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Zníženie veže

Aupark Tower 

môže stáť mesto

aj 800 miliónov
BRATISLAVA
Mestská rada minulý týždeň schválila
lacný predaj pozemku za Starým mos-
tom spoločnosti HB Reavis Group ako
kompenzáciu za to, že zníži počet pod-
laží rozostavanej výškovej budovy
Aupark Tower z 22 na 15.
Magistrát svojho času vydal negatívne
stanovisko k dostavbe Auparku a odvolal
sa proti územnému rozhodnutiu, ktoré
vydal miestny úrad Bratislava - Petržalka
ako príslušný stavebný úrad. Petržalský
miestny úrad, na čele ktorého bol vtedy
ešte Vladimír Bajan, napriek tomu vydal
na stavbu stavebné povolenie. Proti
nemu sa už magistrát neodvolal, neskôr
však po protestoch upozorňujúcich, že
výšková budova naruší siluetu a celkovú
panorámu mesta, bratislavský primátor
Andrej Ďurkovský začal s predstaviteľmi
spoločnosti HB Reavis rokovať o zníže-
ní počtu podlaží budovy Aupark Tower.
Mesto pri rokovaní dostalo ponuku, že
budovu je možné znížiť z 22 na 15 pod-
laží, ak zabezpečí, že investor bude môcť
za výhodnú cenu kúpiť pozemky na
nábreží pri Starom moste. Konkrétne ide
o parcely medzi Einsteinovou, Jantáro-
vou, Kočánkovou, mostom a ihriskom
TJ Polygraf vrátane polovice plochy
ihriska. Celková výmera pozemku je
100-tisíc štvorcových metrov. 
Práve o návrhu na predaj týchto pozem-
kov za cenu 2000 korún za štvorcový
meter rozhodla minulý týždeň mestská
rada. Táto cena však nie je reálna, ale má
byť kompenzáciou za zníženie počtu
podlaží Aupark Tower. Pritom mesto v
minulosti predalo pozemky na ľavom
brehu Dunaja za podstatne vyššie ceny.
Napríklad pozemky na Pribinovej ulici na
výstavbu Eurovea predalo mesto za 15-
tisíc korún za štvorcový meter. Pozemky
na výstavbu River Park pri PKO predalo
mesto za takmer 9000 korún za štvorcový
meter. Viacerí realitní makléri nám nezá-
visle od seba potvrdili, že cena pozemku
medzi Starým mostom a Mostom Apollo,
o ktorý má záujem HB Reavis, sa môže
pohybovať okolo 10-tisíc korún za štvor-
cový meter.
Kompenzácia za zníženie veže Aupark
Tower by tak vyšla mesto Bratislava na
zhruba 800 miliónov korún. Tu vzniká
otázka, či je to adekvátna cena za čiastoč-
nú záchranu siluety mesta. 
Je pravdepodobné, že keď sa tento návrh
6. júla objaví na rokovaní mestského
zastupiteľstva, možno očakávať búrlivú
diskusiu poslancov, ktorej výsledok nie
je ľahké odhadnúť. Čaká ich dilema, či
využijú jediný možný spôsob, ako
dosiahnuť zníženie podlaží Aupark
Tower za cenu stoviek miliónov korún, o
ktoré príde mesto v dôsledku zníženej
ceny pozemkov, alebo nie. (juh)

Na Námestí SNP

od júla zmenia 

organizáciu 

cestnej dopravy
BRATISLAVA
Od prvého júla bude z Námestia SNP
vylúčená tranzitná doprava - v smere z
Hodžovho námestia bude Námestie
SNP označené ako slepá ulica a pri
Manderláku vozidlá už nebudú môcť
odbočiť vľavo ani vpravo.
Výjazd z Námestia SNP na Kamenné
námestie a na Špitálsku ulicu teda už
nebude možný (táto zmena sa nevzťahu-
je na električky). Obsluha námestia a pri-
ľahlých ulíc zostane zachovaná. Ako
nám povedala riaditeľka magistrátnej
sekcie dopravy a cestného hospodárstva
Tatiana Kratochvílová, cestná svetelná
signalizácia na Hodžovom námestí osta-
ne v rovnakom režime ako bola pred
začatím rekonštrukcie električkovej trate
a povrchov na Obchodnej ulici, Hodžo-
vom a Hrubanovom námestí a Kapucín-
skej ulici, pribudne tam dopravná značka
Slepá ulica, ktorá upozorní vodičov, že
prejazd Námestím SNP nie je možný.
Režim dopravy na Župnom námestí bude
rovnaký ako na Obchodnej ulici, čo zna-
mená, že bude pešou zónou s dopravnou
obsluhou od 19. hodiny do 10. hodiny
nasledujúceho dňa.
Cieľom týchto opatrení, ktorých podsta-
tou je odstránenie tranzitnej dopravy z
Námestia SNP, je utlmiť automobilovú
dopravu v tejto lokalite, a tým znížiť jej
negatívne vplyvy na životné prostredie.
O ich prijatí rozhodla skutočnosť, že ide
o oblasť s veľkým pohybom chodcov.
Prijaté opatrenia zároveň zvýšia prie-
pustnosť križovatiek s cestnou svetelnou
signalizáciou Hodžovho námestia, Ná-
mestia 1. mája, Ulice 29. augusta a Špi-
tálskej ulice. 
Zmena súvisí so spomenutou rekonštruk-
ciou električkovej trate a povrchov na
Obchodnej ulici, Hodžovom námestí,
Hurbanovom námestí a na Kapucínskej
ulici, ktorá sa pre technickú zložitosť rea-
lizovala na dve etapy. Úsek medzi Pošto-
vou ulicou a tunelom bude dokončený v
riadnom termíne, teda 30. júna. V trase
Kamenné námestie - tunel budú električ-
ky premávať od prvého júla. Práce v hor-
nej časti budú dokončené do 21. júla. 
Architektonický návrh na rekonštrukciu
týchto verejných priestranstiev dôsledne
rieši bezbariérovosť a rozšírenie peších
plôch. Prepojenie peších zón na Obchod-
nej ulici s pešou zónou v historickom
centre, ale aj nové prepojenie Župného
námestia so Zámockou ulicou zatraktívni
túto časť mesta, donedávna využívanú na
parkovanie vozidiel. Zároveň vznikne
možnosť vytvorenia novej trasy pre turis-
tické skupiny mieriace na Hrad. Magi-
strát túto stavbu vzhľadom na očakávaný
prínos pre zdravotne postihnutých obča-
nov prihlásil do celoslovenskej súťaže
Slovensko bez bariér. (juh)

Nové autobusy Solaris Urbino sú ohľaduplné k životnému prostrediu. FOTO - Oto Limpus

BRATISLAVA
Od pondelka 26. júna slúžia bratislav-
skej cestujúcej verejnosti nové autobu-
sy mestskej hromadnej dopravy typu
Solaris Urbino, ktoré majú nahradiť
dosluhujúce vozidlá značky Ikarus.
Nákupom 22 nových autobusov za 203,5
milióna korún sa splnila ďalšia úloha z
priorít rozvoja hlavného mesta Bratisla-
vy. „Som rád, že Bratislavčania dostáva-
jú nové nízkopodlažné autobusy, ktoré
pomôžu presvedčiť verejnosť, aby z
dlhodobého hľadiska uprednostňovala
cetu hromadnou dopravou pred indivi-
duálnou,“ uviedol v pondelok pri odo-
vzdávaní autobusov bratislavský primá-
tor Andrej Ďurkovský. 
Dopravný podnik Bratislava, a.s., vypísal
v roku 2005 medzinárodné výberové

konanie na dodávku plne nízkopodlaž-
ných autobusov s dĺžkou 15 metrov na
pohon stlačeným zemným plynom (tzv.
CNG). Víťazom a dodávateľom vozidiel
sa stala firma Solaris Bus and Coach S.A.
Bolechowo z Poľska. Pre Bratislavu
vyrobili celkovo 22 vozidiel typového
radu Urbino 15. Okrem Bratislavy uve-
dený typ autobusu premáva aj v Ostrave,
vo Varšave a Berlíne.
Nové vozidlá Solaris Urbino 15 ponúka-
jú pre 145 pasažierov vyšší komfort ces-
tovania, možnosť pohodlnejšieho nástu-
pu vďaka nízkej podlahe - pri prvých a
druhých dverách 320 mm nad zemou, pri
tretích dverách 340 mm nad zemou. Na
uľahčenie nástupu detských kočíkov,
invalidných vozíkov a osôb so zníženou
pohyblivosťou slúži plošinka v stredných

dverách a možnosť tzv. pokľaknutia
(kneeling) - naklonenia vozidla o 70
milimetrov k pravému obrubníku. Stre-
cha vozidla nesie štyri plynové zásobní-
ky s objemom 310 litrov. S týmto množ-
stvom CNG vozidlo prejde 400 až 500
kilometrov.
Ako uviedol riaditeľ Dopravného podni-
ku Bratislava Ján Zachar, nové autobusy
ušetria na prevádzkových nákladoch
podniku približne 40 miliónov korún
ročne. Nové vozidlá sú šetrné k životné-
mu prostrediu, ich výfukové plyny obsa-
hujú o 85 percent menej škodlivín ako
autobusy s naftovým motorom. Do pre-
mávky sú nové autobusy MHD denne
vypravované z vozovne Trnávka na linky
číslo 70, 88, 96, počas víkendov aj na lin-
kách číslo 37 a 87. (juh)

Do ulíc vyrazili nové autobusy Solaris

Nový územný plán mesta je už pripravený
O novom územnom pláne mesta, kto-
rého návrh by 6. júla mali prerokovať
poslanci mestského zastupiteľstva,
sme sa pozhovárali s riaditeľom magi-
strátnej sekcie pre územné programy
mesta Ivanom MACKOM.
- V týchto dňoch sa završuje deväťročná
príprava najdôležitejšieho územno-plá-
novacieho dokumentu - nového územné-
ho plánu mesta Bratislavy. Návrh územ-
ného plánu, o ktorom budú rokovať
poslanci mestského zastupiteľstva, je
záverečnou etapou prípravy nového
územného plánu, všetky zainteresované
zložky i občania mali možnosť sa k
nemu vyjadriť. Je predpoklad, že ak
poslanci mestského zastupiteľstva návrh
schvália, nový územný plán nadobudne
účinnosť od 1. septembra.

Prečo bolo potrebné vypracovať nový
územný plán? 
- Jeho prijatie je potrebné vzhľadom na
zásadné spoločensko-politické zmeny po
roku 1989. Starý územný plán napriek
prijatým zmenám a doplnkom už nezo-
hľadňoval rozvoj Bratislavy a zmenu jej
postavenia, ku ktorej došlo tým, že sa
stala nielen hlavným mestom, ale aj
súčasťou stredoeurópskeho regiónu,
keďže sa fakticky zmazali hranice s
Rakúskom.
Čím sa odlišuje nový územný plán od
starého?
- To, čo bolo dobré v starom územnom
pláne, ostáva zachované aj v novom.

Rozdiel je v tom, že nový územný plán
obsahuje nové rozvojové lokality, ktoré
sú situované prevažne v okrajových čas-
tiach mesta. Samozrejme, nerieši len
tieto rozvojové lokality, ale aj ostatné
územia v meste. Sú v ňom doplnené a
dopracované jednotlivé systémy dopra-
vy, zohľadnené sú nové nároky na potre-
by bývania a ostatných funkčných systé-
mov potrebných pre harmonický život
mesta. Veľkým impulzom bola zmena
režimu štátnej hranice s Rakúskou repu-
blikou, ktorá vytvára úplne nové pod-
mienky na rozvoj tzv. štvrtého kvadrantu
- územia na petržalskej strane, ktoré bolo
za socializmu zablokované. Preto sú v
novom územnom pláne naznačené aj
určité cezhraničné a regionálne väzby a
súvislosti. Zhováral sa Juraj Handzo
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Na dvere
zaklopal 
tretí diel života
Hneď na začiatku zastavím tých, ktorí
si myslia, že život sa delí na tri etapy
podľa veku - detstvo a dospievanie, do-
spelosť a zaslúžený odpočinok. V Indii
to takto rozdeľuje isté príslovie, ale ani
tam to celkom nefunguje.
Myslím si, že oveľa bližšie pravde bol istý
môj známy, mladý a výnimočne vzdelaný,
doktor humánnej medicíny, ktorý tvrdil:
„Tvoj deň sa skladá z troch častí: Osem
hodín musíš spať. Osem hodín musíš pra-
covať. Zostávajúcich osem rozhodne o
tom, čo z teba bude.“
Nikdy predtým som si existenciu zostáva-
júcich ôsmich hodín neuvedomoval, da-
jako ma tak vychovali, že spi, len koľko
treba a všetky ostatné minúty dňa venuj
niečomu užitočnému. Zabudli ma infor-
movať, že aj odpočinok je užitočný, že v
relaxe nájdem silu na to, aby osem pra-
covných hodín bolo hodinami výkonu, že
keď stačí odpútať sa od neriešiteľného
problému, aby sme pri návrate k nemu
našli riešenie.
Nemyslite si, že idem rozdávať rady. Na
to nemám dosť odvahy. Kto radí, prebe-
rá zodpovednosť, čo sa mi nechce. Skôr
by som chcel popriať vám taký tretí diel
roka, také prázdniny, aby ste nabrali
dosť sily byť dosť silní. Aby ste nerobili
zbytočnosti. Napríklad taká vec - zmlá-
tiť decko za zlé vysvedčenie - je zbytoč-
nosť, ak nedostalo výprask vlani prvého
septembra, je už neskoro. Oboch vás to
bude bolieť, vnesie to do prázdnin ner-
vozitu a známky to spätne neopraví. Tiež
by som chcel mužom zaželať, aby sa
zmierili s tým, že ani cez prázdniny ich
lepšie polovičky nikdy nebudú vedieť,
kde majú kľúče od domu. A našim lep-
ším polovičkám, aby si boli už teraz,
koncom júna, isté, že aj v júli a auguste
si budeme schopní na seba natiahnuť tie
najnemožnejšie farebné kombinácie,
lebo sme už takí. Aj keby to mali byť len
plavky a šiltovka - nebudú sa k sebe
hodiť.
Naozaj neradím, len som to už videl, že
takto svet funguje, fungoval a zrejme
fungovať bude a preto nám všetkým že-
lám, aby sme si naplno odpočinuli, aj
keď nebudeme celých letných deväť
týždňov ležať na pláži. Tretí diel života
by mal slúžiť tým dvom prvým.

Gustav Bartovic

Padajúca omietka ohrozuje chodcov,

zodpovední sú vlastníci a správca domu
STARÉ MESTO
Z obytného domu na rohu Panskej
ulice a Rybárskej brány padá omietka,
čím sa pod strechou odkryli tehly,
ktoré by mohli vážne ohroziť chodcov.
Na nebezpečenstvo pádu omietky už
niekoľko dní upozorňuje výstražný
nápis, časť chodníka v bezprostrednej
blízkosti domu bola uzavretá páskou.
Napriek tomu najkritickejšie miesta
práve nad vchodom do obchodov a
kaviarne na Rybárskej bráne zostáva-
jú prístupné. 
Keďže ide o frekventovanú časť staro-
mestského korza, zaujímalo nás, ako chce
problém riešiť vlastník, resp. správca
domu. Konateľka správcovskej spoloč-
nosti H-Probyt, ktorá dom spravuje, pri-
znala, že o probléme vedia. Vyzvali preto
vlastníkov domu, aby strechu opravili. Na
opravu strechy, rímsy a podkrovia je však
kvôli ťažkému prístupu potrebné postaviť
lešenie, ktoré by siahalo až do výšky nie-
koľkých poschodí. Vlastníci a správca
požiadali miestny úrad Bratislava - Staré
Mesto o povolenie na postavenie lešenia,
no úrad to podľa správcu zamietol a povo-
lenie nevydá až do 15.septembra, keď sa
oficiálne končí letná turistická sezóna.
Správca objektu nás ubezpečil, že poruše-
nú podkrovnú časť opravia čo najskôr,
aby bezprostredne neohrozovala ľudí. Ná-
hradným riešením je provizórna oprava zo

zeme pomocou takzvanej mechanickej
ruky. Ako potvrdil Marek Hitka z referátu
komunikácie s verejnosťou Miestneho
úradu Bratislava - Staré Mesto, stavebný
úrad už rozhodol o vykonaní nevyhnut-
ných zabezpečovacích prác na strešnej
rímse objektu. Správca objektu však musí
zvoliť taký postup, aby nezaberal verejné
priestranstvo. Riešením je teda zabez-
pečenie opráv z otvorov strechy tak, ako
je to uvedené v rozhodnutí.
Prípad trčiacich tehál a olupujúcej sa
omietky nie je v centre mesta a v historic-

kom jadre ojedinelý. Podobné nebezpe-
čenstvo, ako je na Panskej ulici, hrozí
napríklad aj pod strechou domu na Gorké-
ho ulici číslo 5, ktorý je majetkom mesta a
sídli tu archív ministerstva vnútra. Aj z
opusteného domu na Baštovej 8 sa môžu
z múru domu odlupovať tehly a omietka.
Podobne aj z domu na Ventúrskej 16 hrozí
padanie omietky a tehál, v zlom stave je aj
ľavý horný roh domu na Panskej ulici 6.
Pri dome je navyše vonkajšie sedenie pre
návštevníkov dvoch kaviarní. (rob)

FOTO - Oto Limpus

Súčasný model 

fungovania BVS

sa osvedčil
BRATISLAVA
Do troch slovenských vodárenských
spoločností vstúpil nadnárodný inves-
tor, ktorý prevzal ich prevádzkovú
časť, pričom v jednom prípade sa
následne objavili sťažnosti na výšku
cien vodného a stočného. 
Slovenská televízia nedávno odvysielala
dve reportáže, v ktorých sa viaceré
dotknuté mestá a obce sťažovali, že
neboli prizvané na rokovania o vstupe
strategického investora do príslušnej
vodárenskej spoločnosti a celý proces sa
uskutočnil netransparentne. Podľa re-
portáží má Podtatranská vodárenská
spoločnosť dosť vysoké ceny, Stredoslo-
venská vodárenská spoločnosť zasa
nútila obyvateľov podpísať nové zmluvy
o dodávke vody. Odzneli názory, že
vstup strategického investora do vodá-
renských spoločností nebol nutný a pri-
vatizácia vodárenských spoločností
často vedie k rastu cien vodného a stoč-
ného. Po odvysielaní reportáží sa na
našu redakciu obrátili čitatelia, ktorí sa
pýtali, či k podobnému vývoju nedôjde
aj v Bratislave. 
Podľa našich zistení nič nenasvedčuje
tomu, že by Bratislavská vodárenská
spoločnosť (BVS), ktorá je v súčasnosti
konsolidovanou a ziskovou firmou,
potrebovala vstup iného investora alebo
prevádzkovateľa. Od konca roku 2003,
keď mesto Bratislava a 140 ďalších
akcionárov prevzalo od Fondu národné-
ho majetku akcie spoločnosti, prešiel už
dostatočne dlhý čas na to, aby bolo
možné posúdiť vývoj, ktorým prešla.
Uskutočnilo sa pričlenenie časti bývalé-
ho štátneho podniku Západoslovenské
vodárne a kanalizácie k BVS, ktorá tým
prevzala dva bývalé odštepné závody.
Nasledovala ekonomická a finančná
konsolidácia a začal sa proces transfor-
mácie BVS na zákaznícky orientovanú
obchodnú spoločnosť. Bratislavská vo-
dárenská spoločnosť potvrdila schopnosť
vytvárať prostriedky na rozvoj vodáren-
skej infraštruktúry - tvorba odpisov je na
úrovni vyše 600 miliónov korún ročne,
za minulý rok BVS dosiahla zisk asi 300
miliónov korún, čo vytvára predpoklady
na investovanie vyše 900 miliónov
korún. O sile BVS svedčí aj fakt, že pred
dvoma rokmi predčasne splatila úvery na
investície zdedené z čias bývalých štát-
nych podnikov a odvtedy žiadny úver
nečerpala. Stojí tiež za zmienku, že Bra-
tislavská vodárenská spoločnosť má v
sumáre druhé najnižšie ceny vodného a
stočného na Slovensku. Pritom perspek-
tíva vývoja ceny vody je taká, že na
území v pôsobnosti BVS bude najlac-
nejšia.
Dosahované výsledky spoločnosti nenas-
vedčujú tomu, že by Bratislavská vodá-
renská spoločnosť potrebovala vstup
zahraničného, resp. iného prevádzkova-
teľa. Prevádzkový model, teda rozdele-
nie vodárenskej spoločnosti na prevádz-
kovú a infraštruktúrnu časť a prevzatie
prevádzkovej časti iným subjektom,
môže mať v určitých prípadoch opodstat-
nenie, akcionári BVS sa však nedomnie-
vajú, že takýto model je potrebné použiť
v prostredí tejto spoločnosti. (juh)

