okrem utorka. 
V blízkej budúcnosti chce BKIS okrem
Klobučníckej vybaviť každú informačnú
kanceláriu dotykovými infopointami, v
ktorých si budú môcť návštevníci mesta
vyhľadať potrebné informácie aj v čase,
keď budú informačné centrá zatvorené.
Na Klobučníckej už v súčasnosti fungu-
jú tri informačné terminály a pripravuje
sa softvér, ktorý by umožnil ovládanie
infopointu aj z ulice. (rob) 
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Opel ponúka široký
rad modelov N1

Astra Caravan už od 423 600 Sk. Európska „jednotka“ svojho segmentu.

Astra GTC už od 395 400 Sk. Športový dizajn v triede úžitkových vozidiel.

Vectra Caravan už od 616 100 Sk. Elegancia ukrývajúca nadštandardný priestor.

Meriva už od 379 800 Sk. 1.3 CDTi – európsky dieselový motor roka so spotrebou už od 4,3 l/100km.*

Zafira už od 523 600 Sk. Motor 1.9 CDTi s výkonom 100, 120 alebo 150 koní.

Teraz si môžete bez obmedzenia vyberať zo širokej palety nových päťmiestnych, technologicky vyspelých
modelov Opel. Vozidlá Opel sú vybavené najmodernejšími ekologickými dieselovými motormi CDTi
a úspornými benzínovými agregátmi TWINPORT®. Využite možnosť testovacích jázd!

Úžitkové vozidlá s možnosťou odpočtu DPH
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Opel – najkvalitnejšia nemecká automobilová značka posledných dvoch rokov
(nezávislá správa TÜV Quality Report 05/06 magazínu AUTO BILD)

Uvedené ceny sú bez DPH, vrátane poplatkov za úpravu N1.

■ Bratislava, Polianky 15, tel.: 02/692 51 111 ■ Bratislava-Petržalka, Panónska cesta 43, tel.: 02/682 084 11 
■ e-mail: mah@mah.sk ■ internet: www.mah.sk

MaH, s. r. o.
autorizovaný díler OPEL

Lamačania 

chcú sprísniť 

ochranu zelene 
LAMAČ
Údržba a ochrana zelene v Lamači by
sa mala posudzovať prísnejšie. Miest-
ni poslanci pripravili návrh, podľa
ktorého môže starosta udeliť pokutu
do výšky 200-tisíc korún právnickej a
1000 korún fyzickej osobe, ktorá poru-
šuje predpisy o ochrane zelene. 
Doplňujúci návrh všeobecne záväzného
nariadenia bude predložený zastupiteľ-
stvu koncom júna. Lamačania a občania
podnikajúci v tejto mestskej časti budú
povinní chrániť zeleň. Napríklad správca
zelene musí zabezpečiť odbornú údržbu
zelene počas celého roku. Ak vznikne ne-
bezpečenstvo jej poškodenia, bude
správca povinný urobiť všetko pre to,
aby tomu zabránil. Zabezpečenie ochra-
ny zelene bude oprávnený urobiť na
náklady toho, kto ohrozenie spôsobil.
Miestni poslanci si chcú posvietiť aj na
vodičov, ktorí jazdia a parkujú na trávni-
koch, alebo aj na psíčkarov, ktorí vodia
psov do detských ihrísk, škôl, cintorínov,
ale aj parkov. Ak dôjde pri investičnej
výstavbe k zrušeniu zelene, bude inves-
tor povinný vysadiť novú zeleň v takom
rozsahu, v akom zanikla a na tom mieste,
kde mu to určí miestny úrad. Pred zača-
tím stavby by stavebníci mali vypraco-
vať plán existujúcej zelene a vyznačiť
navrhované zásahy. (rob)

Rieka je aj voda, 

aj kultúra 

a budúcnosť
PETRŽALKA
Pri príležitosti desiateho výročia pod-
písania dohovoru o spolupráci a
ochrane pri trvalom využívaní Dunaja
sa 29. júna 2004 v hlavných mestách
podunajských krajín únie prvýkrát
uskutočnili oslavy Medzinárodného
dňa Dunaja. 
Tohtoročná tretia slávnosť na počesť
Dunaja sa v Bratislave začne o deň skôr
- 28. júna vyčistením nábrežia medzi Sta-
rým a Novým mostom. S 81 miliónmi
obyvateľov trinástich podunajských štá-
tov však naplno oslávia Bratislavčania
tento sviatok v tradičný deň, 29. júna.
Tyršovo nábrežie ožije množstvom akti-
vít pre deti i dospelých - od ukážok, ako
odborníci pristupujú k životu rieky (tre-
bárs jej meraním, kontrolovaním stavu a
kvality vody) až po vedomostné kvízy
pre laikov s možnosťami pekných výher.
Chýbať nebudú stretnutia s ochranármi
Dunaja i podunajskej prírody, odborné
prednášky o zmysle veľrieky pre spolu-
prácu a hospodársku budúcnosť podunaj-
ských krajín, prístupné budú objekty na
čunovskej a gabčíkovskej priehrade, a
zároveň sa bude téma Dunaja približovať
i za hranicami jeho povodia - trebárs v
Tatrách, v múzeu TANAP.
Spoločenskú úroveň osláv podporia pro-
pagačno-vzdelávacie plavby po Dunaji
ale i kultúrny program, v ktorom sa pred-
stavia aj víťazi súťaže Popstar. (gub) 

Polyfunkčný areál Bergamon nemá byť

taký rozsiahly, ako plánoval investor
RUŽINOV
Polyfunkčný areál Bergamon s pri-
bližne 1200 bytmi, ktorého výstavba
sa pripravuje v Ružinove, pravdepo-
dobne nebude taký rozsiahly, ako pô-
vodne predpokladal investor.
Vyplýva to zo záverečného stanoviska,
ktoré podľa zákona o posudzovaní vply-
vov na životné prostredie v týchto dňoch
vydalo ministerstvo životného prostre-
dia. Polyfunkčný areál Bergamon má
nahradiť pustnúci areál Nákladnej auto-
mobilovej dopravy a okrem spomenuté-
ho počtu bytov sa v ňom ráta aj s admi-
nistratívnymi priestormi na ploche vyše
17-tisíc štvorcových metrov, obchodný-
mi priestormi a športovo-relaxačnými
zariadeniami na ploche 5800 štvorco-
vých metrov, takmer 1400 parkovacími
miestami, komunikáciami, vodnými plo-
chami a zeleňou. Miesto, kde sa má
polyfunkčný areál nachádzať, je zo

severu ohraničené ulicou Mlynské nivy,
z východu Hraničnou ulicou, zo západu
areálom Doprastav Bratislava a z juhu
záhradkami pozdĺž diaľnice D1. V rámci
areálu by malo byť postavených vyše 20
čisto bytových a sedem polyfunkčných
objektov. Investor predložil zámer v
dvoch variantoch, ktoré sa navzájom
odlišujú len zdrojmi tepla.
Hlavné mesto Bratislava i mestská časť
Bratislava - Ružinov upozornili, že plat-
ný územný plán stanovuje pre túto loka-
litu funkciu výroba (priemysel, staveb-
níctvo, výrobné služby a sklady) a
navrhovaný nový územný plán ráta so
zastavaním územia maximálne na 35
percent a zachovaním podielu zelene
minimálne 25 percent. Zámer vybudova-
nia polyfunkčného areálu Bergamon teda
nie je v súlade s územným plánom, už aj
preto, že ráta so zastavaním podstatne
väčšieho percenta plochy tohto územia. 