Domáce plnoautomatické
kávovary s mlynčekom

Bratislava
Mickiewiczova 10  tel./fax: 02/5296 2394

Račianska 155  tel./fax: 02/4464 9381
www.pekur.sk    pekur@pekur.sk
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PLASTOVÉ OKNÁ - AKCIA
VEKA, TROCAL
Interiérové dvere - PRÜM, SETA

Garážové brány - BEN DOR
Vysoká kvalita, bezkonkurenčné ceny
S.T.O., 0905 488 703, e-mail: ijovanovic1@azet.sk

BRATISLAVA
Írska spoločnosť Ballymore Proper-
ties v pondelok 19. júna získala platné
stavebné povolenie na výstavbu prvej
fázy projektu Eurovea - nového centra
v zóne Pribinova.
O dva dni nato spoločnosť Ballymore
Properties poverila uskutočnením
výstavby hlavného kontraktora - rakúsku
spoločnosť Bilfinger Berger, ktorá začala
so stavebnou činnosťou na pozemku v
zóne Pribinova v utorok 27. júna. Po
dokončení prvej fázy projektu Eurovea
vyrastú na ploche 230-tisíc štvorcových
metrov exkluzívne obchodné a kance-
lárske priestory, miesto na voľný čas a
zábavu, hotelové kapacity, byty a pod-

zemné parkovisko. Súčasťou zóny bude
aj netradičný park na nábreží Dunaja,
ulice ako stvorené na príjemné pre-
chádzky a nové centrálne námestie. 
Obchodné priestory a miesta na voľný
čas a zábavu budú zaberať plochu 55-
tisíc štvorcových metrov. Ráta sa s
obchodným domom, supermarketom,
dvoma špecializovanými obchodnými
domami, športovým obchodom, ako aj s
obchodmi s módou, elektronikou a mul-
timédiami. Malo by tu byť aj multiplexo-
vé kino s ôsmimi sálami, trojrozmerné
kino IMAX a fitnes klub. Spolu by tu
malo byť 150 obchodov a 30 reštaurácií
a iných stravovacích zariadení. Na plo-
che 23-tisíc štvorcových metrov sa budú

rozprestierať prvotriedne kancelárske
priestory, bude tu aj päťhviezdičkový
hotel s 200 izbami a na nábreží sa ráta s
výstavbou 250 bytov. V podzemných
garážach bude 1700 parkovacích miest.
O rozsahu tohto ojedinelého projektu,
ktorý výrazne zmení tvár Bratislavy,
svedčí údaj, že objem investície dosahu-
je 250 miliónov eur. Výstavba by mala
byť postupne dokončená v štvrtom
štvrťroku 2008 až v druhom štvrťroku
2009. 
Na vytvorení koordinačnej štúdie a
architektúry projektu sa podieľali spoloč-
nosti Bose International a ReSpect. Auto-
rom krajinnej architektúry je Michel
Desvigne. Juraj Handzo

Povolili výstavbu Eurovea na Pribinovej

VYZNÁTE SA V HYPOTÉKACH?
( pokračovanie z minulého týždňa)

Hypotéku môže získať každý občan SR,
alebo cudzinec, ktorý:
• má vek min. 18 rokov a preukáže sa min.

dvomi dokladmi totožnosti
• má pravidelný príjem zo závislej činnosti

v SR alebo v zahraničí a predloží zamest-
návateľom potvrdenú výšku jeho príjmu za
obdobie posledných 3 až 12 mesiacov 

• má príjem z podnikania a predloží daňo-
vým úradom potvrdenú výšku za min. jedno
predchádzajúce daňové obdobie a nie je dlž-
níkom sociálnej a zdravotnej poisťovne

• zabezpečí úver vhodnou tuzemskou nehnu-
teľnosťou ( môže byť aj kupovaná ) ak nie je
zaťažená:
• akýmkoľvek záložným právom v prospech

tretích osôb alebo právom na dožitie
• akoukoľvek zmluvou o zabezpečení pôžič-

ky, pohľadávky a pod.
• ochrannou lehotou v prípade predchádzajú-

ceho vydržania predmetnej nehnuteľnosti
• záložným právom obmedzujúcim prevod 

vlastníckeho práva
• akoukoľvek inou formou  brániacou v rea-

lizácii záložného práva banky

V tomto čísle Vám Svet Hypoték, s.r.o. pri-
náša stručný zoznam nutných podmienok 
na získanie hypotekárneho úveru, prehľad 
súvisiacich poplatkov a priblížime Vám
reálnu mieru preplatenia úveru.

Prehľad poplatkov súvisiacich s hypotekárnym úverom:
Poplatok za podanie žiadosti o úver: 0 Sk - 1 000 Sk v závislosti od banky

Vypracovanie znaleckého posudku resp. geometrického plánu: 1 500 Sk - 6 500 Sk v závislosti od typu a ceny nehnuteľnosti

Právne poradenstvo (kúpno-predajná zmluva. a pod): 2 500 Sk - 10 000 Sk v závislosti od kúpnej ceny a náročnosti úkonu

Originál LV a kópie katastrálnej mapy: kolky 1 x 250 Sk ,1 x 100 SK

Zápis záložného práva banky na LV: kolky 2 000 Sk alebo 8 000 Sk v závislosti od rýchlosti úkonu

Poistenie zakladanej nehnuteľnosti: cca 0,1% z ceny nehnuteľnosti

Poplatok za poskytnutie úveru: 0,4% – 1% v závislosti od banky

Poplatok za vedenie úver. účtu: 50 Sk – 150 Sk v závislosti od banky

Poplatok za vedenie bežného účtu: od 30 Sk, podľa zvoleného balíka v závislosti od banky

Mimoriadne splátky a predčasné splatenie úveru: 0% – 5% v závislosti od banky

V nasledujúcej tabuľke Vám prinášame jed-
noduchý príklad reálnej miery preplatenia
úveru zohľadňujúci priebežný  rast inflácie.
Stratou hodnoty peňazí v čase sa predpokla-
dá priamo úmerný rast príjmov, pričom úro-
ková sadzba dlhu sa až tak rýchlo meniť ne-
bude. Mesačná splátka úveru tak postupom
času bude predstavovať čoraz menší podiel
na celkovom mesačnom príjme dlžníka.

Výška úveru: 1 500 000 Sk

Počet rokov: 30

Mesačná splátka: 8 052 Sk

Úroková sadzba: 5%

Priemerná ročná inflácia: 2,70%

Celková zaplatená suma aj s úrokom: 2 898 837 Sk

Nominálna preplatenosť po 30 rokoch 1 398 837 Sk

Reálna preplatenosť po zohľadnení inflácie: 577 927 Sk

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie o hypotekárnych úveroch kontaktujte naše 
Centrum hypotekárnych úverov Svet Hypoték na Krížnej 52, t.č. 02 / 55571333, alebo 
mailom na: bratislava@svet-hypoték.sk.
Do nasledujúceho čísla pripravujeme zopár rád a tipov, ktorými sa budeme snažiť zjednodušiť 
rozhodovanie pri dôležitých detailoch Vašej „ideálnej hypotéky“.

www.svet-hypotek.sk

najbližšie vyjdú 

až o tri týždne,

vo štvrtok 20. júla
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V meste sa robí

päť diaľničných

stavieb
BRATISLAVA
Národná diaľničná spoločnosť v
tomto roku okrem opravy Prístavného
mosta zabezpečuje na území Bratisla-
vy aj ďalšie štyri dôležité dopravné
stavby.
Významnou je tunel Sitina, ktorý je sú-
časťou diaľničného úseku D1 Lamačská
cesta - Staré grunty. Stavebné práce na
tuneli sa ukončili v decembri minulého
roku. V súčasnosti sa robia inštalačné
práce technológie tunela. Existuje mož-
nosť, že tunel Sitina bude uvedený do
predčasnej prevádzky, to znamená ešte
pred termínom ukončenia, ktorý bol do-
hodnutý na 31. mája 2007.
V apríli tohto roka začala Národná diaľ-
ničná spoločnosť s rekonštrukciou proti-
hlukovej steny na diaľnici D1 v Bratisla-
ve. Pôvodná protihluková stena má výšku
2,5 metra a chráni od hluku územie v
priestore ulíc Hraničná - Telocvičná. Je
umiestnená na diaľničnom telese a moste
s prerušením v mieste pripojenia Syslej
ulice. Novo navrhovaná protihluková
stena je rozdelená na tri časti, pretože
súčasne s rekonštrukciou protihlukovej
steny sa buduje zjazdová vetva z diaľnice
na Parkovú ulicu a výjazdová vetva z Par-
kovej ulice na diaľnicu. V mieste zjazdu a
výjazdu z diaľnice je protihluková stena
prerušená. Výška novovybudovanej pro-
tihlukovej steny sa bude pohybovať v
rozmedzí 4,1 až 5,6 metra. Budovať sa
bude postupne v smere od Senca k Prí-
stavnému mostu. Podľa predloženého
harmonogramu prác zhotoviteľa stavby,
ktorým je spoločnosť Doprastav Bratisla-
va, bude posledná časť protihlukovej
steny dokončená v septembri 2006.
Keďže na Moste Lafranconi došlo k
poškodeniu mostného uzáveru, Národná
diaľničná spoločnosť pripravuje opravu
zostupnej estakády na tomto moste. Na
rekonštrukčné práce ešte nie je vybraný
dodávateľ. Práce by sa mali vykonať na
prelome augusta a septembra tohto roka
a mali by trvať asi tri týždne. 
V týchto dňoch pokračuje aj pokladanie
drenážneho koberca na úseku D1 Vie-
denská cesta - Prístavný most, ktorý dala
Národná diaľničná spoločnosť do pred-
časného užívania koncom minulého
roku. Ide o definitívne záverečnú prácu
na stavbe. Jej oficiálne odovzdanie do
užívania je naplánované na 30. júna, teda
v zmluvne dohodnutom termíne. (juh)

Pre opravu

mosta zmenia

aj tri linky MHD
BRATISLAVA
V súvislosti s plánovanou opravou Prí-
stavného mosta budú počas jej trva-
nia, teda od 1. júla do 31. augusta,
zmenené aj trasy troch liniek mestskej
hromadnej dopravy. Ide o autobusové
linky číslo 87, 96 a 98. Informoval o
tom riaditeľ rezortu prevádzky a tech-
niky Dopravného podniku Bratislava
Bronislav Weigl. 
Autobusová linka číslo 87 bude v smere
na Astronomickú premávať za zastávkou
Most Apollo priamo po Košickej ulici, za
križovatkou s Prístavnou ulicou zastaví
na zastávke Prístavná (rovnako ako linka
číslo 68), z Košickej odbočí doprava na
Prievozskú ulicu a opäť doprava na Baj-
kalskú, kde sa od zastávky Lúčna napojí
na svoju stálu trasu. Na obchádzkovej
trase linka číslo 87 obslúži zastávky Prí-
stavná na Košickej ulici za križovatkou s
Prístavnou ulicou, Prístavný most na
Bajkalskej (ako linky číslo 70 a 74).
Neobsluhované budú zastávky Prístavná,
Plynárenská a Prístav na Prístavnej ulici
v smere do Košickej k Bajkalskej ulici. V
smere od Ovsišťa nedochádza k zmene
trasy a zastávok. 
Ako ďalej informoval B. Weigl, autobu-
sové linky číslo 96 a 98 v smere jazdy na
Prokofievovu, resp. Jasovského ulicu
odbočia za zastávkou Prístavný most
doprava na Prístavnú ulicu, doľava na
Košickú, prejdú cez Most Apollo a na
Dolnozemskej ceste sa od zastávky Eko-
nomická univerzita napoja na svoje stále
trasy. V smere jazdy k železničnej stanici
Bratislava - Nové Mesto, resp. k obchod-
nému domu Slimák zostávajú linky 96 a
98 bez zmeny trasy zastávok. (juh) 

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.

BRATISLAVA
Od 1. júla bude v meste zmenená orga-
nizácia dopravy v súvislosti s opravou
pravobrežnej zjazdnej vetvy z Prístav-
ného mosta na Einsteinovu ulicu. Sta-
vebné práce majú by ukončené 31.
augusta.
Ako uviedol investičný riaditeľ Národnej
diaľničnej spoločnosti Peter Gandl,
dôvodom opravy Prístavného mosta,
ktorý bol vybudovaný v 70. rokoch, je
jeho havarijný stav. Oprava stredného
rozsahu si vyžiada investičné náklady
32,8 milióna korún, jej investorom je
Národná diaľničná spoločnosť a vykoná
ich spoločnosť SKANSKA DS. Staveb-
nými prácami sa zabezpečí statická únos-
nosť mosta podľa požiadaviek platných
technických noriem a zlepší sa jeho sta-
vebno-technický stav.
Dopravné obmedzenia sa budú týkať
pravobrežnej estakády Prístavného
mosta, ľavobrežnej estakády - tzv. ronde-
la Prístavného mosta, križovatky Lande-
rerova - Košická - Prístavná a Prístavnej

ulice. Diaľnica D1 v priebežnom smere
Žilina - Viedeň a Bajkalská ulica pod
rondelom bude prejazdná. Pre individu-
álnu automobilovú dopravu bude
náhradná trasa z Prístavného mosta na
Dolnozemskú ulicu zabezpečená na trase
Bajkalská - zjazdná vetva ľavobrežnej
estakády do Prístavnej ulice - Prístavná -
Košická - Most Apollo - Dolnozemská.
Prístavná ulica bude jednosmerná v
smere od Prístavného mosta po križovat-
ku s Landererovou a Košickou ulicou. Z
Plynárenskej ulice bude možné len pravé
odbočenie do Prístavnej ulice. 
Z Mosta Apollo bude zakázané pravé
odbočenie do Prístavnej ulice (okrem
zásobovania objektu Ryba). Obchádzko-
vá trasa povedie cez Košickú, Prievoz-
skú a Bajkalskú ulicu. Z Prístavného
mosta a z Bajkalskej ulice v smere od
Vlčieho hrdla bude z bezpečnostných
dôvodov zákaz vjazdu všetkých motoro-
vých vozidiel okrem MHD a zásobova-
nia na rondel, a to kvôli preferovanému
hlavnému obchádzkovému smeru v trase

diaľnica D1 - zjazd cez rondel do Prístav-
nej ulice - Prístavná ulica - Most Apollo.
Z Prístavného mosta do Bajkalskej ulice
sa bude možné dostať po samostatnej
vetve mimo rondela. Z Prístavného
mosta smerom do Prístavnej ulice sa
bude možné dostať po samostatnej vetve
do Bajkalskej ulice, v križovatke s
Prievozskou sa otočiť do protismeru a na
Bajkalskej ulici pri Baumaxe odbočiť
cez rondel doprava do Prístavnej ulice. 
Obchádzková trasa pre tranzitnú náklad-
nú dopravu smerujúcu na hraničný prie-
chod Berg bude v trase Prístavný most -
diaľnica D1 - vetva križovatky s diaľni-
cou D2 - privádzač Bratská - Bratská
ulica - diaľnica D2 - diaľnica D1 - Vie-
denská cesta - hraničný priechod Berg.
Ako uviedol riaditeľ Krajského doprav-
ného inšpektorátu Ivan Lechner, doprav-
ná polícia bude usmerňovať premávku
už od rondela, na križovatke Košická -
Landererova, Bajkalská - Prievozská a na
Mlynských nivách. Juraj Handzo 

MAPA - Magistrát mesta Bratislavy

V súvislosti s opravou Prístavného mosta

bude zmenená organizácia dopravy

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

� 0905 610173
Fax: 02/4591 4046

Potrebujete trezor?