Ministerstvo životného prostredia v
záverečnom stanovisku odporúčalo reali-
záciu zámeru, ale iba za predpokladu, že
bude splnených spolu 16 odporúčajúcich
podmienok. Ministerstvo v prvom rade
žiada, aby bol zámer zosúladený s územ-
ným plánom. Požaduje tiež, aby bol
vypracovaný projekt verejne prístupného
parku situovaného pozdĺž diaľnice aj s
presne určenými druhmi stromov, ktoré
mávajú mohutné koruny. Ministerstvo
životného prostredia okrem iného tiež
odporúča, aby kvôli zlepšeniu mikrokli-
matických pomerov boli navrhované
vodné plochy doplnené fontánami a aby
bola plánovaná zástavba zosúladená so
svetlotechnickými predpismi. 
Dodajme, že začatie výstavby poly-
funkčného areálu Bergamon sa predpo-
kladá koncom tohto roka. Podľa predsta-
vy investora mala byť výstavba ukonče-
ná na sklonku roku 2010. (juh)

Sabinovská 10, 3. posch. BratislavaSabinovská 10, 3. posch. Bratislava

z každej
splátky

do 30%

ZĽAVA
až 

HOTOVOSTNÁHOTOVOSTNÁ
pôžička

tel.: 4363 45 65 tel.: 4363 45 65 
0908 995 4590908 995 459

Akcia platí do 31. júla 2006Akcia platí do 31. júla 2006

RUSOVCE
Návrh na redukciu chráneného úze-
mia v Rusovciach v oblasti lesoparku
malo prerokovať tunajšie miestne
zastupiteľstvo ešte v apríli, poslanci sa
však rozhodli predložiť problém naj-
prv na prerokovanie verejnosti.
O prezieravosti tohto rozhodnutia svedčí
fakt, že na verejnom zhromaždení v júni
občania návrh Pamiatkového úradu Slo-
venskej republiky veľmi razantne
odmietli. Odmietli totiž ako dôvod na
redukciu chráneného územia argumentá-
ciu, že všetko cenné, čo je v zóne na sever

od zastavenej časti obce až po priesakový
kanál a studne čunovskej vodárne, je spo-
ľahlivo chránené v zemi. 
Rusovčania nedotknuteľnosť tohto úze-
mia vnímajú v širších rámcoch. Verejnosť
Rusoviec predpokladá v danej lokalite
skôr aktivity podporujúce rekreačný ráz
územia, starousadlíci aj obyvatelia
nových lokalít obce vnímajú zaťaženosť
územia osobami s trvalý pobytom ako
medznú. Situáciu komplikuje tiež kona-
nie, podľa ktorého sa časť dotknutého
územia stane súčasťou chráneného úze-
mia Dunajské luhy, ku ktorému samo-

správa predbežne zaujala odmietavé sta-
novisko. 
Podľa našich informátorov pobúrenie
verejnosti na zhromaždení vyvolali snahy
niektorých vlastníkov pozemkov v
danom území práve o zmenu týchto prie-
storov na nové stavebné parcely, a teda na
budovanie ďalších obytných zón v mest-
skej časti. Väčšina verejnosti s takýmto
riešením nesúhlasí a trvá na zachovaní
rekreačného rázu územia. V tejto veci sa
rozhodli spísať petíciu, ktorú chcú pred-
ložiť 29. júna na rokovanie miestneho
zastupiteľstva. (gub)

Ľudia zmenu chránenej zóny odmietajú

Leto 2006

angličtina, nemčina, taliančina,
francúzština, španielčina,
slovenčina pre cudzincov

� kurzy pre deti už od 4 rokov
Busy Bee
AJ + počítače
AJ + tvorivé dielne
AJ + veselá dráma

� pobytové jazykové kurzy
Anglicko, Írsko, Malta,
Nemecko, Rakúsko

Gorkého 10, 815 17 Bratislava
02/544 100 25, 0902 930 242
info01@aveducation.sk

www.aveducation.sk

pre držiteľa tohto kupónu,
ktorý sa prihlási na kurz
v AV na Gorkého ul. 10

do 3. 7. 2006

�
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STARÉ MESTO
NA PANSKEJ ULICI dvaja neznámi
páchatelia oslovili 30-ročného čínskeho
štátneho príslušníka. Predstavili sa ako
príslušníci polície v civile a pravdepo-
dobne sa preukázali aj falošným preuka-
zom. Pod zámienkou kontroly pravosti
peňazí si vyžiadali jeho peňaženku, pri-
čom z nej nepozorovane odcudzili desať
stodolárových bankoviek. 

NOVÉ MESTO
NA VAJNORSKEJ ULICI v Polus
City Centre policajná hliadka išla preve-
riť situáciu v pobočke banky v súvislosti
so signálom poplachového tlačidla. Zá-
sahová hliadka je pri takomto zákroku v
plnom výstroji a plnej výzbroji, predpo-
kladá sa, že v objekte môže byť ozbroje-
ný páchateľ. Pri vyťahovaní služobnej
zbrane z puzdra jedným z policajtov pri
presune do objektu došlo k nežiaducemu
výstrelu. Pri výstrele došlo k prestreleniu
puzdra a poškodeniu jednej dlažobnej
kocky na podlahe s nepatrnou škodou.
36-ročný policajt a ani nikto iný nebol
zranený. 

RUŽINOV
NA ROŽŇAVSKEJ ULICI zasahovala
policajná hliadka na základe oznámenia
na linku 158. Na benzínovom čerpadle
čakala hliadku 46-ročná Eva, ktorá
uviedla, že na Rožňavskej ulici za nákup-
ným strediskom v záhradkárskej osade ju
v chatke sekerou ohrozoval jej syn. Keď-
že sa bála o svoj život, pred synom ušla.
Polícia zadržala 28-ročného Jozefa, kto-
rého predviedla na políciu. Vyšetrovateľ
vzniesol proti Jozefovi obvinenie z preči-
nu nebezpečného vyhrážania, umiestnil
ho do cely a podal podnet na podanie
návrhu na jeho vzatie do väzby.
NA BECKOVSKEJ ULICI bol nájde-
ný 56-ročný Ján Vrabec, známy sexuo-
lóg, bez známok života. V suteréne ro-
dinného domu ho našla jeho 49-ročná
družka. Mal strelné poranenie v oblasti
hlavy. Privolaný lekár nezistil cudzie za-
vinenie. Presnú príčinu smrti určí až
súdna pitva. Zbraň, ktorú mal poškodený
v legálnej držbe, bola zaistená. 
NA SLOVNAFTSKEJ ULICI policajti
kontrolovali vozidlo Škoda 105, ktoré
ťahalo na lane inú škodovku bez evi-
denčných čísel. Zistilo sa, že toto vozid-
lo bolo pred mesiacom odcudzené vo
Vrakuni. Vozidlo policajti zaistili, tri oso-
by predviedli na oddelenie. 

PETRŽALKA
NA EINSTEINOVEJ ULICI v areáli
výstaviska 22-ročný Milan fyzicky
zaútočil na policajnú hliadku. Počas slu-
žobného zákroku jedného policajta udrel
do tváre a druhého kopol do ruky. Podgu-
rážený Milan sa pokúsil utiecť, ale poli-
cajti mu v tom zabránili. Svoje konanie
musel vysvetľovať na policajnom odde-
lení. Vyšetrovateľ ho obvinil z trestného
činu útoku na verejného činiteľa, stíha ho
na slobode. (ver)

Atmosféra

v bratislavských

viechach
Pod bratislavskými viechami sa vytvárala
neopakovateľná kamarátska atmosféra,
pričom hostia boli voči sebe tolerantní bez
ohľadu na národnosť, náboženstvo a spolo-
čenské postavenie. Sedeli vedľa seba Nemci,
Maďari aj Slováci a po vzniku ČSR si obľú-
bili bratislavské víno a viechy aj Česi, ktorí
sa nasťahovali do Bratislavy a boli zvyknu-
tí piť poväčšine pivo.
Spolu tu diskutovali, spievali a popíjali vínko
umelci, úradníci, učitelia, remeselníci, obchod-
níci, robotníci, študenti. Túto atmosféru opísa-
li vo svojich dielach viacerí historici a literáti,
ktorí radi navštevovali bratislavské viechy, aby
tu získali inšpiráciu pre svoju tvorbu. Na lacné
víno pod bratislavské viechy chodilo do druhej
svetovej vojny aj veľa Viedenčanov, ktorí pri-
chádzali najmä električkou. 
Známy historik a literát Zdenek V. Přibík v
diele Pod bratislavskými viechami okrem iné-
ho píše: „…ale pod viechou sa niekedy spomí-
na aj iná história Bratislavy, než je tá, o ktorej
rozprávajú vonku staré domy. Kollár, Šafárik a
Palacký tu upíjali z čaší a debatovali, či možno
národ predsa len obrodiť alebo nie…Brati-
slavské vína si upíjal aj Liszt, veľký Glück i
najväčší z géniov hudby Beethoven… Petöfi a
Jókai tu vyprázdnili mnoho čiaš… Ačo sochá-
ri Donner, Tilgner, Fadrusz… Všetkým by sa
tu malo pripíjať na veľký sen krásy, ktorý
vysnívali…Všetkým pripiť – všetkým bez roz-
dielu, lebo bratislavské víno nepozná národ-
nosti“.
Aj ďalší historik a literát Ján Hrušovský v
diele Umelci a bohémi opisuje atmosféru pod
bratislavskými viechami v roku 1919 takto:
„Viešky, neskoršie elýziá tzv bratislavskej
bohémy ešte neboli objavené, hoci jestvovali
vari už od počiatkov mesta. Väčšinou tam
chodili len domáci bürgri a či kraxlhuberi,
ako ich tu žartovne nazývali… Pod vieškami
vyhrávala „schrammel muzika“ (harmonika,
husle), aj zachrípnutý spev obstarožnej, roz-
ložitej muzikantky, samé viedenské odrho-
vačky…“ 
Ľ. Feldek v básni Romanca o uličke pod Mi-
chalskou bránou opisuje ako veselá „banda“
študentov sa hrnie v noci spopod viech.
Atmosféru pod bratislavskými viechami opi-
sujú aj ďalší literáti, napríklad Ján Kostra v
básni Pod dúškom rampáša, Fraňo Kráľ v
diele Pohár červeného vína, Štefan Brezány v
básni Bratislava mojej mladosti, Štefan Žáry v
básňach Viecha a Liliputáni - viechy, literát
Štefan Moravčík opisuje atmosféru pod vie-
chami najmä v antológii Chvála vína a v básni
Óda na mladé víno, tiež Vincent Šikula v básni
Ideme na víno, Gustáv Hupka v zbierke básní
Alchýmia a z ďalších literátov žijúcich v Bra-
tislave najmä Milan Rúfus, Andrej Plávka,
Václav Pankovčin a ďalší. Viliam Horniak 

(Pokračovanie nabudúce.)

Z fasády po prestavbe zmizla socha ženy
Architekt Artúr Szalatnai (1891-1962),
absolvent budapeštianskej techniky,
sa po prvej svetovej vojne rozhodol
usadiť natrvalo v Bratislave. Narodil
sa v Slatinke nad Bebravou, počas štú-
dia v Budapešti si zmenil meno.
Pôvodne sa volal Schlesinger.
Situácia v novozaloženej Českosloven-
skej republike nebola pre architekta s
diplomom z Budapešti v Bratislave na
počiatku 20. rokov najvýhodnejšia. V tom
čase bola v meste silná konkurencia mla-
dých architektov s pražským vzdelaním.
Szalatnai však inklinoval k svojskému
prejavu ovplyvnenému kubizmom, a ten
sa jeho klientom páčil. V bratislavskej
spoločnosti si získal uznanie, keď vyhral
súťaž na stavbu novej synagógy ortodox-
nej židovskej náboženskej obce na terajšej
Heydukovej ulici.
V dvadsiatych rokoch kúpil Jozef Eichen-
wald, majiteľ továrne na kyselinu uhliči-
tú, starší rodinný dom na Puškinovej ulici
číslo 5. Podľa plánov Artúra Slatinského
ho dal prestavať a zväčšiť. V roku 1926
už bol dom obývaný. Architekt fasádu
domu oživil najmä mohutným arkierom
na prvom poschodí. Do úrovne zvýšené-
ho prízemia domu navrhol asymetricky
medzi okná umiestniť kamennú ženskú
sochu na kubistickej konzole. Predstavo-

vala len ľahkým rúškom zahalenú nahú
ženu v skoro životnej veľkosti, ktorá nies-
la model Eichenwaldovho domu. Sochu z
kameňa vytesal podľa nákresu Artúra
Szalatnaia Alojz Rigele, ktorého ateliér sa
nachádzal len pár metrov od Eichenwal-
dovho domu. Socha pripomínala antickú
bohyňu šťastia Fortúnu, ale mohla byť
alegóriou architektúry. Asi 50 centime-
trov vysoký sadrový model sochy sa na-
chádzal na stene v pracovni architekta
Artúra Szalatnaia - Slatinského vedľa
rovnako veľkého modelu kubistickej
sochy alchimistu pre dom lekárnika
Kempného až do jeho smrti.
V 40. rokoch minulého storočia dom
čiastočne prestavali. Vtedy už nepatril
pôvodnému majiteľovi. Na mieste, kde
bývala kamenná socha, prerazili okno.
Kam sa podela Rigeleho socha ženy, nie
je známe. Možno ju zničili rovnako ako
jeho sochu Prometea („muž s roztiahnu-
tými rukami“) zo štítu slobodomurárskej
lóže. Možno odpočíva niekde na nezná-
mej skládke a čaká na znovuobjavenie.
Patrila k najlepším dielam majstra Alojza
Rigeleho. Štefan Holčík

FOTO - archív a Oto Limpus
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Auto-Ideal Servis, s. r. o., Stará Vajnorská 39 – nová adresa: bývalý Elite
831 04 Bratislava, telefón 02/4446 2314, mobil 0903 416 333, 0903 650 154
E-mail: predaj@suzuki-bratislava.sk, servis@suzuki-bratislava.sk
KU KAŽDÉMU MODELU OD SUZUKI ZÍSKATE 3-ROČNÚ ZÁRUKU A ASISTENČNÉ SLUŽBY!