BRATISLAVA
V Bratislave vznikne metropolitná
televízia - TV Bratislava. Prevádzko-
vať ju bude spoločnosť City TV, ktorá
20. júna získala od Rady pre vysielanie
a retransmisiu licenciu na televízne
vysielanie. 
Ako informoval internetový portál
Medialne.sk, zakladateľom a konateľom
spoločnosti City TV je Viva studio na
čele s konateľkou Máriou Urlandovou.
Obsah vysielania má podľa M. Urlando-
vej tvoriť najmä regionálne spravodaj-

stvo a publicistika. „Magistrát chce pro-
stredníctvom TV Bratislava sprostredkú-
vať o sebe informácie, najmä spravodaj-
ské a publicistické,“ povedala pre Me-
diálne.sk hovorkyňa magistrátu Eva
Chudinová. Tá figuruje aj v dozornej ra-
de spoločnosti City TV. „Je to prirodze-
né, dozorná rada ako kontrolný orgán
dáva pozor na finančné toky, keďže TV
Bratislava bude vyrábať aj programy na
objednávku a za peniaze magistrátu,“
vysvetľuje M. Urlandová. 
Na otázku Bratislavských novín, koľko

bude prevádzka televízie mesto stáť, E.
Chudinová uviedla, že je predčasné o
tom hovoriť, pretože ešte nie je podpísa-
ná zmluva. 
TV Bratislava má vysielať prostredníc-
tvom káblových rozvodov spoločnosti
UPC, s ktorou už má uzatvorenú dohodu
o šírení. O iných formách vysielania tele-
vízia neuvažuje. Podľa M. Urlandovej je
televízia finančne i personálne zabezpe-
čená. Nedoriešená je zatiaľ otázka mode-
rátorov. Spustiť vysielanie plánuje v sep-
tembri. (brn)

V meste vznikne metropolitná televízia
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Hudobný klub

sa susedom

stará o „kultúru“
LIST ČITATEĽA
Na Šancovej ulici sa nachádza kom-
plex železničných bytoviek. V podzem-
ných priestoroch jedného z domov je
nebytový priestor, ktorý by mohol slú-
žiť na usporiadanie rôznych konferen-
cií, porád či pracovných stretnutí.
Železnice Slovenskej republiky ho neve-
deli pre technické problémy a vysoké
finančné nároky prenajať. V istom obdo-
bí bol využívaný ako nočný klub, no
nevydržal dlho. Až raz sa našiel vhodný
nájomca, ktorý v tomto priestore zriadil
hudobný klub Malý Babylon. A tak sa
obyvatelia stali proti svojej vôli nedobro-
voľnými návštevníkmi každého koncer-
tu, ktorý sa tu organizuje. Predmetný
nebytový priestor nebol kolaudovaný
ako hudobná či koncertná sála. Jeho uží-
vanie je teda v rozpore s platnými práv-
nymi predpismi. A nie je ani stavebno-
technicky upravený. Neexistuje žiadna
zvuková izolácia. Pre organizátora nepla-
tí nočný pokoj, keď tóny hudby sa ozý-
vajú bytovkou aj po polnoci.
Prenajímateľ sa obyvateľov ani len
nespýtal na ich názor. Aj napriek sťaž-
nostiam sa vo veci stále nič nedeje, asi by
tým pre prenajímateľa vyplývali zmluv-
né pokuty. A na tie by sme sa ako daňoví
poplatníci opäť poskladali my. Zanevrú
obyvatelia bytoviek na kultúru, alebo sa
dovolajú svojich práv? Je na mieste
,,zablahoželať“ železniciam, že dokázali
prenajať dlhodobo nevyužitý priestor, je
na mieste vyjadriť ľútosť obyvateľom
nájomných bytov, ktorých vysoké
nájomné zahŕňa aj, dalo by sa povedať
slovami českého speváka, ,,noční
proud.“ Mika D., Staré Mesto

V Amigos je presne tak, ako to nemá byť
S lokálmi, ktoré sa hlásia k hispánskej
kuchyni, akoby sa vrece roztrhlo - na
Laurinskej ulici sú hneď dve vedľa
seba. My sme sa rozhodli pre sympatic-
ky znejúce meno mexickej reštaurácie
AMIGOS. Bola to chyba, amigos.
Na internetovej stránke má podnik avízo,
že sa tu výborne stravuje pri mexickej
hudbe a dá sa ochutnať najrôznejšia te-
quilla. To o hudbe a tequille je pravda, ale
tým sa to pre nás skončilo. Čašníčka sa ani
nesnažila zapísať si mená jedál, ktoré sme
si vybrali z jedálneho lístku, zapísala si
kódové čísla, pod ktorými sú všetky jedlá
evidované. Ukázalo sa, že je to spoľahlivá
cesta k omylu.
Na rozdiel od iných reštaurácií, ktoré
mexický štýl len deklarujú a zopár hispán-
sky pôsobiacich jedál majú zaradených
medzi špeciality, jedálniček Amigos je
plný mexických špecialít. Pokiaľ ste však
už jedli mexické jedlá, varujeme, na Lau-
rinskej sa tak len volajú. Čo trochu pripo-
mínalo pestrú mexickú stravu bazírujúcu
na množstve druhov papriky, boli salsy,
omáčky podávané s drobnými trojuhol-
níčkami kukuričných čipsov, nachos.
Výrazné chute, silná, ale kultivovaná pi-
kantnosť - to všetko bolo podniku vo
chvíli našej návštevy na hony vzdialené. 
Nedarilo sa. Polievky sme dostali síce
naraz, ale potom už jedlá prichádzali na
stôl v čudesnom poradí aj zložení. Ponaj-
prv kolegovi priniesli jedlo, ktoré si nik pri
stole neobjednal. Ešte sme nemali dojede-
nú polievku, už čašníčka hľadala miesto
pre guláš. Potom ho odniesla a doniesla
ďalšie jedlo, tortilu, ktorá mala byť so špe-
nátom, ale nebola. Keď sa to snažila

napraviť, doniesla tú špenátovú, lenže
špenátu v nej bolo ako kaviáru. Podarilo
sa načapovať pivo, čosi v ňom plávalo.
Mladík, ktorý sedel obďaleč s personá-
lom, znalecky vyhlásil „Kvasinky.“ Ktosi
preriekol: „Rúrky.“ Nechceli sme kvasin-
kové pivo, ani rúrkové, dali sme si teda
načapovať druhé - a už to išlo.
Bola to od počiatku katastrofa, čo sme,
pravda, znechutení nad polievkami ešte
ani netušili. Fazuľová polievka s mäsom a
smotanou (75 Sk) bola hustá ako guláš a
neskôr sa ukázalo, že to možno guláš aj je.
Zato Pálivá polievka s veľkou mäsovou
guľou s čedarom a zeleninou (70 Sk) ne-
bola pálivá, ani pokiaľ ide o pikantnosť
ani pokiaľ ide o teplotu. Pri nej sme nado-
budli presvedčenie, že mikrovlnná rúra je
v tomto podniku najpoužívanejší kuchyn-
ský prístroj. Mäsové gule boli tvrdé, ne-
veľké a ešte chladnejšie ako slabo v
mikrovlnke prihriaty bujón so zeleninou.
Nedojedli sme ani jednu polievku, dve
misky čašníčka odniesla a tretia miska
tam zostala, čo sa celkom hodilo. Keď
doniesli objednaný Mexický guláš chori-
zo (149 Sk), mohli sme porovnať vzhľad
a aj chuť. Bolo to rovnaké jedlo ako
polievka za 75 korún. Len toho bolo viac
vo väčšej miske, ale aj v nej boli okraje,
neomylné stopy po zohrievaní v mikro-
vlnke. Predtým však bolo ono intermezzo
so zámenou čísel. Kolega si objednal čís-
lo 152, teda chrumkavé Hydinové nuget-
ky, obaľované vo vajcovom cestíčku, s
pikantnou omáčkou a kečupom (199 Sk).

Z kuchyne mu poslali mdlo vyzerajúce
hydinové prsia na prírodný spôsob. Po už
dôkladnejšej urgencii kuchyňa jedlo
vymenila. Pravda, chvíľu to trvalo. Za ten
čas sme mali možnosť porovnať guláš a
polievku a urobiť si záver. Medzitým tiež
doniesli nesprávnu tortillu a napokon ju
zamenili za tortillu - tu nazývanú Burrito -
so špenátom (269 Sk). A tiež doniesli ďal-
šiemu kolegovi Carmen Tabasco steak
(389 Sk). Vyzeral príťažlivo, ale aj ten bol
nakoniec len dôkazom, že šikovný kuchár,
ak chce, pokazí všetko. Niekoľko prvých
súst sa steak ukazoval len podpriemerný,
od polovice však bol veľmi suchý a chlad-
ný. Dobre vyzerajúce americké zemiaky
pri steaku boli bez chuti a mľandravé, ne-
teplé - pôsobili ako niekoľkokrát zohrie-
vané v rúre. Celé jedlo bolo dobré akurát
tak na fotografiu do prospektu. To už
doniesli aj ďalší chod Bravčové chilli (259
Sk), kvalitou zapadlo rovno do radu ostat-
ných jedál. Nuž a nakoniec sme dostali aj
vytúžené hydinové nugety - mäsko bolo
mäkké, šťavnaté a bolo ho dosť, omáčka
bola jemne štipľavá, kečup len štandard,
za zlý bod pokladáme kombináciu čer-
stvej zeleniny s čalamádou ako obloha.
Škoda hovoriť o premárnenej šanci - ak sa
však priatelia v Amigos nevzchopia, silná
mexická konkurencia ich prevalcuje. V
okruhu pol kilometra je viacero miest, kde
vedia, ako má chutiť napríklad chilli con
carne, ktoré Amigos ani neponúkajú...
Naše hodnotenie: � (t. j. 1/2 hviezdičky)
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
informovaná. Útratu za konzumáciu si
redakcia platila sama.

Cena výrobku v akcii môže byť klamlivá
Predajné akcie na rôzne výrobky sa
najmä vo veľkých obchodných reťaz-
coch stali každodennou samozrejmos-
ťou. Mnohí zákazníci na akciový tovar
doslova poľujú. Napokon, málokto by
si nechcel kúpiť napríklad dva výrob-
ky za cenu jedného. 
Rôzne akcie v podobe zliav potešia a
najmä atraktívny akciový tovar sa často
míňa rýchlosťou svetla. Stáva sa však, že
ak sa pozornejšie pozrieme, alebo si cenu
rozrátame, zistíme, že so sľubovanou
zľavou a možným ušetrením peňazí to
nebude až také ružové, ako sa na prvý
pohľad zdalo. Svedčia o tom aj príklady
uvedené v zápisniciach Inšpektorátu Slo-
venskej obchodnej inšpekcie. Tentoraz
sme vybrali také, ktoré hovoria o tom, že
predávajúci nesmie klamať spotrebiteľa
uvádzaním nepravdivých údajov o úrov-
ni nákupných podmienok. 
Inšpektori obchodnej inšpekcie sa 4.
októbra minulého roku vybrali do ob-
chodného domu TESCO na Kamennom
námestí. Zistili, že v ponuke bol výrobok
v akciovom balení Vrecká na ľadové
guľôčky Toppits 1+1 zdarma za 49,90

(2x180 ks). Podľa inšpektorov nebolo
jedno balenie tohto výrobku poskytnuté
zadarmo, pretože cena jedného balenia
Vrecká na ľadové guľôčky (180 ks) bola
34,90. V ďalšej ponuke bolo zvýhodnené
balenie Potravinová fólia Toppits 20 m +
Alobal 10 m zdarma, v hodnote 66,90.
Podľa názoru správneho orgánu výrobok
Alobal 10 m nebol v rámci zvýhodnené-
ho balenia poskytnutý zadarmo, pretože
samostatne balený a predávaný výrobok
Fólia na skladovanie potravín 20 m stál
36,90 a samostatne balený a predávaný
výrobok Alobal Prima pack Alufolija 10
m bol v ponuke za 24,90. V zmysle záko-
na o ochrane spotrebiteľa dostalo
TESCO STORES pokutu vo výše 10-
tisíc korún. 
Podobný prípad sa týkal kontroly v petr-
žalskom hypermarkete CARREFOUR
na Panónskej ceste, ktorý inšpektori
obchodnej inšpekcie navštívili 16. augus-
ta minulého roku. Zistili klamanie spot-
rebiteľa uvádzaním nepravdivých údajov

o úrovni nákupných podmienok. Zákaz-
níkovi pri kúpe toaletného papiera Zewa
deluxe v počte osem kusov a v cene
89,90 neboli poskytnuté dva kusy toalet-
ného papiera Zewa deluxe zadarmo, ako
bolo deklarované na ponúkanom spotre-
biteľskom balení vzhľadom na účtovanú
cenu 123 korún. Zákazníkovi boli
poskytnuté nepravdivé údaje o tom, že
pri zakúpení toaletného papiera ZEWA
Deluxe 8 + 2 grátis za cenu 123 korún,
spotrebiteľ získa dva kotúče toaletného
papiera zadarmo. V skutočnosti to tak
nebolo, pretože ak by išlo o výhodné
akciové balenie 8 + 2 grátis, pri ktorom
spotrebiteľ získa dva kotúče zadarmo,
nebola by cena ponúkaného výrobku 123
korún, ale 89,90 a pri prepočítaní ceny za
jeden kotúč toaletného papiera ZEWA
Deluxe 8 + 2 grátis by táto cena nevychá-
dzala ako vyššia, teda 15,50 za jeden kus,
než je cena jedného kotúča toaletného
papiera ZEWA Deluxe 8 x v 1 balení,
teda 11 korún za kus. Slovenská obchod-
ná inšpekcia udelila preto spoločnosti
Carrefour Slovensko pokutu vo výške
40-tisíc korún. Peter Verner

Na Prístavnom

moste by mohli

byť tri pruhy
LIST ČITATEĽA
Tí, čo denne používajú Prístavný most,
zažívajú najmä v dopravných špičkách
kolapsové stavy na nájazdových ram-
pách mosta. Či už pri príchode z Petr-
žalky, ale aj z Prievozu, dochádza k
zbiehaniu až štyroch jazdných prúdov,
dvoch diaľničných a dvoch mestských
prípojných.
Na moste sú v každom smere len dva
diaľničné pruhy, ktoré sú aj mimo mosta
výrazne vyťažené, preto pri zaraďovaní
vozidiel z mestských prípojných nájazdov
na most logicky vznikajú takmer trvalé
zápchy. Mesto vkladalo nádeje do odľah-
čenia Prístavného mosta výstavbou Mosta
Apollo, ale vodiči si akosi nevedia zvyk-
núť na nové trasy. Existuje však možnosť
výrazne zvýšiť kapacitu mosta len jedno-
duchým premaľovaním čiar na vozovke.
Keď idete po moste, tak na pravej strane
pri zvodidlách vidíte odstavný pruh, asi 2,5
metra široký. Na ľavej strane, pri stredo-
vých zvodidlách, je zase nevyužitá časť
vozovky medzi bielou čiarou a zvodidlom,
široká asi 1,5 metra. Takéto rozdelenie
šírky vozovky je dané normami pre diaľni-
ce, ale za určitých podmienok je možné
rozdeliť vozovku aj iným spôsobom. 
Je bežne vídanou praxou všade vo svete,
že na úsekoch diaľnic s vysokým náras-
tom intenzity premávky sa pristúpi k pre-
maľovaniu vodiacich čiar jazdných pru-
hov tak, aby sa maximálne využila staveb-
ná šírka telesa vozovky. Existujúce dva
jazdné pruhy sa posunú mierne vľavo,
bližšie k stredovým zvodidlám a zrušením
odstavného pruhu, vlastne jeho rozšíre-
ním, pribudne k dvom existujúcim jazd-
ným pruhom nový, tretí. Kapacita vozov-
ky sa zvýši prakticky až o 50 percent.
Už v čase, keď sa robili rekonštrukcie
vozovky Prístavného mosta, som očaká-
val, že súčasťou prác bude aj rozšírenie na
tri jazdné pruhy v každom smere. Nestalo
sa tak. Pripisoval som to obavám z rizika
možných kolízií v miestach napájania prí-
pojných mestských komunikácií na diaľ-
ničné pruhy. Bol som však súčasne nemi-
lo prekvapený, ako nevhodne boli prípoj-
né (zrýchľovacie) pruhy riešené. Vtedy
sme na diaľnici ešte mohli jazdiť rýchlos-
ťou 130 km/h, takže išlo o „plnokrvnú“
diaľnicu. Neskôr sa však táto komuniká-
cia preklasifikovala na diaľnicu v obci,
preto maximálna povolená rýchlosť je
teraz len 80 km/h. Keď však vidím, po
akých všelijakých otrasných cestách na
Slovensku jazdíme, a je tam povolená
rýchlosť 90 km/h, tak nevidím dôvod,
prečo by na asi 500-metrovom úseku diaľ-
nice na Prístavnom moste, s maximálnou
povolenou rýchlosťou len 80 km/h,
nemohli byť vytvorené tri jazdné pruhy.

Ing. Stanislav Šuchter, Petržalka 

Letná výbava SummitFit

s trojmesa nými splátkovými

prázdninami

* 36 mesiacov, 60% akontácia, R.P.M.N. 6,06%

Šampióni tohto leta

Summit Motors Bratislava, spol. s r. o., Tuhovská 9, 831 07  Bratislava, 
Tel.: +421 2 33 526 255, Fax: +421 2 33 526 275, 
E-mail: ford.ba@summit.sk, www.ford.ba.summit.sk

Feel the difference

FordFocus Champion

1.4i DOHC 16 V Duratec od 499 000 Sk
denne už od 237 Sk*

1.6 TDCi Duratorq od 579 000 Sk
denne už od 275 Sk*

Výbava:
airbag vodi a, bo né airbagy, ABS + EBD, alarm, 
audio - CD prehráva , predné svetlomety do 
hmly, tempomat, palubný po íta , klimatizácia

FordFocus C-MAX Champion

1.6i DOHC 16 V Duratec od 559 000 Sk
denne už od 266 Sk*

1.6 TDCi Duratorq od 599 000 Sk
denne už od 285 Sk*

Výbava:
airbag vodi a, bo né airbagy, alarm, elektricky ovládané 
a vyhrievané spätné zrkadlá, audiosystém Ford CD 
6000, predné svetlomety do hmly, tempomat, palubný 
po íta , klimatizácia

FordFocus C-MAX Champion
už od 559 000 Sk

FordFocus Champion
už od 499 000 Sk

Ford Focus: kombinovaná spotreba paliva: 4,7 – 6,6 l/100 km, emisie 125 – 159 g/km. 
Ford Focus C-MAX: kombinovaná spotreba paliva: 4,8 - 6,9 l/100 km, emisie 127 – 166 g/km

Ilustra né foto
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Aj Lamačania

chcú kamerový

systém
LAMAČ
Mestská časť Lamač by sa chcela v
budúcnosti pripojiť na kamerový sys-
tém, ktorý prevádzkuje mestská polí-
cia. V rámci projektu znižovania kri-
minality by mal v Lamači už v tomto
roku pribudnúť nový kamerový sys-
tém.
Podľa slov prednostu miestneho úradu
Branislava Masára by išlo najskôr o spre-
vádzkovanie jednej kamery, neskôr by
ich mohlo pribudnúť viac. Náklady na
začatie systému vrátane dispečerského
pracoviska sú zatiaľ 300-tisíc korún.
Dvestotisíc dostal Lamač od štátu, chý-
bajúcich 100-tisíc by si zobrali z vlastné-
ho rozpočtu samosprávy. Kamery by
mali pomôcť pri znižovaní kriminality na
najfrekventovanejších miestach. Ide
najmä o Malokarpatské námestie, zá-
kladnú školu, poštu, zdravotné stredisko
a časti s koncentráciou podnikateľských
aktivít. Kamerový systém je najrozšíre-
nejší na území Starého Mesta, kde je
zatiaľ 17 kamier. (rob)

Fontány

nie sú pre telo,

ale pre oči
PETRŽALKA
Keď pred rokmi uviedli do prevádzky
spievajúcu fontánu pri Technopole v
Petržalke, bola to jedna z najsledova-
nejších atrakcií v meste a po večeroch
vábila stovky obdivovateľov.
S príchodom tohto leta sa nám však zača-
li v pošte množiť otázky, čo je s fontá-
nou, prečo vlani a vraj ani predtým ne-
fungovala. Hoci fontána nie je v správe
mestskej časti, nechala ju vybudovať a aj
ju prevádzkuje spoločnosť Technopol, na
otázky o fontáne nám ochotne zohnal
odpovede hovorca petržalského miestne-
ho úradu Marek Papajčík. Uviedol, že
fontána fungovala s istou výnimkou aj
vlani - lenže nesvieti a nehrá každý večer
v týždni, ale len od stredy do nedele, v
čase od 20.45 h približne do 21.30. V
období najdlhších letných dní sa prevá-
dzka fontány posúva na neskorší čas, aby
svetelné efekty vynikli, v prípade ne-
priaznivého počasia, za silného vetra ale-
bo dažďa, nie je v prevádzke. Pokiaľ ide
o vlaňajší dvojtýždňový výpadok fontá-
ny, M. Papajčik uviedol: „Niekto vylial
do vody fontány saponát, museli ju preto
odstaviť, vyčistiť fontánu aj rozvody a
upraviť novú vodnú náplň.“
Nielen v tejto, ale vo väčšine fontán sa
nepoužíva bežná pitná voda, ale voda
obsahujúca prípravky proti tvorbe vod-
ného kameňa a rozmnožovaniu rias.
Niektoré fontány, aj tá pri Technopole,
majú navyše vo vode látky na posilnenie
svetelných efektov. „Aj z týchto dôvodov
nie je povolené kúpanie vo fontánach,“
varuje M. Papajčík. (gub)

PETRŽALKA
Nejasnosti okolo požiaru v priestoroch
bývalého Matadoru sa množia - ešte
stále nie je isté, aké látky unikli do
ovzdušia, vynorila sa však aj pochyb-
nosť, či sa v zhorenom sklade mohli
skladovať aj iné látky ako oleje.
V sklade, bolo povolenie skladovať oleje
platné od roku 1976, stavebné povolenie,
podľa ktorého by sa po stavebných úpra-
vách malo využívanie skladu rozšíriť na
iné materiály, dostal vlastník objektu v

januári tohto roku, doteraz však na tento
účel budovu neskolaudovali. V sklade
však boli uložené a horeli nielen oleje,
ale aj pneumatiky, rôzne riedidlá či la-
boratórne chemikálie. Podľa pôvodných
informácií sa pri ich horení vytvárali
nebezpečné splodiny a dodatočne boli
hospitalizovaní aj dvaja zo zasahujúcich
hasičov.
Sklad horel minimálne 25 hodín, požiar
objavili v nedeľu 18. júna asi o 17. h,
uhasili ho až v pondelok o 18. h. Firma

Detox, ktorá tu odpad skladovala, v
súčasnosti vykonáva práce, ktorými by
sa malo zabrániť kontaminácii okolia.
Analýzou zaistených vzoriek i listinných
dôkazov sa zaoberá polícia, pretože v
tomto prípade mohlo ísť o trestný čin
všeobecného ohrozenia. Ak sa ukáže, že
firma naozaj nemala kolaudačné rozhod-
nutie na rozšírený sortiment odpadov,
môže podľa petržalského hovorcu Mare-
ka Papajčíka dostať pokutu do 5 milió-
nov korún. (gub)

Stále je nejasné, čo v Matadore horelo

Kamery v uliciach vraj nie sú všemocné, 

ale podľa mestskej polície pomáhajú

Îivot podnikateºov neb˘va vÏdy
jednoduch˘. O tom, ako ho zjedno-
du‰iÈ, sme sa rozprávali s najlep‰ími
odborníkmi z VÚB banky, ktor˘ch
kaÏdodennou úlohou je pomáhaÈ
mal˘m podnikateºom v na‰om
regióne.