Nová adresa: Stará Vajnorská č. 39

Už otvorené!!!

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

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

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

KÚPIM STAROŽITNOSTI 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



12BRATISLAVSKÉ NOVINY 24/2006

Slovanistické béčko si síce vybojovalo

postup, ale nakoniec ho nevyužije

Bratislavskí ligisti už zarezávajú, blíži sa

nový ročník najvyššej futbalovej súťaže

STaRZ pripravil

letné športové

prázdniny
BRATISLAVA
Letné športové prázdniny pre deti pri-
pravila aj tento rok Správa telový-
chovných a rekreačných zariadení. Ide
o denný tábor so športovým zamera-
ním, ktorý počas leta využíva 400
najmä bratislavských detí vo veku od
7 do 14 rokov. 
Jedným z cieľov tábora, ktorý je rozdele-
ný na týždenné turnusy, je ukázať deťom
rekreačné zóny Bratislavy, v ktorých sa dá
príjemné rekreovať a pútavou formou vrá-
tiť radosť z pohybu, na ktorý počas škol-
ského roku zabudli. Zraz detí je každý deň
ráno v areáli na Drieňovej ulici. Pod do-
hľadom starostlivo vybraných inštrukto-
rov čaká na deti počas jedného týždňa
návšteva Bratislavského lesoparku, kde si
skúsia stavbu stanu, zakladanie ohňa a iné
turistické zručnosti. Navštívia kone pod
Devínskym hradom a zoologickú záhradu
s Dinoparkom. Deti si vyskúšajú aj zákla-
dy vodnej turistiky na Zlatých pieskoch.
Zvyčajne popoludní sa zahrajú v areáli na
Drieňovej ulici rôzne hry a športové súťa-
že. Každý účastník denného tábora dosta-
ne ako suvenír aj farebné tričko. Dieťa je
možné osobne prihlásiť na Drieňovej ulici
11 každý deň medzi siedmou a ôsmou
hodinou o zaplatiť poplatok za tábor 900
korún. Letné športové prázdniny sa začí-
najú 3. júla a končia 18. augusta. (rob)

Inter má

Pohár BFZ
FUTBAL
Klasické bratislavské derby Inter -
Slovan rozhodlo o tohtoročnom držite-
ľovi Pohára Bratislavského futbalové-
ho zväzu. 
V súboji B-tímov prvoligových klubov sa
nakoniec tešili interisti, ktorí zvíťazili 2:1
a z Tomášova, kde sa finále hralo, si od-
niesli nielen trofej, ale aj šek na 20 tisíc
Sk. Dobre si viedli aj dorastenci Artme-
die. Tí vo finále rozbili súpera zo Stupavy
5:0 a do klubovej pokladnice doniesli 10-
tisíc Sk. (mm)

Posilou 

Srdínko
HOKEJ
Hokejový Slovan opäť zalovil v českých
vodách. Novou posilou by mal byť skú-
sený obranca Srdínko. 
Tridsaťdvaročný, 41-násobný reprezentant
Česka, naposledy pôsobil v švédskom
Leksande, predtým hrával v Novosibírsku.
Českú Extraligu okúsil vo vsetínskom dre-
se. Jan Srdínko sa so slovanistami dohodol
na dvojročnej zmluve. (mm)

Slovan bude

hrať na úvod

s Popradom
HOKEJ
Na Slovensko prichádza leto, ale hoke-
jisti už vedia, ako bude vyzerať ich
ligový program. Prvé kolo je napláno-
vané na 12. septembra a slovanistov v
ňom čaká zaujímavý súper. 
Do Bratislavy pricestuje minuloročný
finalista z Popradu. Minuloroční majstri
potom cestujú do Žiliny (tohtoročný maj-
ster), vzápätí privítajú Košice a aby toho
nebolo na začiatok málo, po stretnutí v
Skalici (4. kolo) hostia Nitru... Prvých
päť kôl teda riadne preverí pripravenosť
zverencov Rostislava Čada! (mm)

Spoločný

šampionát
CYKLISTIKA
Bratislava a Myjava sú od utorka
dvoma centrami spoločných slovensko-
českých majstrovstiev v cyklistike. 
Na šampionáte sa okrem pretekárov z
týchto dvoch krajín predstavia aj maďars-
kí cyklisti, takže s troškou nadsázky pôjde
o majstrovstvá Rakúska-Uhorska... Na
štarte by sa mala objaviť kompletná slo-
venská elita na čele s Matejom Jurčom či
Martinom Prázdnovským alebo Jánom
Valachom. Zaujímavo však vyzerá aj
česká súpiska s Jánom Svoradom, Janom
hruškom, či Luborom Tesařom. Zrejme do
poslednej chvíle sa bude čakať na potvrde-
nie účasti Ondřeja Sosenku alebo Pavla
Padrnosa... Bratislava uvidí časovky,
Myjava zvyšnú časť šampionátu. (mm)

Apollo 

o súťaž vyššie
BEJZBAL
Pre bejzbalistov Apollo Bratislava
bude bulharské mesto Blagojevgrad
navždy symbolom postupu. 
Práve tu sa hráčom najúspešnejšieho slo-
venského tímu podarilo vyhrať finále B-
divízie Pohára víťazov pohárov a dostať sa
medzi európsku elitu. Menej sa darilo
Fighting Flies Bratislava, ktorí skončili na
turnaji Pohára Európskej bejzbalovej fede-
rácie v Belehrade na 9. mieste. (mm)

Minimax

nepostúpil
FUTSAL
Posledný víkend sa bojovalo o postup
do 1. ligy vo futsale. 
Bratislavský Minimax v konkurencii
ďalších štyroch tímov neuspel. Skončil
tretí, za Žilinou a Levicami, a sen o naj-
vyššej súťaži sa rozplynul. (mm)

FUTBAL
Minulý víkend sa definitívne rozhodlo o
pravdepodobnom zložení najvyšších
futbalových súťaží. Slovíčko pravdepo-
dobne uvádzame z jedinej príčiny, pri-
hlášky do súťaží sa totiž ešte len budú
podávať a osobitne bratislavské muž-
stvá sú známe tým, že niekedy váhajú,
či využijú právo postúpiť do vyššej
súťaže...
Niečo podobné sa deje aj po práve sa
skončenom ročníku 2. futbalovej ligy.