Asi kaÏd˘ Ïivnostník ãi podnikateº
uÏ pocítil, ão je to nedostatok finan-
cií. Nákup materiálu, mzdy zamest-
nancov, odvody do fondov – to sú
len niektoré v˘davky, ktoré sú s pod-
nikaním spojené, no na úãte vÏdy
nezostane dostatok prostriedkov na
ich úhradu. Rie‰enie je pritom
jednoduché – profi úvery VÚB
banky.

âo sú profi úvery?

Profi úvery VÚB banky ponúkajú
rie‰enie pre v‰etky finanãné potre-
by podnikateºov – od krátkodobého
nedostatku peÀazí na v˘platy pre
zamestnancov aÏ po dlhodobé
investiãné zámery. Sú urãené fy-
zick˘m osobám – podnikateºom 
a spoloãnostiam s ruãením obme-
dzen˘m, ktor˘ch roãn˘ obrat z pod-
nikateºskej ãinnosti nepresahuje 
30 miliónov Sk.

Na ão je ich moÏné pouÏiÈ?

V princípe môÏete profi úvery pouÏiÈ
na v‰etko, ão potrebujete. Staãí si
vybraÈ ten správny zo 4 ponúkan˘ch
typov:

Profi úver – slúÏi na financovanie
beÏn˘ch prevádzkov˘ch potrieb
(napr. nákup zásob a materiálu,
mzdy, odvody, clo, DPH). Ide 
o bezúãelov˘ úver, takÏe nemusíte
preukazovaÈ, na ão ste ho pouÏili.
Úver je moÏné získaÈ vo v˘‰ke 
100 tis. – 5 mil. Sk.
Profinvest – je urãen˘ na financo-
vanie krátkodob˘ch a stredno-
dob˘ch investiãn˘ch potrieb 
Ïivnostníkov a mal˘ch firiem, 
predov‰etk˘m na nákup strojov 
a zariadení, technológií, ale aj
nehnuteºného majetku. V˘‰ka úveru
môÏe dosiahnuÈ 100 tis. – 1 mil. Sk
a je ním moÏné prefinancovaÈ cel˘ch
100 % plánovanej investície.
Profinvest plus – jeho úãelom 
je financovanie strednodob˘ch 
a dlhodob˘ch investícií (nákup
hnuteºného aj nehnuteºného ma-
jetku urãeného na podnikanie). Úver
je moÏné získaÈ vo v˘‰ke 
300 tis. – 5 mil. Sk.
Profihypo – slúÏi na dlhodobé 
financovanie nákupu, v˘stavby,
rekon‰trukcie a modernizácie
nehnuteºností. V˘‰ka úveru je 
500 tis. – 15 mil. Sk a je moÏné ho
splácaÈ aÏ 15 rokov.

Îiadne zbytoãné papierovanie

Vybavenie profi úveru je maximálne
jednoduché a r˘chle. K Ïiadosti
priloÏíte len daÀové priznanie 
s finanãn˘mi v˘kazmi aspoÀ za jeden
rok a potvrdenie o v˘‰ke priznanej

daÀovej povinnosti a úver môÏe byÈ
vá‰. Nemusíte predkladaÈ Ïiaden
podnikateºsk˘ plán ani potvrdenia
zo Sociálnej poisÈovne, zdravotn˘ch
poisÈovní, z úradu práce, colného
úradu alebo daÀového úradu o vy-
sporiadaní záväzkov. Na zabezpeãe-
nie nepotrebujete ruãiteºa, VÚB
banke staãí podpísaná blankozmen-
ka. Len pri dlhodobej‰ích investíciách
prostredníctvom úverov Profinvest
plus a Profihypo je potrebné aj 
dodatoãné zabezpeãenie hnuteºn˘m 
alebo nehnuteºn˘m majetkom.

Schválenie úveru do 24 hodín

Dohodnete si stretnutie s poradcom
VÚB banky, ktor˘ vám poradí 
s v˘berom vhodnej formy úveru 
a pomôÏe vám vyplniÈ ÏiadosÈ 
o úver. Po doplnení údajov do Ïia-
dosti a predloÏení potrebn˘ch do-
kladov vám VÚB banka uÏ na druh˘
deÀ oznámi, ãi bol vá‰ úver
schválen˘ a vy si dohodnete termín
podpisu úverovej zmluvy. Kedy
zaãnete úver ãerpaÈ, je uÏ len na vás.

Aké podmienky musíte
spæÀaÈ?

Sú len 2 základné podmienky získa-
nia profiúveru – minimálne obdo-
bie podnikania 12 mesiacov (ne-
klienti VÚB 24 mesiacov) a v˘‰ka
roãného obratu do 30 mil. Sk. Nie je
podmienkou, aby ste boli klientom
VÚB banky.

KaÏd˘ podnikateº si zaslúÏi servis na mieru
S profi úvermi od VÚB banky vám pomôÏu tí najlep‰í ObráÈte sa na najskúsenej‰ích, 

sú tu pre vás:

Petra Prívarová

poboãka Bratislava, Po‰tová 1
tel.: 02/59 55 85 33
pprivarova@vub.sk

Katarína Libu‰ová

poboãka Malacky, Záhorácka 15
tel.: 034/772 38 47 
klibusova@vub.sk

Tatiana Králiková

poboãka Bratislava, Páriãkova 2
tel.: 02/50 55 17 88
tkralikova@vub.sk

STARÉ MESTO
Viacerí občania nás upozorňujú na
rozširovanie vandalizmu najmä v cent-
re mesta. Nedávno na to doplatila na-
príklad socha Schöner Náciho. Hlia-
dok mestskej polície je vraj málo a v
Starom Meste nepôsobí ani policajný
okrskár. 
O bezpečnosť občanov a prevenciu kri-
minality sa má okrem hliadok v Starom
Meste starať aj 17 kamier, ktoré sú
umiestnené v jednotlivých uliciach. 
Podľa náčelníka staromestskej polície
Jozefa Hitku sú argumenty proti zvýšeniu
počtu policajtov najmä v centre mesta už
dlhšie rovnaké - slabý záujem a nízke fi-
nančné ohodnotenie. Rovnako je podľa
neho potrebné zvažovať aj zriadenie
okrskára vzhľadom na veľkosť územia a
čas. Muselo by ich byť päť alebo šesť,
aby dobre zvládli úlohy, ktoré má okrskár
stanovené. Odkedy majú v Starom meste
kamery, klesla tu podľa Hitku trestná čin-
nosť troj- až štvornásobne, vykrádanie

áut takmer vymizlo a menej je aj vrecko-
vých krádeží. K existujúcej technike je
však potrebné mať zodpovedajúci počet
ľudí a to je často problém. Napriek tomu
sa mestským policajtom už mnohokrát
podarilo chytiť páchateľa pomocou
kamerového bezpečnostného systému.
Prax je taká, že ak sa niečo deje, dispečer
zavolá hliadke, ktorá je najbližšie k mies-
tu činu. Potom je to už na nej, ako rýchlo
a úspešne dokáže zakročiť. Počas dňa sú
v Starom Meste väčšinou štyri hliadky,
pričom ich množstvo závisí od momen-
tálnych potrieb a aj personálnych mož-
ností. 
Kamerový systém funguje v Bratislave od
roku 2000 a v súčasnosti je v celom hlav-
nom meste 42 kamier. Okrem Starého
Mesta je ešte 11 kamier v Petržalke, sedem
v Novom Meste a rovnako sedem v Ruži-
nove. Zámerom bratislavského magistrá-
tu, pod ktorý Mestská polícia patrí, je
postupné rozšírenie kamier do všetkých
častí mesta. Aj keď je Budapešť neporov-

nateľne väčšia ako Bratislava, je v nej
podľa J. Hitku celkom 900 kamier, pričom
približne 90 kamier monitoruje jeden
obvod. Podľa informácií hovorcu Mest-
skej polície Petra Plevu riešili v minulom
roku policajti v Starom Meste na základe
podnetov z kamerového systému 6137
udalostí. V Ružinove ich bolo 1621, v
Novom Meste 1174 a v Petržalke 2743.
Prípady sa týkali najmä porušovania pravi-
diel bezpečnosti a plynulosti v cestnej pre-
mávke, parkovania na tráve, priestupkov v
zóne s dopravným obmedzením a v pešej
zóne. Iné sa týkali aj pitia alkoholu na
verejnosti, obťažovania ľudí, ale aj poru-
šovania podmienok na chov domácich
zvierat. Mestskí policajti zasahovali aj
proti nedodržiavaniu čistoty a poriadku.
Od minulého roku prijala mestská polícia
na miesta operátorov kamerového systé-
mu spoluobčanov so zníženou pracovnou
schopnosťou a mestskí policajti, ktorí
dovtedy systém obsluhovali, začali slúžiť
na uliciach. (rob)

EURÓPSKA VZDELÁVACIA AKADÉMIA, n.o. 
organizuje v akademickom roku 2006/2007 
odbornú prípravu 
pre študentov dištančnej formy
externého bakalárskeho štúdia

M A N A Ž M E N T
Fakulta managementu
Univerzity Komenského.
Podmienky prihlasovania a prijatia:

www.fm.uniba.sk
Podmienky dištančnej formy štúdia:
www.euva.sk
Kontakt: 02/491 00 242, 200 

mistrikova@euva.sk
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Tancovať vie

každý, len na to

možno zabudol
STARÉ MESTO
Keď sme boli malé deti, všetci sme vede-
li krásne maľovať, spievať aj tancovať.
Mali sme talent na všetky možné ume-
nia sveta. Stačila však jedna kritická
poznámka či neuvážené slová od rodi-
čov, učiteľov alebo kamarátov a postup-
ne sa z nás začala vytrácať odvaha pre-
javovať sa čo najprirodzenejšie a uká-
zať, čo v nás je. Je to škoda, lebo to malé
maľujúce, spievajúce a tancujúce dieťa
určite zostalo v každom z nás. 
Nedajte si už od nikoho nahovoriť, že
nemáte talent, alebo že to neviete! Viete,
len ste na to možno od detstva zabudli,
nemali čas a príležitosť sa prejaviť. Nie je
potrebné, aby ste hneď vystavovali v
Louvri, alebo išli súťažiť do televíznych
speváckych a tanečných show a začali sa
porovnávať s profesionálmi. Stačí sa len
uvoľniť a opäť sa začať úprimne a priro-
dzene prejavovať a predovšetkým sa pri
tom dobre zabávať! Využite šancu a dajte
sa uniesť pohybom, prijemnou hudbou a
atmosférou! Poďte do ulíc Bratislavy!
Hudobníci, zabávači a tanečníci všetkých
svetových štýlov vám s tým ochotne
pomôžu. 
Minulý víkend v Bratislave odštartovala T-
Com Fiesta, ktorá návštevníkom a obyva-
teľom Bratislavy počas tohto leta ponúka
pouličné predstavenia umelcov, na ktoré
netreba žiadne vstupenky a rezervácie,
spoločníkov, ani frak a biele rukavičky.
Ktorýkoľvek z najbližších troch štvrtko-
vých, piatkových a sobotňajších večerov
vyrazíte do centra mesta, nemôžete nena-
raziť na poriadnu zábavu a príležitosť
aktívne sa do nej zapojiť. 
Program T-Com Fiesty na prvé tri prázdni-
nové víkendy je zostavený skutočne sveto-
vo a určite potešíme všetkých milovníkov
najhorúcejších tanečných hitov, exotic-
kých pohybov aj pradávnych divokých
rytmov. Súčasné tanečné štýly ako break
dance, hip-hop či electric boogie sa budú
striedať s karnevalovou atmosférou brazíl-
skej samby, nebude chýbať ani najerotic-
kejší tanec - argentínske tango či horúce
kubánske rytmy. Starý kontinent zastúpi
flamenco a tie najpradávnejšie energie vo
vás rozprúdia brušné aj africké kmeňové
tance. Pre menej odvážnych, čo sa radšej
pozerajú, je tu ponuka predstavení poulič-
ného divadla, eskamotérov a kúzelníkov. 
Predvíkendová a víkendová večerná Brati-
slava bude plná zábavy, najmä hudby. Na
svoje si prídu milovníci rôznych hudob-
ných štýlov, počnúc spevákmi bez kapely,
bubeníkmi, ktorí rôzne rytmy ulice vytvá-
rajú na obyčajných bareloch, brazílskymi
perkusionistami, cez španielske gitary, reg-
gae, mexickú a kubánsku muziku až po
celkom súčasnú elektronickú hudbu
namiešanú dídžejom. Podrobný program
nájdete na zadnej strane novín. Najviac
atrakcií pre vás organizátori sústredili na
piatkový večer 7. júla, ktorý nazvali T-
Com Fiesta Special. Nedajte si ujsť mož-
nosť prejaviť svoj talent a dobre sa pri tom
zabaviť.
T-Com Fiestu prináša v spolupráci s magi-
strátom hlavného mesta značka T-Com
ako súčasť novej stratégie, prinášať
ľuďom viac zábavy do života. Viac infor-
mácií na: www.t-com-fiesta.sk (ea)

Nebezpečná

víkendová zóna

v centre mesta
STARÉ MESTO
Občania z oblasti okolo Námestia slo-
body budú musieť prispieť k udržia-
vaniu poriadku v tejto lokalite, mest-
ská polícia sama totiž nestačí ustrážiť
tínedžerov, ktorí si námestie vybrali na
víkendové stretnutia.
Vyplýva to z vyjadrenia hovorcu brati-
slavskej Mestskej polície Petra Plevu.
„Na Námestí slobody v tomto roku naše
hliadky už riešili 114 priestupkov týkajú-
cich sa znečisťovania verejných prie-
stranstiev, konzumácie alkoholických
nápojov na verejnosti či priestupkov
súvisiacich s čistotou a poriadkom,“ uvá-
dza P. Pleva. Vyplýva z toho, že za
víkend potrestajú v priemere štyroch
výtržníkov, domáci však hovoria o stov-
kách mladých ľudí, ktorí sa sem chodia
celkom neviazane uvoľniť.
Po štyridsiatich rokoch sa teda obnovila
tradícia bratislavského korza - nemá však
atmosféru toho pôvodného v centre
mesta, kde o ňu dbali predovšetkým vyso-
koškoláci a bratislavská bohéma. Toto
korzo prestalo fungovať do dvoch rokov
po okupácii Československa vojskami
Varšavskej zmluvy. Korzo, na ktoré sa
zmenil priestor pred vládnym palácom,
však patrí vyslovene dospievajúcim do 20
rokov, ktorých sa tu každý víkend zíde
podľa odhadov okolo 500 až 1000. Tmavé
zákutia niektorých lavičiek a najmä prie-
stor pred stávkovou kanceláriou bývajú
po ich návšteve znečistené rozbitými fľa-
šami, výkalmi a aj injekčnými striekačka-
mi. Ako nás upozornil jeden z obyvateľov
neďalekých domov, štátna polícia sa
zvykne v terénnom aute prevážať okolo
fontány, robí to však len cez týždeň a za
dňa. Od piatkového popoludnia tu nevid-
no žiadneho strážcu verejného poriadku.
P. Pleva v tejto súvislosti dodáva, že
mestská polícia nemôže ani cez víkendy
lokalitu monitorovať nepretržite 24
hodín, lebo má aj iné úlohy. Žandári však
údajne uvítajú upozornenia občanov na
neprístojné správanie dospievajúcich na
telefónnom čísle 5924 6400 alebo pria-
mo na čísle 159. Pri takýchto oznáme-
niach vraj mestská polícia vie zasiahnuť
a urobiť nápravu. (gub)

Lamačania

kritizujú

pohrebníctvo
LAMAČ
Diskusia poslancov mestskej časti
Lamač s vedením mestského pohreb-
níctva Marianum po pol roku vyvr-
cholila otvoreným listom miestneho
zastupiteľstva adresovaným primáto-
rovi a mestským poslancom.
Lamačská samospráva nekritizuje iba
ceny služieb, ktoré pokladá za viac ako
dvojnásobne prehnané, ale poukazuje aj
na porušovanie hospodárskej súťaže zo
strany pohrebníctva. Okrem iného hovorí
o krížovom subvencovaní - za také pokla-
dá, že z tržieb za aktuálne služby sa hradí
údržba historických cintorínov, čo by sa
však malo diať z kapitoly mestského roz-
počtu určenej na kultúru a menovite na
ochranu pamiatok. Tvorbe cien pohreb-
níctva Marianum vyčítajú netransparent-
nosť a žiadajú o predloženie analýzy hos-
podárenia tejto mestskej spoločnosti. La-
mačskí poslanci tiež žiadajú okamžité a
spätné zníženie poplatkov za pohrebné
služby na polovicu s tým, že preplatky za
rok 2005 by sa zákazníkom vrátili. (gub)

Zelené mesto vstupuje do druhej fázy, 

o revitalizácii zelene rozhodnú občania
BRATISLAVA
V poradí už 8. ročník projektu Zelené
mesto má za sebou prvú fázu, počas
ktorej mohli občania zaslať svoje ná-
pady na zveľadenie zelene v hlavnom
meste. Počas dvoch týždňov prišlo 105
návrhov na revitalizáciu lokalít v 10
mestských častiach. 
Odborná komisia zostavila z nahlásených
návrhov revitalizačný plán pre každú
mestskú časť. Momentálne projekt vstu-
puje do druhej fázy, kedy občania roz-
hodujú svojimi hlasmi, v ktorých mest-
ských častiach sa uskutočnia revitalizačné
práce. Tri revitalizačné plány, ktoré získa-
jú najviac hlasov sa budú realizovať počas
troch augustových víkendov. Hlasovať je
možné do 31. júla 2006 prostredníctvom
hlasovacieho formulára v Bratislavských
novinách alebo na webovej stránke
www.bratislava.sk, kde sú umiestnené aj
bližšie informácie k jednotlivých revitali-
začným plánom. Revitalizačné plány v
jednotlivých mestských častiach: 

DÚBRAVKA: úprava okolia chodníka
Dražická za areálom ZŠ Bilíková; ošetre-
nie stromov, výsadba stromov, vyčistenie
od odpadu, osadenie lavičiek; umiestne-
nie odpadkových košov.
KARLOVA VES: úprava okolia domov
na rozhraní Pribišovej ulice a ulice Ľ.
Fullu; výsadba, čistenie, osadenie lavi-
čiek, umiestnenie odpadkových košov. 
LAMAČ: revitalizácia Rozálskeho ná-
mestia; odstránenie skládky odpadu, ore-
zanie stromov, osadenie lavičiek a od-
padkových košov.
NOVÉ MESTO: vyčistenie od odpad-
kov, vysadenie stromov, vyčistenie chod-
níkov v lokalite na rohu ulíc Pionierska a
Smrečnianska; vysadenie stromov na
Pionierskej ulici. 
PETRŽALKA: úprava okolia Chorvát-
skeho ramena a to konkrétne vysadenie
stromov a osadenie lavičiek v lokalite od
Vlastneneckého námestia po Tupolevovu
ulicu a úprava v okolí Technopolu po
Draždiak; nová výsadba po odumretých

stromov v parčíku za poliklinikou (Bosá-
ková-Šusteková ulica).
PODUNAJSKÉ BISKUPICE: výsad-
ba stromov, základ budovania parčíka
medzi Podunajskou ulicou 5 až 19.
STARÉ MESTO: úprava vnútorného
dvora medzi Záhrebskou, Povrazníckou a
Björnsonovou ulicou; umiestnenie mobil-
nej zelene na Povraznícku ulicu; zame-
dzenie parkovania áut na trávnatých plo-
chách na ulici Poľská a Karadźičová; vy-
sadenie stromov na Karadžičovej 41-45.
RUŽINOV: úprava predzáhrad pred
Kupeckého ulicou 15-17; vysadenie stro-
mov a kríkov, osadenie lavičiek a odpad-
kového koša, celková úprava plochy na
Drieňovej 34 medzi budovou banky a
pošty.
VAJNORY: revitalizácia stredového par-
ku na Roľníckej ulici, dosadenie stromov,
vyčistenie od odpadkov, ošetrenie drevín. 
VRAKUŇA: úprava lokality na Píniovej
ulici, čistenie od odpadkov, vysadenie stro-
mov a kríkov, osadenie lavičiek. (bar)

Do ulíc!

T-Com Fiesta
Celé leto v Bratislave

www.t-com-fiesta.sk

STARÉ MESTO
Nedokonalosť súčasného stavebného
zákona, a teda aj bezbrannosť miestnej
samosprávy pred čiernymi stavebník-
mi ilustruje intenzívny stavebný ruch v
jame na roku ulíc Fazuľová a Radlin-
ského v mestskej časti Staré Mesto.
Pôvodne za začatie tejto akcie ako čier-
nej stavby udelil miestny úrad dosiaľ
nevídanú pokutu takmer tri a pol milióna
korún. V stavbe sa však napriek tomu
takmer bez prerušenia pokračovalo a
dnes je už takmer polovica hotová - stav-
bári sa blížia k úrovni terénu a podľa
odsúhlaseného projektu má byť časť
objektu ukrytá pod úrovňou terénu len o
čosi menšia ako stavba na povrchu. 
Rýchle pokračovanie v stavbe umožnila
aj rýchlosť, s akou vydal Miestny úrad
Bratislava Staré-Mesto dodatočné sta-
vebné povolenie: touto čiernou stavbou
sa veľmi intenzívne zaoberali médiá vo
februári a v marci tohto roku. No už 5.

apríla, ako nás informoval Stanislav Juri-
kovič z kancelárie starostu mestskej
časti, mal staviteľ v rukách právoplatné
dodatočné stavebné povolenie.
Pochybovali sme, že sa k dodatočnému
stavebnému povoleniu stihli vyjadriť
všetci zainteresovaní - značná časť sťaž-
ností, ktoré nás začiatkom roka upozor-
ňovali na túto čiernu stavbu, bola od oby-
vateľov blízkych domov, ktorí sa majú
prečo cítiť stavbou dotknutí. S. Jurikovič
však k postupu pri schvaľovaní stavebné-
ho povolenia uvádza: „Správne konanie
sme začali za účasti všetkých účastníkov,
a staviteľovi sme vydali rozhodnutie na 3
podzemné a 4 nadzemné podlažia. V
tomto prípade ide o stavbu výlučne
administratívnej budovy.“ Miestny úrad
podľa jeho slov konal samostatne vo veci
čiernej stavby i dodatočného stavebného
povolenia.
Paradoxom z toho plynúcim je, že hoci je
hrubá stavba budovy prakticky na päťde-

siat percent hotová, rakúsky staviteľ
Sasanka, s.r.o., ešte stále nezaplatil poku-
tu, ktorú dostal za to, že bez akéhokoľvek
administratívneho súhlasu vykopal zá-
klady a začal v nich stavať (stavebný
úrad to hodnotil ako dve samostatné a
súbežné konania). O odvolaní proti po-
kute podľa S. Jurikoviča krajský staveb-
ný úrad ešte stále nerozhodol. Môže sa
teda stať, že sa opäť jedna čierna stavba
zlegalizovala a dostavia sa prakticky bez
následkov pre stavebníka.
Ten veľmi neberie ohľad ani na obyvate-
ľov okolitých domov a stavia i v noci,
ako si sťažovala naša čitateľka, ktorá sa
pýta na to, ako sa brániť. Podľa Mareka
Hitku zo staromestského miestneho
úradu je v takom prípade najlepšie zavo-
lať políciu, pretože stavebníci sú povinní
rešpektovať nočný pokoj. Polícia by
mala nočné práce zastaviť a následne by
mal miestny úrad začať správne konanie
vo veci. Gustav Bartovic

Za čiernu stavbu na Fazuľovej ulici ešte 

pokutu nezaplatili, stavia sa však ďalej
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Hlásenie pobytu

občanov bude

po novom
BRATISLAVA
Prihlasovanie občanov na trvalý a
prechodný pobyt v Bratislave budú
od 1. júla robiť pracovníci miestnych
úradov jednotlivých mestských častí.
Od 1. júla totiž nadobúda účinnosť
nový zákon o hlásení pobytu obča-
nov.
S tým súvisiaca agenda teda prechádza z
Policajného zboru SR na samosprávu
jednotlivých mestských častí, ktoré budú
vydávať aj potvrdenia a informácie týka-
júce sa pobytu osôb. Vybavovanie ob-
čianskych preukazov a zmeny v nich zo-
stávajú naďalej v kompetencii štátnej
polície. Znamená to, že Bratislavčania sa
pridajú k ostatným obyvateľom Slovens-
ka, ktorí musia pri zmene pobytu navští-
viť nie jeden, ale hneď dva úrady. 

~     ~     ~
PETRŽALKA
Miestny úrad najväčšej bratislavskej
mestskej časti je na vybavovanie hláse-
nia pobytu občanov pripravený. Podľa
tlačového tajomníka petržalského miest-
neho úradu Mareka Papajčíka, prijmú do
pracovného pomeru na túto prácu dve
zamestnankyne, ktoré ju doteraz robili na
krajskom a okresnom riaditeľstve poli-
cajného zboru. Vzhľadom na to, že ide o
prenesenie výkonu zo štátnej správy,
miestny úrad predpokladá aj prenos
peňazí, pričom by malo ísť približne o 2
milióny korún. Od 1. júla sa teda občania
môžu prihlásiť na trvalý pobyt v Petržal-
ke v úradných hodinách na 3. poschodí
miestneho úradu v budove Technopolu
na Kutlíkovej ulici 17.

~     ~     ~
NOVÉ MESTO 
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
zabezpečila priestory na ohlasovanie
pobytu v budove miestneho úradu na
Junáckej ulici 1. Miestnosť je na prízemí
a agendu bude robiť jedna vyškolená
pracovníčka. Podľa vedúcej organizač-
ného referátu Júlie Červenkovej by mal
výdavky hradiť štát. Stránkové hodiny
sú totožné so stránkovými hodinami
miestneho úradu.

~     ~     ~
STARÉ MESTO 
Miestny úrad Staré Mesto má na nové
kompetencie pripravenú potrebnú
výpočtovú techniku, ako aj kancelárske
priestory. Podľa hovorcu úradu Stanisla-
va Jurikoviča je funkčný aj systém napo-
jenia na centrálnu evidenciu občanov,
ktorých budú vybavovať dvaja pracovní-
ci na Heydukovej ulici číslo 25. Tu sídli
aj staromestská matrika. Úradné hodiny
budú rovnaké ako na matrike, teda v pon-
delok, stredu a v piatok.

~     ~     ~
RUŽINOV
Takzvanú ohlasovňu pobytu bude mať
mestská časť Ružinov v budove miestne-
ho úradu na Mierovej ulici číslo 21. Úrad
ráta zatiaľ s dvoma pracovníkmi, z nich
jeden bude z polície. Podľa tlačovej ta-
jomníčky starostu Anny Mihalčínovej sa
v súvislosti s novou činnosťou zvýšia
náklady, ktoré podľa informácií úradu
nebude štát kompenzovať. Stránkové
hodiny budú kopírovať stránkové hodiny
úradu. (rob)

BRATISLAVA
Dlhodobá séria rokovaní o nosnom
dopravnom systéme v Bratislave a o
medzinárodnom dopravnom spojení
do slovenskej metropoly sa podľa všet-
kého skončí tým, že nejde o konku-
renčné predstavy, ale o integráciu.
Bez ohľadu na naše vnútropolitické
vzťahy a projekty totiž už koncom
deväťdesiatych rokov sa zvažovala po-
treba dopravného prepojenia tohto
priestoru do európskej dopravnej siete.
Európsky parlament v roku 2004 stano-
vil ako jednu z priorít v oblasti dopravy
prepojenie superrýchlym vlakom typu
TGV z Paríža cez Štrasburg, Štuttgart,
Mníchov a Viedeň s Bratislavou. Tá by
mala byť neskôr uzlom pre spojenie
smerom na Moravu, Poľsko a za vý-
chodné hranice súčasnej únie. Tento pro-
jekt získal číslo 17 - v posledných
mesiacoch sa však v kuloároch špekulo-
valo o možnosti obísť Bratislavu a napo-

jiť naň z Viedne Budapešť, ktorej spoje-
nie s Parížom sa malo realizovať neskôr
južnou vetvou. Súhlasné podpisy rezor-
tov dopravy zainteresovaných krajín -
Francúzska, Nemecka, Rakúska a Slo-
venska - v Luxemburgu v júni tohto roku
potvrdili, že Projekt 17 existuje v pôvod-
nej verzii Paríž - Bratislava. 
Približne v tom istom čase sa v samotnej
Bratislave presunulo jadro diskusie o
nosnom systéme mesta, čím sa začal od-
straňovať protiklad podpovrchovej a
povrchovej alternatívy, interpretovaný
ako súboj električka verzus metro. Ako
nás informoval Peter Barek, riaditeľ sek-
cie dopravnej infraštruktúry ministerstva
dopravy, pôšt a telekomunikácií, nejde o
zápolenie týchto dvoch systémov, ale ich
integráciu. Znamená to aj efektívnejšie
využívanie zdrojov - kým na nosný mest-
ský systém môžeme čerpať len z domá-
cich fondov, superrýchle vlaky aj pod
zemou bude spolufinancovať únia, v pro-

jektovej fáze dokonca na polovicu.
Okrem iného je tu veľký záujem, a teda
aj možnosť lobistického tlaku zo strany
rakúskych kruhov, ktoré majú eminentný
záujem na spojení bratislavského a vie-
denského letiska práve superrýchlym
vlakom. P. Barek ďalej upozorňuje, že v
roku 2011 bude hotový celkom nový ter-
minál na bratislavskom letisku. V tom
istom roku ho nevyhnutne budú potrebo-
vať organizátori svetového šampionátu v
hokeji. Dobudovanie trate TGV z letiska
do Petržalky patrí k ľahším úlohám.
Projekt 17 v Bratislave ráta s napojením
TGV v Petržalke a stadiaľ s dokončením
siete spôsobilej pre premávku súprav s
vysokou rýchlosťou, vrátane tunela po-
pod Dunaj. Sieť by mala byť schopná
dopĺňať služby nosného dopravného sys-
tému mesta a neskôr sa plne integrovať,
ako je to bežné v iných európskych
metropolách. Celé dielo by malo stáť do
18 miliárd korún. Gustav Bartovic

Povrchová a podzemná doprava v meste

si nekonkurujú, majú sa vraj dopĺňať

BRATISLAVA
Európsky Projekt 17, ktorý by mal do
Bratislavy, a teda aj na Slovensko, pri-
viesť rýchle vlaky, umožní slovenskej
metropole nielen bleskové vlakové spo-
jenie s Európou, ale aj dokončenie
mestskej dopravnej štruktúry.
Pretože železničná sieť sa rozvíja súbežne
s cestnou dopravnou obsluhou, znamená
to kompletizáciu dopravnej infraštruktúry,
ktorá je nevyhnutnou podmienkou efek-
tívnej existencie dvojmesta Twin City
Bratislava -Viedeň. Podľa riaditeľa sekcie
dopravnej infraštruktúry ministerstva
dopravy Petra Bareka budú Viedeň a Bra-
tislava spojené systémom ciest, ktorý pri-
pomína klasickú piškótu, pričom nulté
ťahy obkresľujú jej siluetu.
Aj keď v polovici júna schválila rakúska
strana zámer vybudovať rýchlostné cestné

spojenie tejto štruktúry v zóne severne od
Dunaja, pričom rýchlostná cesta bude mať
parametre diaľnice, z hľadiska potrieb a
realizácie je bližšie dobudovanie železnič-
nej infraštruktúry priamo v meste.
Slabinou bratislavských železníc sú pre-
dovšetkým v jednokoľajnom spojení vý-
chodnej línie s hlavnou stanicou a ťahom
na Brno. Tempo hospodárskej spolupráce
a výmeny už akútne tlačí na zdvojkoľaj-
nenie a elektrifikáciu spojenia z Devínskej
Novej Vsi do Marcheggu a na Viedeň. Pri
tejto stavbe sa zrejme spoločným mostom
ponad Moravu zvezie aj skutočne nultý,
vonkajší, diaľničný okruh, ktorý zrýchli
nielen prepojenie z Moravy do Viedne, ale
umožní mimobratislavský tranzit kamió-
nov (len produkcia KIA predpokladá v
okolí Bratislavy prírastok 1000 kamiónov
denne!). Železničný tunel popod Dunaj

umožní nielen priame spojenie Petržalky s
Hlavnou stanicou, ale aj oživí ideu filiál-
nej stanice ako múdreho urbanistického
riešenia vedúceho dopravu priamo do
centra bez zbytočného zaťaženia povrcho-
vých komunikácií. Neskôr by mohol
poslúžiť pri integrácii prímestskej a mest-
skej hromadnej dopravy.
Jednou z najpreferovanejších funkcií však
je najrýchlejšie spojenie bratislavského a
viedenského letiska (pričom treba pove-
dať, že spojenie TGV Bratislava - Paríž je
rýchlejšie ako letecké spojenie oboch
miest). Významným dôsledkom dokonče-
nia Projektu 17 bude zrýchlenie vlakové-
ho spojenia Praha - Brno - Viedeň a efek-
tívnejšie využitie dvojkoľajnej trate z Bra-
tislavy do Štúrova a Budapešti. Centrom
všetkých týchto destinácií bude Twin City
Bratislava - Viedeň. (gub)

Železničná sieť sa bude rozvíjať s cestnou

Čistenie vpuste

musí robiť

správca cesty
BRATISLAVA
Sťažnosti občanov na upchané uličné
kanálové vpuste sa množia najmä v
lete. Po búrkach s prívalovými dažďa-
mi zostávajú na mnohých bratislav-
ských komunikáciách veľké mláky
vody. Čistenie vpustí má na starosti
správca cesty. 
Jeden z podnetov nespokojného čitateľa
sa týkal Záhradníckej ulice číslo 11 a 9.
Obyvatelia domov už od februára urgo-
vali magistrát, aby zabezpečil vyčiste-
nie zanesenej vpuste. Po osobnom ubez-
pečení o náprave dostali aj písomné
vyjadrenie. Podľa neho vraj úrad nemô-
že ovplyvniť to, aby stromy na jeseň
nezhadzovali lístie a že celková údržba
kanalizačných vpustí je na Záhradníckej
ulici naplánovaná na máj. Ďalšiu urgen-
ciu zaslali občania 1. júna, no ani v
polovici tohto mesiaca nebol kanál vy-
čistený a problémy s neodtekajúcou
vodou zostali. 
Podľa vyjadrenia hovorkyne brati-
slavského magistrátu Evy Chudinovej
upchané kanálové vpusty na Záhradníc-
kej ulici dalo oddelenie cestného hospo-
dárstva prvý krát čistiť v januári a v
marci, vzhľadom na poveternostné pod-
mienky počas tohtoročnej zimy. Ďalšie
čistenie na tejto ulici je naplánované na
posledný júnový týždeň.
Mesto Bratislava má na svojom území na
starosti 9-tisíc kanalizačných vpustí, pri-
čom len v centrálnej mestskej časti Brati-
slava - Staré Mesto (okres Bratislava 1)
ich je na cestách prvej a druhej triedy
1498. Podľa E. Chudinovej nie je preto
mysliteľné, aby správca objednal po zim-
nom období vyčistenie všetkých kanali-
začných vpustí na jeden mesiac. Hlavné
mesto Bratislava objednáva čistenie
kanalizačných vpustí podľa vypracova-
ného harmonogramu. V prípade nefunk-
čnosti vpustí sa ich čistenie objednáva v
rámci riešenia opravy havárie, napríklad
tak, ako to bolo v spomenutom prípade na
Záhradníckej ulici pri zastávke trolejbu-
sov, dodala hovorkyňa bratislavského
magistrátu E. Chudinová. (rob)
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V Novom Meste

rušia osvetové

strediská 
NOVÉ MESTO
Osvetové strediská na Ovručskej a
Makovického ulici končia činnosť 30.
júna. Rozhodol o tom novomestský
miestny úrad na základe výsledkov
hospodárenia za rok 2005 a v rámci
plánovaných úsporných opatrení.  
Kurzy a krúžková činnosť, ktoré boli v
týchto strediskách, by mali byť zväčša
zachované. Premiestnené budú do zaria-
dení Strediska kultúry Vajnorská a do
Domu kultúry Kramáre. Pokračovať v
činnosti budú kurzy anglického jazyka
pre deti materských škôl, Ateliér nepro-
fesionálnych výtvarníkov, Výtvarné štú-
dio, kurzy strihov a šitia - šijeme s Bur-
dou, ďalej hudobný kurz a kurz orientál-
nych tancov. Zanikne aerobik pre ženy,
relaxačný tanec a joga z Osvetového
strediska na Makovického ulici. (rob)