Vďaka lepším vzájomným zápasom sa jej
víťazom stalo slovanistické béčko, no
napriek tomu, že belasí mohli postúpiť do
druhej najvyššej súťaže, zostávajú v 2.
lige, čo bude tretia najvyššia súťaž. Jana
Peráčková, P.R. manažérka klubu z Tehel-
ného poľa to odôvodnila nielen športo-
vým, ale aj finančným zaťažením: „Navy-
še sme nechceli, aby obe mužstvá hrali
celoštátnu súťaž. Súhlasí s tým aj tréner
Vojtech Varadin, ktorý zostáva trénerom.
Futbalisti v béčku nie sú profesionálmi,

popri futbalu sa venujú iným aktivitám.
Samotní hráči to preto prijali celkom
pokojne.“
Na slovanistické rozhodnutie najviac do-
platili v Ružinove. Ak by totiž béčko išlo
hrať druhú najvyššiu súťaž, Ružinov by
postúpil do 2. ligy...
V súčasnej 4. bratislavskej lige sa rozhod-
lo už dávnejšie, o súťaž vyššie postúpia
Bernolákovo a Blatné, Tomášov čaká ba-
ráž, víťazom 5. ligy sa zase stali Rusovce
pred Čunovom a Krasňanmi. (mm)

FUTBAL
Ešte niečo vyše troch týždňov a je tu
nový ročník najvyššej futbalovej súťa-
že. Niekoľkodňová prestávka veľmi
neprevetrala prvoligové kádre, skôr
naopak, z trojice bratislavských muž-
stiev prešli minimálnymi zmenami Slo-
van a Inter, v posledných mesiacoch sa
však už tradične nezavreli dvere v
petržalskej šatni...
SLOVAN: Belasí dopredu avizovali, že
sa rozlúčia s dvojicou Tomovčík - Ko-
váč, novými tvárami by mali byť starý
známy Pavol Sedlák a na hosťovanie aj
Dobrotka z Českých Budějovíc. V Sedlá-
kovom práípade by sa tak uzavrel kruh,
keď sa hráč po potulkách rôznymi zahra-
ničnými a domácimi klubmi vrátil na
„rodný“ trávnik. Naposledy pôsobil v Ri-
mavskej Sobote, kam sa uchýlil po nevy-
darenej anabáze v Banskej Bystrici. Tré-
ner Jozef Jankech však potvrdil, že v hľa-
dáčiku belasých sú aj ďalšie posily. Tými
najhorúcejšími by mohli byť Petržalča-
nia Kubala s Mikuličom, no z ich prícho-
du vzišlo, keďže Artmedia má dosť
oklieštený káder. Nováčik začal prípravu
doma, od pondelka zarezáva na sústrede-
ní v Zlatých Moravciach a v závere bude
nasledovať dolaďovanie formy opäť v
domácich podmienkach. Medzi súpermi
Slovana by mali byť napríklad Olomouc,
Slovácko či maďarský prvoligista z
Györu.
INTER: Žlto-čierni začali prípravu v rov-
naký deň ako slovanisti a ani tu neprišlo k
dramatickým zmenám. Trénerom zostal
aj pre budúci ročník Ladislav Jurkemik,
skončili akurát asistenti Moravec so
Šuchančokom, ktorých by mali nahradiť
nové mená (spomínal sa napríklad trnav-
ský Šuran, čo sa nakoniec aj potvrdilo, i
tréner brankárov Tóth). Zrejme najzná-
mejšou posilou by mal púchovský Majer-
ník, ktorého prestup sa avizoval už v
zime, na ďalších príchodoch sa zatiaľ pra-
covalo. Z odchodov sa patrí spomenúť
prestup Baláža do Dubnice, hneď v

úvode preradil tréner Jurkemik do béčka
Heseka, Plichtu a Fulmeka. Interistický
cieľ pre novú sezónu je jasný a stručný:
skončiť do 8. miesta, čo by zabezpečilo
pokojnú jar bez stresov o záchranu.
ARTMEDIA: Tak trošku ako siroty vyze-
rali petržalskí futbalisti na svojej premié-
re. Nebola ešte ostrá, tá mala nastať až o
pár dní neskôr, ale už prvý tréning sezóny
naznačil, čo čaká minuloročného maj-
stra... Z kádra odišli Tomáš Došek (Poľ-
sko), Fodreka s Hartigom skúša Saturn
Ramenskoje, rovnaký klub túži aj po
navrátilcovi z Nemecka Borbélym (tu je
však v hre aj samotný Kaiserslautern).
Istým by mal zostať len Kozákov návrat z
West Bromwich Albion, prípadne nádeje,
ktoré prešli juniorskymi reprezentáciami.
Nepríjemné sú aj zranenia Staňa a Miku-
liča, ktoré majú oboch hráčov vyradiť až
do konca jesennej časti. Generálny mana-
žér Petr Kašpar však napriek tomu zostá-

va optimistom: „Verím, že aj v tomto
roku zabojujeme o titul!“ Petržalčanom
by mal k tomu pomôcť Jozef Adamec.
Tréner, ktorý sa ešte pred pár týždňami
snažil doviesť k titulu trnavský Spartak,
potvrdil nadštandardné vzťahy medzi
Spartakom a Artmediou a teplé funkcio-
nárske miestečko v Trnave vymenil za
vratkú trénerskú stoličku. „Prvoradé bude
dať dohromady káder, posilniť ho a ve-
rím, že to znovu bude mužstvo útočiace
na najvyššie priečky,“ vyjadril sa po
nástupe do funkcie Jozef Adamec.
Najvyššia súťaž sa začína 15. júla,
posledné jesenné kolo je na programe 25.
novembra. Prvých osem mužstiev bude
hrať na jar o titul (zaratávajú sa len body
zo vzájomných duelov). Posledné štyri sa
spoja s prvými štyrmi z druhej ligy a
dvojkolovo budú hrať o záchranu (všet-
kých osem začne od nuly). (mm)

FOTO - TASR 
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Divadlo a.ha siahlo po Goetheho Faustovi
DIVADLO 
Do obdobia okolo roku 1775 zaraďujú
historici čas, keď v tvorbe Johanna
Wolfganga Goetheho prichádza na svet
prvá verzia jeho celoživotného diela
Faust s názvom Prafaust. Tak sa volá aj
premiérové predstavenie Divadla a.ha v
réžii Štefana Korenčiho. 
Ten je aj dramaturgom a autorom scény a
kostýmov. V hre sa sústredil na večný
konflikt dobra a zla, lásky a nenávisti, vie-
ry a bezbožnosti, ktorá v Korenčiho úpra-
ve zachádza až do zapredania sa diablovi.
Korenčiho Faust (Vladimír Jedľovský) je
štyridsiatnik v slepej uličke. Keď sa roz-
hliadne okolo seba a neprozreteľne začne
bilancovať, je zhrozený. Napriek tomu, že
pod jeho rukami vzniklo množstvo vznos-
ných myšlienok, jeho kapsa je prázdna a

niet na čie telo položiť dlaň. O láske neho-
voriac. Zahľadí sa teda do výšin a vyzve na
pomoc diabla. Mefisto (Ján Kroner) pri-
chádza potešený, kto by sa netešil, keď mu
má k nohám padnúť ďalšia obeť. Terčom
ich útoku sa stáva mladučká Grétka (Jana
Lieskovská), taká priezračná vo svojej čis-
tote, taká prítulná a schopná uveriť. A taká
veľmi posadnutá mamonom. 
Korenči v hre zamútil všetky zdanlivo
čisté vody ľudskej existencie. Postavil člo-
veka zoči-voči vražde, pocitu viny, vášni-
vej láske, neovládnuteľnej túžbe. A spolu s
Goethem sa rozhodol potrestať vinných.
Grétka zošalie a jej jediná vidina je obraz
mŕtveho dieťaťa, ktoré počala. Goethe
inšpirovaný procesom vo Frankfurte z
roku 1771, keď slobodnú matku Margaré-
tu Brandtovú odsúdili na trest smrti za