Sľubovaná

galéria stále

neexistuje
STARÉ MESTO
Budova Pistorijského paláca na Štefá-
nikovej ulici 25, v ktorej za socializmu
bolo Múzeum Vladimíra Iľjiča Lenina
a neskôr slúžila ako Dom zahraničných
Slovákov, má byť nakoniec využívaná
ako kultúrne stredisko a galéria. 
Ako nás informoval Marek Hitka zo sta-
romestského miestneho úradu, v súčas-
nosti je spracovaný koncept riešenia,
ktorý musí odsúhlasiť mestská časť. „Je
vypracovaná štúdia a dokončuje sa pod-
robné zameranie objektu.“ Všetky tieto
informácie budú slúžiť ako podklad na
projektové práce. V objekte spomínanej
budovy by malo sídliť Staromestské kul-
túrne stredisko a Galéria Vincenta Hlož-
níka. Práce na projekte by mali byť
ukončené na jeseň.“
Pripomeňme, že o zriadení Galérie Vin-
centa Hložníka v priestoroch Pistorijské-
ho paláca sa hovorí minimálne od roku
2003. Vtedy rodina významného sloven-
ského výtvarníka Vincenta Hložníka
darovala mestskej časti Bratislava - Staré
Mesto tisíc jeho výtvarných diel. Mestská
časť v novembri 2003 ohlásila, že galéria
bude v paláci na Štefánikovej ulici, pri-
čom financie na jeho opravu chce získať
od sponzorov a z grantov. Garantom
výberu diel a predsedom komisie, ktorá
mala zodpovedať za zostavovanie výsta-
vených diel, bol profesor Ľudovít Petrán-
sky. Ani po troch rokoch nielenže Hložní-
kova galéria neexistuje, ale ako potvrdil
úradník miestneho úradu, stále neexistuje
ani projekt obnovy a využitia Pistorijské-
ho paláca. (juh, ado) 

Panenská 6, 811 03 Bratislava, Tel.: 599 805 85, 599 805 84, 
Fax: 599 805 86,      iuris@iuris.sk,      www.iuris.sk

PREDAJ STAVEBNÉHO POZEMKU

CHCETE OKAMŽITE STAVAŤ?

BA V. - Petržalka, Panónska cesta

cena:  4000 Sk/m2

� výborná poloha s dobrým dopravným prístupom
� blízkosť obchodných centier TESCO, Carrefour
� určenie: administratíva, obchod, služby, sklad

� celková výmera: 16 704 m2

� možnosť delenia A:  9261 m2

B:  7443 m2

DETSKÉ SÚKROMNÉ 
ZARIADENIE

Fedákova 1 - Dúbravka

poskytuje starostlivosť o deti 
vo veku od 12 mesiacov

Info: 0907 519 104, 6446 3497

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

TENISOVÉ PRÁZDNINY
S TOP TENISOM

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

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

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

Dáme do prenájmu 
atraktívne obchodne priestory

o výmere 9, 18 a 50m2

v OD CENTRUM. 
Tel.: 0905 265 237

BEAUTY & WELLNESS STUDIO

PRENAJME
samostatný priestor v salóne v centre
mesta s parkovaním; vhodný na účely

kaderníctvo, masáže, manikúru, pedikúru. 
K dispozícii ihneď. KONTAKT: 0915 634 027

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

rozloha 65 m2 + loggia, 5/12 posch.

KONTAKT: 02 /5720 5051

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

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

UROBTE (SI) RADOSŤ!
Diela 65 autorov.

Obrazy, sochy, keramika,
sklo, kov, drevo, textil...

MAGIS, Pribylinská 4, Bratislava
www.magis.sk   0904 370 870
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TENISOVÉ CAMPY
� 5-dňové denné na Dudovej v TCM v Bratislave

10.7.-14.7., 17.7.-21.7., 14.8.-18.8. 2006 cena: 2200,- Sk
� týždenný medzinárodný v Prostějove Jiří Novák

Tennis Academy cena: 8500,- CZK
bližšie informácie: www.tenispravnik.sk

AKCIA: TCM Dudova 2, 8 dvorcov, lesné prostredie
v strede Petržalky, cena od 79,- Sk na hodinu.
Objednávanie na tel. čísle: 0902 355 812

STARÉ MESTO
V Podhradí sa pripravuje výstavba, v
rámci ktorej tu má pribudnúť dvanásť
mestských blokov a nové námestia.
Územie Vydrice, ktoré bolo asanované
v 20. storočí, tak získa nové využitie.
Pozemok, na ktorom sa má stavať, je
súčasťou priestoru Podhradia v úseku
medzi existujúcou zástavbou na Žižkovej
ulici až po Staromestskú. Zo západu je
ohraničený reštauráciou Rybársky cech,
zo severu úpätím Hradného kopca, jeho
južná časť susedí s komunikáciou Nábre-
žie arm. gen. L. Svobodu, z juhovýchodu
lokalitu ohraničuje Staromestská ulica a
zjazd z Nového mosta. 
Postavené tu majú byť polyfunkčné
mestské bloky, v ktorých by mali byť
najmä byty doplnené občianskou vybave-
nosťou. Zároveň sa ráta aj oživením kul-
túrno-historických prvkov, revitalizáciou

zelene, vytvorení a obnovení námestí i pô-
vodných peších rekreačno-náučných trás,
ktoré budú slúžiť nielen obyvateľom Bra-
tislavy, ale aj turistom a návštevníkom
vydrickej lokality a Hradného vrchu. 
Okrem komplexu bytových a administra-
tívnych objektov s priestormi pre obchod,
služby a kultúru, v ktorých bude k dispo-
zícii 67 800 štvorcových metrov úžitkovej
plochy, sa ráta aj s výstavbou podzem-
ných parkovacích garáží s 1216 parkova-
cími miestami. Hlavným skeletom celého
územia má byť Vydrická ulica a na ňu
nadväzujúca Žižkova ulica. Paralelne s
ňou je navrhnutý druhý komunikačný
priestor v podobe vnútroblokovej pasáže,
ktorá bude spájať navrhované námestie
pri Vodnej veži s námestím pri vyústení do
Vydrickej ulice. Pešia zóna má pokračo-
vať v západnom smere v podobe Florián-
skej ulice. „Námestie pri Vodnej veži“ má

byť situované v kontakte s historickým
areálom Vodnej veže a má byť jadrom
celého územia. Mestské bloky a domy
budú situované okolo Vydrickej ulice, pri-
čom južná časť blokov vytvorí nábrežné
domoradia. Každý blok je navrhnutý ako
sústava viacerých objektov, domov, ktoré
sú koncipované ako samostatné architek-
tonické celky. Okrem 168 bytov pre 440
obyvateľov a 17 400 štvorcových metrov
administratívnych priestorov tu má byť aj
divadlo, obchody, služby, reštaurácie a
kaviarne, ako aj miesta na relax a šport
(fitnes, wellness, relaxačné centrum), ráta
sa aj s hotelom. Obnovené by mali byť aj
historické pešie chodníky a schody z
bývalej Oeserovej ulice k Leopoldovej
bráne. Je predpoklad, že výstavba by sa
mala začať začiatkom budúceho roku,
orientačný termín jej ukončenia je jún
2009. Juraj Handzo

Výstavba v Podhradí má navrátiť územiu

niekdajší charakter mestského prostredia

0911 55 52 51
0907 44 67 27
INFO@PARKETYKUHUT.SK
WWW.PARKETYKOHUT.SK

PARKETY ! ! !
DODÁVKA A MONTÁŽ PARKIET

REKONSTRUKCIE PODLÁH A PODKLADOV

BRÚSENIE A POVRCHOVÉ ÚPRAVY

SIROKÝ VÝBER LAKOV, OLEJOV A DEKOR. VOSKOV

VYROVNÁVANIE PODKLADOV

ZÁRUCNÝ A POZÁRUCNÝ SERVIS

ˇ

ˇ

ˇ ˇ

DREVENÉ ROLETY
MONTÁŽ - OPRAVA - NÁTER - VÝMENA POPRUHU

DREVENÉ INTERIÉROVÉ ŽALÚZIE
vhodné na všetky typy okien

fa KORENAČKA, Národná 90, Modra
� 0903 349 274 info@drevenerolety.sk
fax: 033/ 64 74 567 www.drevenerolety.sk
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Na Kolibe 

pribudne 

lanová dráha
NOVÉ MESTO
Nový adrenalínový šport v podobe
lanovej dráhy by mali sprístupniť
prvého júla na bratislavskej Kolibe
neďaleko takzvanej cvičnej lúky. Má
slúžiť všetkým návštevníkom, ktorí si
chcú vyskúšať vlastnú zručnosť, odva-
hu a silu. 
Podľa zástupkyne Lanového centra ZSE
Patrície Aratoovej ide o najväčší projekt
tohto druhu na Slovensku a má rozšíriť
športovo-rekreačné možnosti, aktívny
oddych, zvýšiť motiváciu a inšpiráciu.
Využiť ju môžu školy, firemní klienti, ale
aj policajti, hasiči či záchranári. Pod-
mienkou absolvovania dráhy je minimál-
na výška 130 centimetrov a maximálna
váha 130 kilogramov. 
Lanová dráha je dlhá približne 400
metrov a vedie zo stromu na strom, pri-
čom počet stromov je 44 a slúžia ako pre-
stupové stanice. Podľa P. Aratoovej stro-
my netreba špeciálne upravovať. Odbor-
níci ich momentálne ošetrujú, aby bolo
možné pripevniť plošiny, prípadne rímsy
pre lezcov, ktoré budú pripevnené pria-
mo o kmeň stromu. Výška prestupových
staníc sa pohybuje od dvoch do siedmich
metrov, čo záleží aj na polohe konkrétne-
ho stromu vo svahu a jeho umiestnenia v
rámci dramaturgie samotnej dráhy. 
Prevádzkovateľ dráhy, ktorým je Quinta
Essentia v spolupráci s organizáciou
YMCA, zodpovedá za kvalitu prekážok,
ktoré sú podľa spoločnosti pravidelne
kontrolované. Bezpečnosť účastníkov
bude istiť inštruktor, ktorý má mať absol-
vovaný horolezecký kurz a kurz prvej
pomoci. Navyše deti dostanú ochrannú
helmu a potrebný postroj. 
Lanové centrum dostalo na svoju činnosť
povolenie od krajského úradu životného
prostredia a podľa P. Aratoovej nevznies-
li žiadne námietky ani ochranári. (rob) 

Letný tábor

pre nádejných

géniov
BRATISLAVA
Hodnotné prázdniny školákom ponú-
ka aj Slovenské národné múzeum,
ktoré pripravilo druhý ročník letných
táborov pre deti vo veku 11 - 16 rokov
v znamení týždňa objavov.
V tomto roku bude prvý deň každého tur-
nusu príznačne venovaný veľkému génio-
vi Leonardovi - deti sa budú venovať
objavom v jeho stopách priamo na výsta-
ve da Vinciho diela na Hrade. Druhý deň
každého turnusu potom bude rezervovaný
pre prírodopisné objavy vrátane tajom-
stiev konzervácie nálezov priamo v labo-
ratóriách prírodopisného múzea. 
Ako naše noviny informovala Katarína
Maštenová, organizátorka táborov, akcia
je pre deti z celého Slovenska, vlani mali
dokonca účastníka z Kanady, ktorý však
našich šarvancov nepriučil angličtine -
naučil sa dobre po slovensky. „Z týchto
detí sa mnohé hlásia opäť,“ hovorí K.
Maštenová. Turnus je päťdňový a stojí
2000 korún, v čom je aj strava, občer-
stvenie, vstup do múzeí aj ďalšie náklady
na usporiadanie objavných ciest. Školáci
budú môcť využívať počítače s prístu-
pom na internet, astronomické prístroje a
ďalšie zariadenia slúžiace vedeckej
práci. Prvý turnus bude od 10. do 14.
júla, nasledujúci od 17. do 21. júla a po
prázdninovej prestávke je posledný tur-
nus od 21. do 25. augusta. (gub)

Vynovený areál na Partizánskej lúke by sa mal stať skutočnou oázou pokoja a oddychu. FOTO - Oto Limpus

NOVÉ MESTO
Zrekonštruovanú Partizánsku lúku v
rekreačnej zóne Železná studienka
slávnostne otvoria 8. júla. Pre verej-
nosť sprístupnia areál už prvého júla. 
Na lúke bude platiť nový parkový režim.
Vynovené územie má byť reprezentatív-
nym vstupom do lesoparku a má slúžiť
ako výletné miesto najmä rodinám s
deťmi a mladým ľuďom.
Na Bratislavčanmi obľúbenej lúke dalo
mesto zrekonštruovať športoviská a nové
sú aj detské preliezačky. Pribudol dreve-
ný chodník okolo futbalového ihriska,
vyhliadkový chodník a promenádne
chodníky okolo jazera. Okrem toho na
jazere bude aj nové mólo, pretože v
budúcnosti sa ráta s možnosťou člnkova-
nia. Rekonštrukciou prešiel aj amfiteáter
a pribudli nové sociálne zariadenia. V
rámci parkového režimu budú musieť
byť napríklad psy na vôdzke a oheň bude
možné zakladať výhradne v grilovacom

objekte. Mestské lesy by podľa zástupky-
ne tejto organizácie Joany Holčíkovej
uvítali, keby cyklisti namiesto prejazdu
lúkou využívali radšej obnovenú Cestu
mládeže, aby nedochádzalo k zbytočným
kolíziám. 
Za obnovenie lúky zaplatí mesto 44
miliónov korún, ďalšie náklady vo výške
štyri milióny uhradia Mestské lesy Brati-
slava. Na výstavbu športových zariadení
prispeli aj krajské športové centrum a
Slovenský futbalový zväz.
Rekonštrukcia Partizánskej lúky sa robila
v rámci revitalizácie Železnej studienky,
ktorá bola zaradená do programu priorít
rozvoja mesta Bratislava. S obnovou
lokality začalo mesto už v predchádzajú-
com období, keď bola zrekonštruovaná
Cesta mládeže, Cesta na Kamzík a lanov-
ka zo Železnej studienky na Kamzík. Pri-
budli aj nové parkovacie miesta a premá-
vať začala ekologická autobusová linka
číslo 43 na plynový pohon. Cesta mláde-

že je prispôsobená najmä chodcom,
cyklistom a matkám s kočíkmi. S opra-
vou a predĺžením Cesty mládeže sa zača-
lo v máji minulého roku. Išlo o úsek dlhý
viac ako dva a pol kilometra od zastávky
MHD - otočky od Železnej studienky, až
po Vojenskú nemocnicu. Po oboch stra-
nách cesty pribudol cyklistický chodník s
červeným asfaltovým povrchom širokým
jeden a pol metra. Využívať ho majú nie-
len cyklisti, ale aj korčuliari. Nad novým
chodníkom pribudlo aj nové osvetlenie.
Opraviť bolo treba aj most nad potokom
Vydrica. Okrem toho pod cestou pribudli
dva tunely pre migrujúce žaby. Celá opra-
va Cesty mládeže aj s potrebným znače-
ním stála 57 miliónov korún.
Slávnostný program otvorenie Partizán-
skej lúky sa začne druhú júlovú sobotu o
10.00 h a potrvá do 20.00 h. Práce na
rekonštrukcii Partizánskej lúky sa spo-
malili kvôli veľmi dlhej zime a daždivé-
mu počasiu. (rob) 

Vynovený areál Partizánskej lúky otvoria

8. júla, prístupný bude o týždeň skôr

SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.,
Banská Bystrica
Centrum služieb ľudských zdrojov
Bratislava

prijme
ihneď do pracovného pomeru:
- poštových doručovateľov
- priehradkových zamestnancov
- triedičov na triedenie a spracovanie
listových a balíkových zásielok

POŽADUJEME: • vzdelanie - stredné (SOU)
• zdravotná spôsobilosť
• bezúhonnosť

Žiadosti o prijatie a profesný životopis zasielajte na adresu:

Slovenská pošta, a. s., Banská Bystrica
CSĽZ Bratislava
Námestie SNP 35
814 20  Bratislava 1

MASÉRKA
profesionálna masáž 

u Vás doma alebo vo Vašej firme.
KLASICKÁ � THAJSKÁ � REFLEXNÁ

� LYMFODRENÁŽNA �
Kontakt: 02/62 24 24 50, 0905 856 722

www.fajn-pohodicka.sk

Prenájom:
Klenová - 2i zar., parkety, dlažby, 55m2, novost., spotr., KTV, parkovanie 15 000 Sk+E
Staré grunty - 4-podl.nez.RD, 400m2, gar., alarm, dlažby, vys. štand. 1800 EUR+E
Levandulová - príz.RD, 256m2, 2spálň. trakty, 2xkúp., gar.2autá, bazén 2600 EUR+E 
Gajova - 1i zar., 40m2, terasa-15m2, 6.p, plast.okná, dlažba 15 000 Sk+E
Hľadáme do dlhodobého nájmu 3-4 izbový, nezariadený, kompletne - nanovo 
zrekonštruovaný byt, BA - Staré mesto - najlepšie v hist. budove do 2000,- EUR/mes.
Predaj:
Lehotského - 3,5i, 90m2, tehl. stavba, 2./4, dlažby, parkety, nová kúp., log. 4,59 mil.Sk
29. Augusta - 3i OV, 90m2, tehl. stavba, vchod z pavlače, sam. kúrenie 5,15 mil. Sk
J. Stanislava - 4i, 3.p/7, 89m2, balkón, pivnica, plastové okná, slušný vchod, 

(možná garáž - 260 000,- Sk) 2,60 mil. Sk

Štúrova u l i ca  11
811 02 Brat i s lava  1
te l . :  02/529 65 330
fax : 02/529 65 332
off ice@reas .sk
www.reas .sk

KÚPIM
RODINNÝ DOM,

resp. STARŠIU VILU
v lokalite Staré Mesto BA 1

tel.: 0903 205 915

Vás pozýva 
na stretnutie 

Klubu Podnikavých žien,
ktoré bude 3. 7. 2006 o 15.00 h

na Laurinskej 2 v Bratislave.
Tešíme sa na Vašu účasť. Uvítame všetky, 

ktoré podnikajú, alebo chcú začať podnikať.
Partneri klubu 

DOMESTICA SR HĽADÁ
PRE SVOJICH KLIENTOV
- ženy na dlhodobé upratovanie 

domácností a firiem
- možnosť aj pre živnostníčky

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

e-mail: domestica@ba.telecom.sk
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STARÉ MESTO
NA ULICI PRI SUCHOM MÝTE vo
vozidle Citröen Saxo 26-ročnej Adely,
štátnej príslušníčky Českej republiky, poli-
cajti pri kontrole našli konope v rôznom
balení a v rôznych hmotnostiach. Podľa
predbežných výsledkov kriminalistického
skúmania išlo o konope s hmotnosťou
15,738 gramu, čo zodpovedá približne 35
až 69 jednorazovým dávkam drogy.
Expertíza tiež potvrdila, že v aute mala aj
metamfetamín s hmotnosťou 28 mg, čo
zodpovedá jednej jednorazovej dávke
drogy. Vo vozidle sa našli aj rôzne tabletky,
fajky so stopami po horení a zvyškami
látok, injekčné striekačky. Vyšetrovateľ
Adelu obvinil zo zločinu nedovolenej vý-
roby omamných a psychotropných látok,
jedov a prekurzorov, ich držania a obcho-
dovania s nimi a umiestnil ju do cely poli-
cajného zaistenia.
NA HOLLÉHO ULICI dvaja neznámi
páchatelia za bieleho dňa prepadli 24-roč-
ného Martina z Bratislavy. Jeden z pácha-
teľov od neho násilím žiadal peniaze, čo
má pri sebe. Druhý mu vytrhol z ruky mo-
bilný telefón a z vrecka mu zobral 1600
korún v hotovosti a občiansky preukaz.
Tým mu spôsobili škodu vo výške 7600
korún, Martin našťastie, vyviazol bez zra-
není. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo
veci trestného činu lúpeže.
NA HLAVNOM NÁMESTÍ sa 27-ročný
Pavol z Bratislavy hlučne správal a snažil
sa zlomiť zasadený strom v kvetináči.
Policajná hliadka ho vyzvala, aby predlo-
žil doklad totožnosti a upustil od svojho
konania. Pavol najprv členov hliadky
napadol slovne a potom i fyzicky. Hlavou
sa oprel o hlavu jedného z členov hliadky,
ten spadol na zem, kde ho 27- ročný muž
udrel do tváre a následne udrel aj druhého
policajti. Obaja policajti utrpeli zranenia,
ktoré si vyžiadajú čas trvania prácene-
schopnosti cca 10 a 21 dní. Vyšetrovateľ
Pavla obvinil pre trestný čin útoku na
verejného činiteľa.
NA HLBOKEJ ULICI pri nadchode šty-
ria neznámi páchatelia lúpežne prepadli
44-ročného Karola. Fyzicky ho napadli a
odcudzili mu peňaženku s 5800 korunami
v hotovosti, občiansky preukaz, osobné
doklady, retiazku zo žltého kovu a dva
mobilné telefóny. Spôsobili mu škodu vo
výške asi 32-tisíc korún. Vyšetrovateľ
začal trestné stíhanie neznámych páchate-
ľov pre trestný čin lúpeže formou spolupá-
chateľstva.
NA NÁBREŽÍ ARM. GEN. L. SVO-
BODU pri Rybárskom cechu vyčíňal
agresívny vodič. Palicou údajne napadol
posádku rakúskeho mercedesu, do prícho-
du polície však odišiel. Policajná hliadka
podozrivého muža zastavila na križovatke
ulíc Karloveská - Molecova. Policajti v
aute našli drevenú palicu a dva nožíky.
Tridsaťsedemročného Bohumíra z Brati-
slavy vypočuli na polícii a jeho konanie
zadokumentovali. (ver)

Bratislavskí

študenti

pod viechami
Bratislavské viechy navštevovali aj viace-
rí vysokoškoláci, najmä zo zámožnejších
rodín. Niektorí len príležitostne, najmä
osláviť úspešné vykonanie skúšky, ale nie-
kedy aj po neúspešnej skúške zapiť žiaľ.
Boli aj skupinky študentov, ktorí navšte-
vovali viechy mimo skúškového obdobia
pomerne pravidelne ( tzv. štamgasti). 
Vysokoškoláci mali svoje obľúbené viechy.
V stredoveku to boli predovšetkým viechy
na Ventúrskej ulici, ktorú preto prezývali ako
ulicou študentov. V blízkosti boli Univerzti-
ta Istropolitana, Evanjelické lýceum a
neskôr aj vysokoškolský internát Svoradov.
V medzivojnovom období navštevovali
poslucháči UK najmä viechy na Rajskej,
Zámočníckej a Vysokej ulici, medici na
Radlinského, Mýtnej a Blumentálskej a
poslucháči Vysokej školy technickej viechy
na Mýtnej, Radlinského a Jozefskej ulici.
Ja som patril počas štúdia na Vysokej škole
obchodnej v rokoch 1942-1947 medzi po-
merne pravidelných hostí, spolu s piatimi
spolužiakmi, ktorých nazývali „milovníkmi
dobrých vín a spevu“. Pravidelne sme sa
schádzali v utorok pod viechou na Vysokej
ulici č. 44, a to po skončení cvičenia z účtov-
níctva po 17. hodine. Po cvičení sme išli do
bufetu kaviarne Bláha (súčasná Trafená hus),
kde sme si dali držkovú polievku a dva kra-
jíčky chleba za 2,20 Sk. Kuchárky nás už
poznali a dávali nám protekčné porcie. Po
tejto večeri sme sa pobrali pod viechu a ces-
tou sme sa zastavili u mäsiara Manderlu, kde
sme si kúpili lacný orez zo šunky alebo salá-
my a pečivo. Vo vieche sme mali rezervova-
ný stôl pre 8 osôb, aby zostali 2 voľné mies-
ta pre hostí. Boli sme dobrí speváci a jeden z
nás hral pekne na ústnu harmoniku. Občas sa
k nám pridali návštevníci viechy, ktorí si
chceli s nami zaspievať, alebo vypočuť slo-
venské pesničky v príjemnom prostredí vie-
chy, pri dobrom vínku. Väčšinou nás títo hos-
tia odmenili tým, že objednali víno aj pre nás.
My sme začínali s objednávkou 2 dl.vína
alebo 3 dl.vínneho streku (špriceru).
Radi sme chodili pod viechu v nedeľu večer,
keď niektorý z nás doniesol z domu na vidie-
ku „výslužku“ zo zakáľačky, spolužiaci s
Cífera a Budmeríc husacinu a domáci
chlieb. Po takejto lahôdke chutilo víno zna-
menite. Niekedy sa stalo, že sme nemali
dosť peňazí na úhradu (najmä keď sme
pozvali pod viechu aj spolužiačky), vtedy
sme viecharovi nechali ako zálohu index.
Dobre nám bolo, keď sme popíjali dobré
víno ako veselá parta, nikdy sa však nestalo,
že by sa bol niekto z nás opil, alebo že by
sme robili výtržnosti. Naším heslom bolo:
„Nepijeme preto, aby sme upadli, pijeme
preto, aby sme vyrástli“. Viliam Horniak

(Pokračovanie nabudúce.)

Vilová štvrť stojí na mieste vinohradov
V 80. rokoch 19. storočia vznikla
myšlienka postaviť aj v Prešporku
vilovú štvrť, a to na mieste perono-
spórou zničených vinohradov nad
Palisádami smerom k terajšiemu Sla-
vínu. 
Vinohradnícke záhony Rappeln a Mär-
zeln postupne zanikli. Pre vidiecke
sídla v Anglicku používaný názov „cot-
tage“ sa prostredníctvom Viedne pre-
niesol aj do Prešporku. Tu sa však udo-
mácnil pre nové sídlisko domáci
nemecký názov Neustift či jeho maďar-
ský preklad Újtelep. 
Centrum vilovej zástavby bolo na teraj-
šej Kuzmányho ulici. Vily bohatých meš-
ťanov boli schované za fasádami rôz-
nych štýlov. Nájdeme tam fasádu gotickú
vedľa barokovej, fasádu v štýle holand-
skej renesancie s barokovými štukatúra-
mi. Nad fasádou s rokokovými motívmi

sa týči vežička pokrytá farebne glazova-
nými škridlami od firmy Zsolnay v Pécsi.
Jedna z dnes už nejestvujúcich víl pripo-
mínala architektúru letného sídla na
jadranskom pobreží. Typickým motívom
týchto víl boli na slnečnej strane predsta-
vané drevené verandy a balkóny s použi-
tím motívov horskej („tirolskej“) archi-
tektúry. Viaceré sa zachovali aj po sto
rokoch, hoci vo veľmi zlom stave. 
Dnes ich obyvatelia používajú prevažne
ako sušiarne. Niektoré z budov vo vilo-
vej štvrti staval okolo roku 1900 archi-
tekt Alois Salzleitner (1843 - 1921) so
svojou stavebnou firmou. K najznámej-
ším stavbám realizovaným jeho firmou v
Bratislave patrí Kostol reformovanej
cirkvi na Námestí SNP a objekt Reduty.

Na Kuzmányho ulici 14 doteraz stojí v
pôvodnom stave dvojposchodová vila,
ktorú postavil v roku 1903 Alois Salzlei-
ner pre pani Máriu Dworacsek. Maria
Dworacsek je uvedená ako majiteľka
domu ešte v roku 1914, ale v roku 1922
je už majiteľom niekto iný. Neomietané
časti fasády s priznaným tehlovým muri-
vom a štíty budovy svedčia o inšpirácii v
severskej architektúre, výzdobné časti
fasády z pálenej hliny sú pravdepodobne
vo Viedni sériovo vyrábané prefabrikáty
s motívmi barokovými a secesnými.
Časť z nich bola zbytočne poškodená pri
inštalovaní lokálneho plynového kúre-
nia, dajú sa však obnoviť. Obnovu a kon-
zerváciu by potrebovali aj drevené pavla-
če. Vila je významným príkladom meš-
tianskej architektúry konca 19. storočia v
Bratislave. Štefan Holčík

FOTO - Oto Limpus

OBVODOVÁ TEHLA // 38 P+D 51,70 Sk // 30 P+D 40,70 Sk
BAUMIX // zatepľovací systém: EPS F fasádny 5cm, ušľachtilá omietka zdarma 215,- Sk
PARADOR // laminátové parkety CLICK IN hr. 8mm, dekor dub, buk 285,- Sk
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BRATISLAVA/BURGENLAND
Týždeň od 8. do 15. júla je v rakúskej
spolkovej krajine Burgenland úplne v
znamení cyklistiky. Počas Dňa cyklisti-
ky, 8. júla sa bude konať 6. etapa Pre-
tekov okolo Rakúska, ktorá má 38,4
kilometra v časovkách jednotlivcov so
štartom a cieľom v Podersdorfe.
Na Deň cyklistiky sa uskutoční aj otvore-
nie novej cyklistickej cesty B10 okolo
Neziderského jazera, sprevádzané pes-
trým rámcovým programom. Oddycho-
vé miesta v novom dizajne popri celej
trati zintenzívnia pôžitok z cyklistiky pri
Neziderskom jazere. Nové panoramatic-
ké informačné tabule prispievajú k ľahšej

orientácii. Drevená rebrovitá škrupina,
ktorá tvorí miesto na oddych medzi
Podersdorfom a Illmitzom, pod názvom
jaskyňa, je prvou drevenou konštrukciou
tohto druhu v Rakúsku. Pavilón je pokry-
tý trstinou, čo mu dodáva typický bur-
genlandský charakter. Chladný a vzduš-
ný interiér je vybavený lavicami a stolmi
z pieskovca a poskytuje cyklistom prí-
jemný oddych v náročnom prostredí.
Ďalšie odpočívadlá zapadajú optimálne
do prostredia vďaka konštrukciám s ľah-
kým plachtovým prístreškom, ktoré
poskytujú tieňové zóny. 
Spoločne so Železničnou spoločnosťou
Slovensko a ÖBB sa bude aj naďalej v

roku 2006 pre cykloturistov prevádzko-
vať denné spojenie s prepravou bicyklov
na trati z Bratislavy - Petržalky do Parn-
dorfu. Veľkou výhodou je, že sa za vý-
hodnú cenu 112 Sk/ 2,80 € (+ 80 Sk/2 €
za prepravu bicykla - tarifa platí len z
Bratislavy) tour-retour bez dlhých presto-
jov na hraniciach a kontrol, ako aj bez
nutnosti transportovať bicykel na aute -
dostanete len za 25 minút bez stresov do
stredoeurópskeho cyklistického raja. Zo
stanice Parndorf je priame spojenie na
sieť cyklistických ciest okolo Nezider-
ského jazera v dĺžke 500 kilometrov, kto-
ré sú čiastočne vyasfaltované a veľmi
dobre označené. (brn)

V Burgenlande bude týždeň cyklistiky
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Artmedia si zopakuje minoloročný výlet,

tentoraz ide do Gruzínska za FC WIT

Petržalský výpredaj sa končí, odchádzajú

Fodrek s Borbélym, Hartig zostáva

Sezóna sa môže

začať, kúpaliská 

už fungujú
PLÁVANIE
V posledný júnový víkend uviedla
Správa telovýchovných a rekreačných
zariadení do prevádzky posledné dve
kúpaliská - v Rači a Krasňanoch.
Minikúpaliská Krasňany a Rača sú naj-
menšie aj prevádzkou - otvorené budú
len cez prázdninové mesiace, ostatné
kúpaliská otvorili v priebehu júna a slú-
žiť budú až do konca septembra. 
V zozname kúpalísk pre tento rok nie je
kúpalisko v Lamači, kde sa začína jeho
rekonštrukcia. Verejnosti sú však k dis-
pozícii všetky prírodné kúpaliská, pri-
čom Kuchajda má od tejto sezóny bohat-
šie vybavenie na rekreačných športovcov
a oveľa bohatšiu ponuku pre rekreantov,
najmä v kategórii občerstvenia. V plnej
funkčnosti víta hostí aj Veľký Draždiak,
hoci pred sezónou sa zdalo, že tu nebude
možné poskytovať zdravotnícku a zá-
chrannú službu.
Populárne kúpalisko Matador, ktoré pre-
vádzkuje telovýchovná jednota Iskra, bolo
predbežne otvorené už v júni, od minulé-
ho víkendu však za pekného počasia otvá-
ra denne od 10.00 do 19.00 h. (gub)

Konečne aj

v pohároch
STOLNÝ TENIS
Pohár ETTU bude prvou európskou
súťažou, do ktorej po dvojročnej pre-
stávke vstúpia aj slovenskí stolní tenis-
ti. Bratislavský ŠK Mostex Rača síce
mohol hrať aj Ligu majstrov, no funk-
cionári sa rozhodli pre Pohár ETTU. 
„Liga majstrov je finančne náročnejšia a
momentálne nemáme na to, aby sme v
nej uspeli. Preto sme sa prihlásili do
Pohára ETTU, ktorý sa bude v úvode
hrať turnajovým spôsobom. Jeden z nich
by sme radi zorganizovali aj my,“ pove-
dal šéf račianskeho klubu Štefan Kobes.
Okrem Pohára ETTU sa sa Mostex pred-
staví aj v Superlige. (mm)

Cez víkend

sa pobeží
ATLETIKA
Napriek tomu, že 4. ročník Bratislav-
ského polmaratónu sa prekladá na 9.
septembra, milovníci behu si prídu na
svoje aj túto sobotu. 
Na Železnej studienke bude Bufa Bufa
polmaratón, preteky na dva okruhy so
štartom i cieľom pri bufetoch Bufa Bufa.
Organizačné zabezpečenie bude na nižšej
úrovni, no napriek tomu sa každému bež-
covi zmeria čas a prví traja dostanú sym-
bolické ceny. (mm)

Široký zostáva

hokejovým

prezidentom
HOKEJ
Kongres Slovenského zväzu ľadového
hokeja mal mať dramatickú zápletku.
Aspoň tak to sľubovalo vyhlásenie
bývalej legendy bratislavského a slo-
venského hokeja Petra Šťastného,
ktorý deň pred kongresom tvrdil, že
ide do boja o prezidentské kreslo s
doterajším šéfom Jurajom Širokým. 
Z bitky o hlasy však nakoniec nebolo nič.
Šťastný to vzdal ešte pred hlasovaním a
Široký zostal pri kormidle na ďalších päť
rokov. Otázkou je, čo to urobí so samot-
ným hokejom. Pre Širokého hovorí fakt,
že je zadobre so všetkými rozhodujúcimi
politikmi v tejto krajine a tak mu asi
nebude ťažké, aby zo štátnej pokladnice
vytiahol pár miliónov (stomiliónov?) na
výstavbu multifukčnej haly potrebnú na
usporiadanie majstrovstiev sveta v roku
2011. Proti zas hovorí medzinárodná
„prestíž“ staronového šéfa slovenského
hokeja a jeho obvinenia z čudných ob-
chodov a presunov peňazí z harvardských
fondov, kde hrozí, že v čase otvorenia
haly môže Široký sedieť aj v inej, nielen
zväzovej kancelárii... 
Pre Petra Šťastného hovorila medziná-
rodná reputácia, no proti boli jeho mizer-
né kontakty so slovenským hokejom.
Dosť zrejme zavážil aj fakt, že Šťastný v
súčasností reprezentuje len jednu politic-
kú stranu, kým hokejové hnutie potrebuje
podporu všetkých. Karty sa teda rozdali,
najbližšie roky ukážu, či eso zostane
esom a či sa oplatilo staviť na karty z 23.
júna 2006... (mm)

Dubovského

memoriál

Karlovešťanom
FUTBAL
Mladí futbalisti z Karlovej Vsi sa stali
víťazmi 6. ročníka futbalového turna-
ja - Memoriálu Petra Dubovského. 
Už tradičné podujatie na počesť niekdaj-
šieho slovenského reprezentantka a hráča
bratislavského Slovana malo dramatický
záver. V záverečnom stretnutí sa stretli
starší žiaci Karlovej Vsi s prekvapením
turnaja, rovesníkmi zo Spišských Vlách.
Reprezentanti zo Spiša dovtedy vyhrali
obidva zápasy, nedostali ani gól, no v
práve najdôležitejšom stretnutí nezvládli
prvý polčas a v druhom už iba znížili
dvojgólovú stratu. Finále tak vyhrala
Karlova Ves 2:1, v dueli o 3. miesto bol
úspešnejší Ružinov, ktorý zdolal BCT
5:1. Najlepším brankárom turnaja sa stal
Katrenčík (Karlová Ves), hráčom
Schwinghammer (Ružinov), strelcom
Palenčár (Spišské Vlachy). (mm)

FUTBAL
Z trojice slovenských pohárových
zástupcov je zrejme najspokojnejší
majstrovský Ružomberok. V 2. pred-
kole Ligy majstrov sa stretne s celkom
prijateľným súperom, svojím spôso-
bom atraktívnym a nie celkom nezdo-
lateľným švédskym majstrom Djur-
gaarden.
Menej dôvodov na spokojnosť však
majú slovenskí zástupcovia v Pohári
UEFA. Trnava narazí v 1. predkole na
azerbajdžanského vicemajstra Karvan
Jevlach a Artmedia na gruzínskeho vice-
majstra FC WIT. Súperi nepríjemní,
málo atraktívni, postup zoberie každý za
samozrejmosť, vypadnutie za obrovskú
hanbu.
Viac skúseností s podobným súperom
majú Petržalčania. Svoj vlaňajší útok na
Ligu majstrov začali s Kajratom Alma-
Ata, zástupcom Kazachstanu, čo nebol až
taký vzdialený príbuzný od súčasného FC