vraždu svojho dieťaťa, nenecháva nikoho
odísť bez ťaživého bremena vykonaného
hriechu. Jeho Faust nasleduje Mefista do
pekiel, tam, kde na šibenici trhajú ľuďom
mäso priamo z tela. Ktovie, ako by sa
Goethe popasoval s témou vraždy, smil-
stva, zneužívania a beznádeje dnes. Niečo
nám o tom možno povie Korenčiho réžia.
Ústami Kronerovho Mefista miestami
vtipná, určite však nie chápavá pre ľudské
poklesky. Hrať v päťdesiatke (Ján Kroner
ju oslávil 1. júna a Mefisto je režisérov dar
známemu hercovi) diabla, je pre herca
skvelá príležitosť využiť poznané a zúro-
čiť to do podoby prijateľnej pre diváka. Ján
Kroner túto príležitosť využil. A tak aj
preto Divadlo a.ha končí sezónu predsta-
vením, ktoré nenechá nikoho na pochy-
bách. Dáša Šebanová

V Rusovciach budú v júli Rímske hry
RUSOVCE
Tohtoročné Rímske hry, ktoré pripra-
vuje Múzeum mesta Bratislavy v spo-
lupráci s ďalšími partnermi, sa usku-
točnia v nedeľu 2. júla od 16. hodine a
po prvý raz prekročia hranicu domov-
ského rímskeho kastelu Gerulata.
Rímske hry sa konajú už od roku 1999. Z
nenápadného podujatia odohrávajúceho
sa na pôde Antickej Gerulaty v Ru-
sovciach sa stalo známe a vyhľadávané
interaktívne podujatie rodinného typu.
Vďaka Programu iniciatívy spoločenstva
INTERREG III A Rakúsko - Slovenská
republika 2004 - 2006, Rímske hry budú
v tomto roku s veľkorysejším progra-

mom. Odohrávať sa budú na otvorenom
priestranstve tréningovej plochy futbalo-
vého ihriska v Rusovciach. Program sta-
via predovšetkým na tradíciách, ale záro-
veň bude rozšírenou simuláciou rímskych
hier za účasti cisára a jeho verných.
Pompéznosť je utajená nielen v obsahu
podujatia, ale aj v jeho výtvarnom stvár-
není. Filmovo spracované kostýmy cisára
a jeho manželky, dobové účesy, ako aj 30
tuník dodá lesk a výtvarný názor poduja-
tia. Vojsko a gladiátori spolu so zástupom
cisárovej družiny návštevníka vrátia do
doby starovekého Ríma. 
Pre deti budú určite zaujímavou ouvertú-
rou už dopoludňajšie „Malé rímske hry“

od 10. do 15. h na mieste Antickej Geru-
laty v Rusovciach, v rámci ktorých sú pri-
pravené rôzne hry a tvorivé dielne. 
Na Rímske hry počas celého leta nadvia-
že cyklus podujatí Prišli k nám Rimania.
V mesiacoch júl a august každý utorok sa
s organizátormi môžete vypraviť do stra-
teného sveta antického Ríma jednotlivo
aj v skupinách. Interaktívny program s
detskými dielňami je určený najmä pre
deti vo veku 10 - 14 rokov. Novinkou
cyklu je tiež dvojjazyčná príprava vzde-
lávacích programov: Prišli k nám Rima-
nia v slovenčine a nemčine. Aj tieto pro-
gramy sú podporované v rámci progra-
mu INTERREG III A. (mih) 

Shakespeare

opäť na nádvorí

hradu
DIVADLO
Nádvorie Bratislavského hradu opäť
ovanie shakespearovský duch, aby sa v
rámci Letných shakespearovských
hier predstavili českí a slovenskí umel-
ci s tým najlepším, čo majú od anglic-
kého dramatika naštudované.
Letné shakespearovské hry sa začínajú 2.
júla a na Slovensku sa uskutoční už ich
šiesty ročník. Hry odštartuje repríza Kup-
ca Benátskeho z minulého roku, takže di-
váci sa opäť môžu tešiť na skvelé výkony
Bolka Polívku, Mariána Zednikoviča či
Roba Rotha. V Bratislave sa bude pred-
stavenie hrať od 2. do 4. júla. 
Pod režisérskou taktovkou Emila Horvá-
tha sa ďalej predstavia herci českej a slo-
venskej divadelnej scény, aby sa divákov
opýtali Ako sa vám páči? V hre uvidíte
Martina Dejdara, Mariána Labudu, Miro-
slava Nogu, Ľubomíra Pauloviča, sestry
Soňu a Zuzanu Norisové a ďalších. V jed-
nej z najkrajších ženských shakespearov-
ských postáv - Rosalindy sa predstaví
Soňa Norisová, v úlohe Jacqua Martin
Dejdar a Marián Labuda si zahrá dokon-
ca dve postavy... Bratislavčania hru uvi-
dia od 10. do 25. júla (okrem 15.7. a 22.
júla, čo sú voľné dni)
Od 27. do 31. júla je na programe tragé-
dia Othelo, ktorá bude mať tento rok pre-
miéru v Prahe. Režisérskeho postu sa
zhostí Petr Kracík z Divadla pod Pal-
movkou, ako Othelo sa predstaví Michal
Dlouhý, Jaga hrá Oldřich Navrátil a v
úlohe Desdemony môžete vidieť Luciu
Vondráčkovú v alternácii so Zuzanou
Vejvodovou. (jl)

Júnová Keltská

Korzo Párty
BRATISLAVA
Už po deviatykrát sa v Bratislave
predstaví známa írska folková súrode-
necká skupina The Cassidys z Dubli-
nu. Na Hlavnom námestí vystúpi v
piatok 23. júna od 19.00 h.
Koncert The Cassidys od roku 1998 kaž-
doročne prilákal na Hlavné námestie nie-
koľkotisíc poslucháčov. Aongus, Seat-
hrún, Odhrán, Fionntán, Feargus a Ciarán
Cassidyovci prisľúbili toho roku bohaté
dvojhodinové vystúpenie plné nádher-
ných írskych ľudových balád i vlastných
sviežich pesničiek, ktoré zahrajú na dobo-
vých nástrojoch.
Spolu so skupinou The Cassidys otvorí
rytmickým tancom tohtoročnú kultúrnu
letnú sezónu tanečná skupina Petronella
zo Slovenska. V tomto roku oslavuje táto
vizuálne zaujímavá formácia svoje 18.
narodeniny. (mih)

Orchester 

z Loma Lindy 

v Bratislave
HUDBA
Spoločným vystúpením s Bratislav-
ským chlapčenským zborom sa 26.6. o
18.00 h v Koncertnej sieni Slovenské-
ho rozhlasu, predstaví Symfonický dy-
chový orchester z Loma Lindy Acade-
my California.
Koncert bude zaujímavý nepochybne aj
tým, že všetci hudobníci, ktorí na ňom
vystúpia, budú mať vek do 20 rokov.
Mladí Američania z Kalifornie pod vede-
ním dirigenta Philipa Binkleyho zahrajú
diela autorov Bacha, Ericksona, Sousa,
ale aj hudbu na motívy príbehu Leví kráľ.
Deväťdesiatdeväťčlenný orchester mla-
dých umelcov by mal byť motiváciou
najmä pre mladých ľudí objavovať krásu
hudby a jej blahodarný vplyv na pozitívne
vnímanie sveta. Súčasťou koncertu bude
aj vystúpenie Bratislavského chlapčen-
ského zboru pod vedením dirigentky M.
Rovňákovej. Vstupné je dobrovoľné. (dš) 

Rock Chorale

Choir v kostole
HUDBA
Prvý koncert z cyklu Medzinárodná
Bratislava bude patriť nezvyčajnému
a vzácnemu hudobnému hosťovi z Juž-
nej Afriky - speváckemu zboru Rock
Chorale Choir.
Zbor až z Mangaungu pod taktovkou
dirigenta Lomona de Jagera je mimoriad-
ne zaujímavým a kvalitným speváckym
zborom, ktorý každoročne organizuje
svetové turné. Tento rok má naplánovanú
koncertnú šnúru po hlavných metropo-
lách európskych štátov. Pre Bratislavu je
pripravený atraktívny program, v rámci
ktorého sa započúvate do tónov klasickej
hudby (Handell, Mozart, Verdi, Gounod)
a budete môcť spoznať aj skladateľov
severnej Afriky. Koncert sa uskutoční 29.
júna o 19.00 v Jezuitskom kostole, vstup
je zdarma. (bk)

Začína sa detská

univerzita 
PRE DETI
Z iniciatívy riaditeľa Divadla Aréna
Juraja Kukuru bola založená v roku
2003 Detská Univerzita Komenského. 
Každoročne tak môžu deti vo veku od 9
do 13 rokov študovať za podmienok ako
vysokoškolskí študenti. V júli a auguste
bude už 4. ročník Detskej Univerzity Ko-
menského, štúdium bude každú letnú
stredu. Tvoria ho prednášky univerzit-
ných profesorov. Témy vychádzajú z
profesného zamerania profesorov, ale sú
prispôsobené veku a záujmom detí. Po
prednáške deti môžu klásť profesorom
otázky. Deti dostanú indexy a diplomy
absolventa a počas štúdia dostanú občer-
stvenie a tričko s logom univerzity. Dieťa
- študent sa zúčastní imatrikulácie, a ak
splní podmienky účasti, na záver bude
promovať a dostane index absolventa
detskej univerzity. 
Toto leto budú prednášky na témy:
Prečo oblaky nespadnú a prečo sa blýska
a hrmí? (7.7.), Prečo niektorí ľudia veria v
Boha? (12.7.), Prečo nesmiem ani raz skú-
siť drogu? (19.7.), Prečo sa striebro lesk-
ne? (26.7.), Prečo je nebo modré? (2.8),
Prečo sú niektoré huby jedovaté? (9.8),
Prečo chlapci nemajú prsia a dievčatá
fúzy? (16.8), Prečo je všetko chémia?
(23.8), Prečo má človek menej génov ako
ryža? (30.8) (brn)

Terčom útoku Fausta (Vladimír Jedľovský) sa stala mladučká Grétka (Jana Lieskovská). FOTO - ARCHÍV
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KULTÚRNE LETO 2006
Hradné slávnosti Bratislava

GITAROVÝ FESTIVAL
JOHANNA KASPARA MERTZA

� Hudobní fajnšmekri, gitaroví labužníci,
odborná verejnosť i laici, tí všetci sa môžu
tešiť v júni na týždeň venovaný gitarovej
hudbe. V Zrkadlovej sieni Primaciálneho
paláca 25.6. - 30.6. je pripravený 31. me-
dzinárodný gitarový festival, ktorý už 14
rok nesie meno významného hudobníka,
bratislavského rodáka, Johanna Kaspara
Mertza (1806 - 1856). 
25.6. o 19.00 - Otvárací koncert - Jozef
Zsapka, Martin Krajčo, Boris Lenko, ko-
morný orchester I Musici del Teatro
26.6. o 19.00 - Zsófia Boros (H)
27.6. o 19.00 - Judicael Perroy (F)
28.6. o 19.00 - Marlon Titre (NL)
29.6. o 19.00 - Marco Socías (E)
30.6. o 19:00 - Záverečný koncert

LETNÉ SHAKESPEAROVSKÉ
SLÁVNOSTI

� 2.-4.7. o 20.30 - Kupec Benátsky, insce-
nácia Kupec benátsky v réžii Romana Polá-
ka sa stala vôbec prvým vlastným predsta-
vením naštudovaným pre slovenskú časť
Shakespearovských slávností. Minuloroč-
ný úspech naznačuje, že sa opäť bude na čo
pozerať, Hradné nádvorie
� 10.-25.7. o 20.30 - Ako sa Vám páči?,
(voľné dni: 15.7. a 22.7.), nový premiérový
titul, farebnú komédiu Ako sa vám páči v
réžii skúseného divadelníka Emila Horvát-
ha. Pod jeho vedením sa na javisku opäť
zídu špičkoví slovenskí a českí herci, Hrad-
né nádvorie

~     ~     ~
� 27.6. o 18.00 - Miro Mališ: Budeme si
musieť zvyknúť jazdiť na kolotoči, prezen-
tácia knihy, večerom budú sprevádzať bás-
nici Ľubomír Feldek a Erik Ondrejička, v
programe vystúpi šansoniérka Katarína
Feldeková s klaviristom Jánom Kovaľom,
Nádvorie Mestskej knižnice na Klariskej
16, vstup zdarma
� 29.6. o 19.00 - Rock Chorale Choir, prvý
koncert z cyklu Medzinárodná Bratislava,
Jezuitský kostol, vstup zdarma

�1.7. o 15.00 - Rodinno-zábavné poučenie
v ZOO, už od soboty, 1. júla, bude každý
týždeň pripravené pre všetkých návštevní-
kov bratislavskej ZOO milé prekvapenie
vo forme tvorivých, výtvarných a zábav-
ných aktivít. Cyklus pravidelných letných
podujatí v ZOO vám v rámci tohtoročného
Kultúrneho leta a Hradných slávností Bra-
tislava 2006 pripravil štedrú nádielku v
podobe rozprávkového divadielka pre deti
a rozmanitých kreatívnych aktivít. Začiatok
podujatia vždy o 15.00.
�2.7. o 15.00 - Piráti na Dunaji, karnevalo-
vá loď, 2. júla vypláva z druhého nástupišťa
Osobného prístavu na Dunaj tajomná loď s
vlajkou so skríženými hnátmi. Bude plná
nebezpečných pirátov. Na palube ich budú
počas celej plavby zabávať kúzelníci, herci
a maliari. Najostrieľanejší piráti si vyslúžia
čiernu pásku cez oko, vstupné 180 Sk
� 3.7. o 17.00 - Čert a Kača, prvé predsta-
venie v rámci cyklu Rozprávková radnica.,
obľúbené predstavenia pre deti v kúzel-
nom prostredí a v podaní rozličných diva-
delných združení a súborov, účinkuje Dre-
vené divadlo, Nádvorie Starej radnice,
vstupné 30 Sk
� 5.7. o 19.00 - Boston Promenade (Fíns-
ko), koncert pri príležitosti prevzatia pred-
sedníctva Fínska v Európskej únii, Hviez-
doslavovo námestie, vstup zdarma
�5.7. o 20.00 - Martin Valihora Quintet, pr-
vý z cyklu jazzových koncertov pod holým
nebom na nádvorí Starej radnice, účinkujú:
Martin Valihora - bicie, Ondrej Krajňák -
piano, Juraj Griglák - bass, Rado Tariška -
altsaxofón, Štefan Bugala - vibrafón, Ná-
dvorie Starej radnice, vstupné 100 Sk

DIVADLÁ
DPOH - ČINOHRA SND

�26.6. o 20.00 - Anonymous Work, Alexan-
der Zelwerowicz State Theatre Academy,
Varšava, Projekt Istropolitana 

MALÁ SCÉNA SND
�26.6. o 14.00 - Sen noci svätojánskej, Uni-
versity of Kaposvar, Faculty of Arts, Kapoš-
vár, 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
� 26.6. - Maškarný bál
� 27.6. o 11.00 - Tajomný kľúč
� 27.6. - Figarova svadba
� 28.6. - Sen noci svätojánskej
� 29.6. - Carmen
� 30.6. - La Traviata

DIVADLO ARÉNA
� 25.6. o 14.00 - Varieté, Dmitri Teatre Scho-
ol for Movement Theatre (Verscio, Švajčiar-
sko), Festival Istropolitana
�28.6. o 17.00 - Cosmic Family, Dartington

College of Arts (Veľká Británia) Festival
Istropolitana

DIVADLO ASTORKA
� 27.6. o 14.00 - The Best Mama of This
Neighbouhood, Festival Istropolitana 
� 28.6. o 12.00 - Transparent chaims, Tech-
nion Theatre, Israel Institute of Technology,
Izrael, Festival Istropolitana

DIVADLO KAPLNKA, Ventúrska 3
Festival Istropolitana
� 26.6. o 11.00 - Sleeping around, Galéria
� 27.6. o 11.00 - Bratia Karamazovci
� 28.6. o 10.30 - Po láske nebýva

Študentské divadlo Ívery, Školská 14
� 29.6. o 19.00 - Hra na Zuzanku

PREDSTAVENIA PRE DETI
Bibiana - Medzinárodný dom umenia

pre deti
� 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.
� 28.6. o 10. 00 - O dvojhlavej dračici 
� 29.6. o 14. 00 - O dvojhlavej dračici 

BBD - Bratislavské bábkové divadlo
� 27.6., 28.6. o 10.00 - O mešci s dvoma
grošíkmi
� 1.7. o 15.00 - Janko Polienko, aktivizačné
predstavenie na motívy slovenskej ľudovej
rozprávky. Účinkuje Nela Dušová. Podujatie
z cyklu Rodinné ZOO-logiády

LITERATÚRA
�26.6. o 17.00 - slávnostné otvorenie výsta-
vy amatérskych literárnych diel Ravena a
autorská čítačka prispievateľov serveru
www.k6.sk. Nádvorie Mestskej knižnice,
Klariská 16. Podujatie a najmä mladých
autorov prídu podporiť aj známe osobnosti -
D. Pastirčák, L. Feldek, D. Hevier. Literárne
diela z k6 budú celý týždeň vystavené na
verejných priestranstvách. 

VÝSTAVY
�Emília Kozíková: Moje Tatry, olejomaľba
a pastel, Caffé Vienna, Nám. SNP 15 (do
30.6.)
�Dávid Popovič: Sny kapitána Nema, Café
Stena, Záhradnícka 93
�Noro Knap: UFO, neidentifikovateľné lie-
tajúce objekty, Pálffyho palác, Malá galéria,
Zámocká ul.
� Filip Kulisev: Amazing Planet, výstava
fotografií, Západná terasa Bratislavského
hradu
�Branislav Gál a Jaroslav Müller: Srí Lanka
- rok po tsunami, Everest foto, Račianske
mýto 1/C
� János Nagy, Brämerova kúria, SNM -
MKMS, Žižkova ul. 18
�Hans Van de Bovenkamp: Umenie na pro-
menáde, pod názvom Promenáda v parku
uvádza Danubiana nový výstavný projekt

plastík v priľahlom parku pri Dunaji. Pro-
jekt otvára kolekcia devätnástich monumen-
tálnych diel významného amerického sochá-
ra holandského pôvodu Hansa Van de Bo-
venkampa, Danubiana Meulensteen Art Mu-
seum, vernisáž: 24.6. o 15.00, Danubiana. 
�Autopoesis: Výber z tvorby asi 70 súčas-
ných výtvarníkov, témou výstavy je osob-
nosť umelca, problémy jeho sebareflexie,
seba-zobrazenia, ale i seba-popierania a
seba-deštrukcie. Poukazuje na premeny
portrétu od klasicky stvárneného autopor-
trétu až po sučasné polohy vyjadrenia v roz-
ličných výrazových prostriedkoch, SNG,
Esterházyho palác, Námestie Ľ. Štúra 4

KONCERT
� 29.6. o 21.00 - Funkiez, koncert skupiny,
na ktorej zahrajú najväčšie funkové hity a
najznámejšie skladby skupiny Made to
Made. Club SPARX, Cintorínska 32

T-COM FIESTA
Historického centrum Bratislavy

� 24.6. od 20.00 - Break dance & Hip-Hop,
Capoeira - brazílske tanečné a bojové umenie,
Bali - tance z ostrova Bali, Ohňová show 
� 29.6. od 20.00 - Brazílska samba, Break
Dance, Hajamadagascar - africký multiinštru-
mentalista, Stilt Walkers – štylizované osoby
na chodúľoch, Ohňová show 
� 30.6. od 20.00 - Brazílska samba, Electric
Boogie, Drummers - bubeníci s barelami, Stilt
Walkers - štylizované osoby na chodúľoch
�1.7. od 20.00 - Falmenquitos - tanec, spev a
gitara, Hip - Hop, Hajamadagascar - africký
multiinštrumentalista, Street magican - čer-
nošský pouličný kúzelník, Ohňová show

ŠPORT
� DOSTIHY: Derby-Trial (3r, rovina I.
kat., 2200 m)
Nedeľa 25. mája, 14.00, Veľká cena Petržal-
ky, (5r+, steeplechase, 5500 m)
�CYKLISTIKA: Majstrovstvá Slovenska
a Česka v cestnej cyklistike
Utorok 20. až nedeľa 25. júna, Bratislava-
Petržalka (priesakový kanál pod hrádzou)
Štvrtok 22. júna:
Časovka junioriek na 14 km (10.00)
Časovka žien na 20 km (10.30)
Časovka juniorov na 20 km (11.00)
Časovka mužov do 23 rokov (12.30)
Časovka mužov-elite (14.00)

najbližšie vyjdú 29. 6.

NON STOP PRÍSTUP
PRENÁJOM UŽ OD 14 DNÍ
VEĽKOSŤ SKLADOVÝCH PRIESTOROV OD 1,25m2

BEZPEČIE, ČISTOTA, OSOBNÝ ALARM
KAMEROVÝ DOHĽAD

PRE VÁSPRE VÁS
POHODA

Bezplatné tel. číslo: 0800 102 902
Petržalka: Kopčianska 17
www.selfstorage.sk