WIT. „Práve Kazachstanu sme sa chceli
tento rok vyhnúť. Raz stačilo... V súčas-
nom zložení 1. predkola nebol príliš
veľký výber, určite sme si viac želali
súpera z Luxemburska alebo Lichten-
štajnska, napríklad taký Vaduz, než z
Gruzínska. Nič sa však nedá robiť, musí-
me to zobrať tak, ako to je. Možno je pre
nás určitou výhodou, že začíname vonku,
v každom prípade sa potrebujeme zozná-
miť s mužstvm, ktoré nás čaká. Zatiaľ o
ňom nevieme absolútne nič, môžeme
preto začať zbierať informácie,“ prezradil
pár hodín po žrebe petržalský manažér
Petr Kašpar.
Pre trénera Jozefa Adamca je gruzínsky
tím takisto veľkou neznámou: „Nie som
veľmi nadšený, určite by som privítal
súpera z inej krajiny. Nič sa však nedá
robiť, musíme sa podriadiť žrebu. V dvoj-
zápase bude dôležité, aby sa hralo podľa
našich predstáv, my musíme rozhodnúť o
tom, akým spôsobom sa bude hrať, čo

znamená vnútiť Gruzíncom náš štýl hry.
Je však pravdou, že múdrejší budeme,
keď získame nejaké bližšie informácie.
Tiež ma teší, že prvý zápas hráme vonku.
Rozhodovať sa tak bude u nás a vtedy už
spoznáme, kto proti nám stojí!“ Gruzín-
sky tím skončil v poslednom ročníku
druhý, päť bodov za majstrom, v kádri
má len domácich hráčov, žiadneho legio-
nára.
Úvodné zápasy 1. predkola sa hrajú ešte
pred začiatkom najvyššej slovenskej fut-
balovej súťaže - 13. júla, odvety sú na
programe 27. júla. Postupujúci sa dosta-
nú do 2. predkola, kam sa zaradí 29 na-
sadených tímov a 11 mužstiev z Interto-
to Cupu (Nitra). Do 1. kola sa dostane 32
tímov, okrem toho tam bude 48 nasade-
ných mužstiev a 16 tímov, ktoré neprej-
dú tretím predkolom Ligy majstrov.
Postup z 1. kola však už bude znamenať
vytúženú základnú skupinu Pohára
UEFA... (mm)

FUTBAL
Tohtoročný petržalský futbalový
výpredaj sa blíži k záveru. Na pravom
brehu Dunaja sa dáva dohromady
úplne nové mužstvo než to, ktoré pred
rokom začalo spanilú jazdu európskou
Ligou majstrov. Poslednými dvoma
odchodmi sú prestupy Fodreka do
Ruska a Borbélyho návrat na hosťo-
vanie do Nemecka.
Braňo Fodrek mieri do ruského Saturnu
Ramenskoje, kde sa pod vedením Vladi-
míra Weissa pripojí k dalším spoluhrá-
čom - Obžerovi, Ďuricovi a Petrášovi.
„Saturn si Fodreka vyskúšal a vyzerá to
tak, že sa dohodneme,“ prezradil mana-
žér Artmedie Petr Kašpar.
V hľadáčiku ruského klubu bol aj Balázs
Borbély, no slovenský reprezentant dal v
tomto prípade prednosť 1. FC Kaisers-
lautern, kde hosťoval už na jar. Defenzív-
ny stredopoliar sa tak vráti na Betzen-
berg, kde sa práve hrajú majstrovstvá
sveta a Kaiserslauternu sa pokúsi po-
môcť v boji o návrat do 1. bundesligy.
Jednou z mála dobrých správ pre fanúši-
kov môže byť tá, že Lukáš Hartig nako-
niec zostane doma (chcel ho taktiež
Saturn), no zlou správou je to, že príči-
nou zmareného prestupu je Hartigovo
zranenie kolena, ktoré však môže sťažiť
hráčov návrat na trávnik.
„Doma zatiaľ zostáva Ján Kozák, o kto-
rého sa síce tiež zaujíma niekoľko klu-
bov, no k dohode so žiadnym ešte nedo-
šlo,“ opisuje situáciu okolo niekdajšieho
a možno aj budúceho špílmachra Petr

Kašpar. Kozák síce vyjadril nádej, že sa
mu podarí dostať do nejakého zahranič-
ného klubu, ak by to však nevyšlo, mini-
málne do zimy zostane v Petržalke. „Na
Slovensku budem hrať len za Artmediu,“
vyhlásil jednoznačne Kozák.
Okrem trénerskej dvojice Adamec - Bre-
zík sa za Starý most začínajú sťahovať aj
prvé posily. Z vypadávajúceho Púchova
to sú stredopoliar Mráz a obranca Saláta,
o ktorého mal veľký záujem aj bystrický

kormidelník Radolský. Skúsenou osob-
nosťou by sa mohol stať 29-ročný Bu-
ryán, ktorý zhodou okolností skončil
pred pár týždňami rovnako, ako jeho pú-
chovskí kolegovia. S Blšanmi vypadol z
najvyššej českej futbalovej súťaže!
Petržalčania odcestovali v pondelok na
sústredenie do Rakúska, kde sa stretnú aj
so svojimi bývalými spoluhráčmi. Jed-
ným zo súperov v príprave totiž bude aj
Saturn... (mm)

Swift s klimatizáciou���

zadarmo
��� Klimatizácia zadarmo
platí pre vybrané modely SUZUKI SWIFT
1,3 GLX, 1,3 GS a 1,5 GS

Limitovaná ponuka platí pre 200 kusov

Auto-Ideal Servis, s. r. o., Stará Vajnorská 39   –   P R I  O B R Á T K E  E L E K T R I Č K Y  N A  Z L A T Ý C H  P I E S K O C H
(v priestoroch bývalej predajne 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 K A ŽD ÉM U M O D ELU O D SUZU K I  Z ÍSK ATE 3 - R O Č N Ú Z Á R U KU A AS ISTEN Č N É SLUŽBY !

Ihneď k dispozícii
SUZUKI SWIFT 1,3 GC, TROJDVEROVÝ

OD 299.000 Sk
VÝBAVA – 2 airbagy, ABS, EBD
brzdový asistent, posilňovač riadenia
motor: 1,3 16V (93 k)

K dispozícii je široká ponuka modelov SWIFT k okamžitému odberu v akciových cenách
Informujte sa na konkrétne automobily.

Ilustračné foto Ilustračné foto

Do kádra bratislavskej Artmedia sa vratil Ján Kozák, v novej ligovej sezóne
povedie petržalský klub tréner Jozef Adamec. FOTO - TASR
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Úžasná planéta Filipa Kuliseva
VÝSTAVA
Tam, kde všetci kuvikajú o zániku
sveta a sebazničení ľudstva, vezme
Filip Kulisev do ruky fotoaparát a na-
fotí fascinujúce snímky prekrásnej
planéty Zem v obrazoch, ktoré uchva-
cujú aj tých najväčších skeptikov.
Vždy chcel cestovať a fotografovať.
Keď vyštudoval odbor cestovného ru-
chu, neváhal, vrazil do svojho koníčka
všetky peniaze a precestoval kontinenty.
Keďže je to človek oslavujúci svet a
jeho nádheru v pozitívnom zmysle, foto-
grafie Filipa Kuliseva dýchajú dokona-
losťou čistých tvarov a vyhrotených
kontrastov. Krása Zeme, napriek tomu,
že je vo večnej symbióze s nebesami,
prevyšuje blankyt neba. Akoby Boh vo
svojej blahosklonnosti hľadel na ľudí a s
láskou im plným priehrštím doprial všet-
ko, po čom túžia. Také sú fotografie Fili-

pa Kuliseva. Je to však aj nahnevaný
fotograf. „Často fotím niečo celkom iné
ako reálne vidím. Som nahnevaný, keď
ľudia ničia svoju Zem. A tu nejde len o
lesy či prírodné scenérie, ale aj o banál-
ny poriadok v uliciach mesta. Som pre-
svedčený, že aj Bratislava by mala v
meste viac turistov, keby ľudia mali
pozitívny vzťah k okoliu. Prírodu by
sme si mali vážiť a starať sa o ňu.“ Filip
Kulisev má právo posudzovať vzťah
ľudí k svetu, pretože ten jeho je výsost-
ne pozitívny: „Rád fotím optimistické a
pozitívne veci.“ 
A tak na jeho výstave s názvom Amazing
Planet (Úžasná planéta) na Západnej tera-
se Bratislavského hradu môžete obdivo-
vať v dokonalej scenérii miesta, ktoré sú
bokom od ruchu civilizácie. Filip Kulisev
hľadá lokality s extrémnymi podmienka-
mi, ktoré formuje príroda viac ako ľudia.

Prostredníctvom fotografií ponúka mož-
nosť odpútať sa od civilizačného ošiaľu a
nájsť krásu na miestach, ako sú púšte,
ľadovce či vodopády. Dosiaľ sa mu poda-
rilo zachytiť napríklad neopakovateľné
vlny Havajských ostrovov, posvätné
miesta austrálskych aborigénov, po-
hyblivé duny Namíbie, ustupujúce ľadov-
ce Aljašky, takmer nedotknuté ostrovy
Tichého oceánu, exotické pláže a mo-
mentky prírody z takmer sedemdesiatich
krajín, ktoré navštívil. Krajiny bizarných
tvarov, skaly a horstvá, vrchy a doliny,
púšte a moria, tropické pralesy i severské
ľadovce. Na vernisáži výstavy, ktorá
potrvá do 31.7., zároveň pokrstili knihu
fotografií Filipa Kuliseva Amazing Pla-
net, ktorá vychádza v anglickom a slo-
venskom jazyku vo vydavateľstve Slo-
vart. Dáša Šebanová

FOTO - Filip Kulisev 

Gaugin, Štefánik a Tahiti v Pálffyho paláci 
VÝSTAVA
Čo mali spoločné Paul Gaugin, Milan
Rastislav Štefánik a ostrov Tahiti s neza-
meniteľne krásnymi, čistými, snedými,
prírodne zvodnými, no aj neliečenými
chorobami postihnutými, kráskami?
Veľa vám o tom napovie výstava Štefá-
nik, Gaugin a Tahiti, ktorú otvorili v
Pálffyho paláci na Panskej ulici 19.
Paul Gaugin za svoje poznanie raja zapla-
til životom. Ktovie, čo vravel na smrteľnej
posteli, ale myslím, že neľutoval. Filozo-
fiu jeho života predurčuje aj motto výsta-
vy, signalizujúce stav maliarovej duše vo
chvíli, keď opúšťa civilizáciu a volí cestu
čistého stretnutia s prírodou: „Nie dopre-
du, ale v každom prípade dozadu, pretože
pred nami je priepasť“…
Jeho očarenie svetom Polynézie dalo
vznik dielam, ktoré zrkadlia rudimentár-

nosť prostredia a zároveň umelcov vzťah
k nemu. Soyez amoureusses, vous serez
heureuse, Femmes, animaux et feullage…
či iné grafické listy z prostredia Tahiti
zobrazujú človeka v plynutí života a vo
viere v neho: najčastejšie v aktoch lásky,
či v obrazoch ženy ako matriarchálnej
prapodstaty života. To, že umelec krátko
po ich vytvorení zomrel v objatí tejto kra-
jiny a jednej z jej žien na jednu z chorôb,
ktoré so sebou zase prináša nedostatok ci-
vilizácie, je otáznym, nie exemplárnym
vyústením príbehu. 
Príbeh Milana Rastislava Štefánika začí-
nal v malej obci pod Bradlom, v chudob-
nej rodine evanjelického farára. To, že
Štefánik sa dostal na Tahiti, súviselo s
jeho poverením francúzskou vládou rea-
lizovať astronomické výskumy v Polyné-
zii. Štefánika rovnako očaril tento svet a

prejavy jeho kultúry a civilizácie.
Výsledkom bol aj rad predmetov, ktoré
tu v zápale prebudeného zberateľstva
vedome nazbieral. Jedným z nich boli aj
pôvodné štočky grafík Gaugina. Nálezy
sa zložitým spôsobom po Štefánikovej
tragickej smrti pri havárii lietadla dostali
napokon ako vyrovnanie dlhov jeho
početnej rodiny predajom do zbierok v
Česku. Séria novotlačí vznikajúcich z
nich v priebehu rokov z rôznych motivá-
cií tak na Slovensku, ako i v Česku (pri-
čom na tejto výstave sú vystavené iba od-
tlačky, ktoré sa momentálne nachádzajú
na území Slovenska) poukazuje na neus-
tálu citlivosť voči Gauginovmu počinu.
Výstava Štefánik, Gaugin a Tahiti v Pálf-
fyho paláci na Panskej ulici potrvá do 10.
septembra.

Hana Vaškovičová, Dáša Šebanová

Socha a objekt

aj toto leto 

v Bratislave
VÝSTAVA
Už po jedenástykrát organizuje Galé-
ria Z medzinárodnú sochársku vý-
stavu, ktorá sa koná každoročne v
Bratislave v rámci letnej ponuky kul-
túrnych podujatí.
Pri tomto veľkorysom podujatí s Galé-
riou Z spolupracujú viaceré galérie, v
tomto roku galérie Slovenskej sporiteľ-
ne, Francúzskeho inštitútu, Bulharského
kultúrneho a informačného strediska a
Rakúskeho Kulturforumu, ďalej Galéria
Komart, Nova a Galéria K. 
Výstava Socha a objekt patrí k ojedine-
lým medzinárodným prehliadkam z
oblasti výtvarného umenia, ktoré sa v
Bratislave vôbec konajú. Hlavné mesto
sa tak cez leto stáva miestom, kde sa stre-
távajú kvalitné umenie i významné ume-
lecké osobnosti. Tento rok výstava pred-
staví takmer štyridsiatku sochárov z rôz-
nych európskych krajín a USA. Medzi
nimi budú diela napr. H. Brucha, R. Koll-
nitza, J. Gundersena, J. Chmelařa, J. Ke-
dziora, J. Meliša, Š. Palu, P. Rollera, J.
Zoubka. 
Z výtvarného hľadiska budú zastúpené
rôzne štýly, od objektov ktoré pracujú s
figúrou, cez inštalácie, objekty geome-
trického charakteru a minimalizmus až
po sklené objekty. Variabilnosť koncep-
cie sa snaží aspoň v náznakoch spro-
stredkovať divákom mnohotvárnosť v
súčasnom sochárskom dianí. Výstava
Socha a objekt XI. potrvá celé leto až do
2. septembra. (re)

Koncert z rokov

minulých
HUDBA
Cyklus Túlavou cestou, ktorý prináša
každoročne na Nádvorie Starej radnice
nejedno príjemné prekvapenie, pripra-
vil na prvé štvrtkové odpoludnie 6.7.
hudobné vystúpenie skupiny Funny
Fellows.
Skupina hrá už dvanásť rokov v rozmani-
tom štýle Old Time Music. Hudobný štýl
prichádzajúci z USAčlenovia kapely oko-
renili o prvky africkej a ázijskej kultúry a
vlastnými kompozíciami.
Prostredníctvom hudobného zážitku sa
budete môcť preniesť do čias 20. rokov
minulého storočia. Partia starosvetsky
oblečených gentlemanov, Veselých chlap-
cov, s duchom minulého storočia, si
radostnou hrou získala publikum nielen
na Slovensku a v Česku, ale aj v zahrani-
čí. Jemná irónia ich textov, široký reperto-
ár a majstrovsky zvládnuté nástroje vytvá-
rajú dokonalú ilúziu hudobnej minulosti s
originálnou tvárou súčasnosti. Vstupné je
100 korún. (bk)

Rozprávka

Čert a Kača 

v Starej radnici
DIVADLO
V rámci letného cyklu Rozprávková
radnica sa 3. júla o 17.00 h odohrá na
Nádvorí Starej radnice predstavenie
Dreveného divadla Čert a Kača. 
Rozprávky a komické podobenstvá v po-
daní divadiel a originálnych súborov za-
vedú divákov do kúzelného a malebného
prostredia nádvoria Starej radnice. 
Prvé predstavenie cyklu Rozprávková
radnica Čert a Kača je klasická rozpráv-
ka o jazyčnatej Kači a jej návšteve v
pekle. Detskí diváci sa prostredníctvom
tvrdohlavej dievčiny dostávajú do pekel-
ného sveta bez toho, aby ilúziu príbehu
narúšala prítomnosť herca. V ich očiach
bábky žijú svoj skutočný život, nosite-
ľom herectva je Principál, jediná živá
bytosť na javisku.
Predstavenie klasickej rozprávky Čert a
Kača je hereckým koncertom autora dra-
matizácie a výtvarníka Mgr. Ladislava
Milka. Okrem svojbytného života dreve-
ných marionet divadlo umožňuje detské-
mu divákovi nenásilným spôsobom
nahliadnuť aj do sveta vážnej hudby, čo
je v živote dnešných detí viac-menej uni-
kátne a prinajmenšom zaslúžené. Vstup-
né je 30 korún. (bk)

Stretnutie 

s historickou

Bratislavou
HISTÓRIA
V sobotu 8. júla bude o 15.00 h na
Nádvorí Starej radnice zábavno-tvori-
vé popoludnie pre deti s názvom Stret-
nutie s historickou Bratislavou.
Prostredníctvom hier a projekcií doku-
mentárnych filmov priblížia organizátori
divákom dávno stratenú a tajuplnú Brati-
slavu. Na všetkých návštevníkov tohto
podujatia čaká sobotné popoludnie plné
smiechu a zábavy v prekrásnom historic-
kom duchu. 
Na dobovej ceste budú deti aj dospelých
sprevádzať kúzelníci, tanečníci, výtvar-
níci, dokonca i žongléri. Všetci spoločne
sa budú snažiť oživiť rozmanité posta-
vičky zabudnutého sveta. Program bude
spojený s premietaním filmov, diapozití-
vov a tvorivými dielňami na témuStará
Bratislava. Vďaka divákom, ktorí na
podujatie prinesú staré pohľadnice,
obrázky a dokumenty, môžu návštevníci
nazrieť aj do dávno stratených uličiek a
námestí.
Každý, kto prinesie historické poklady
mesta v obrazoch, je vítaný dvojnásobne.
Vstupné na Stretnutie s historickou Brati-
slavou je pre deti 30 korún, pre dospelých
50 korún. (bk)

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

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

Tel./Fax: 02/ 4488 5006

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

www.motorpartner.sk

Dovolenka s novým Citroënom. 

*Pri kúpe cez OTP Leasing. 

od 254 900 Sk*

od 425 900 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). 

Akcia prebieha aj v salóne na Panónskej ceste 22.
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Hradné slávnosti Bratislava

LETNÉ SHAKESPEAROVSKÉ
SLÁVNOSTI

� 2.-4.7. o 20.30 - Kupec Benátsky, inscená-
cia Kupec benátsky v réžii Romana Poláka sa
stala vôbec prvým vlastným predstavením
naštudovaným pre slovenskú časť Shake-
spearovských slávností, Hradné nádvorie
� 10.-25.7. o 20.30 - Ako sa Vám páči?,
(voľné dni: 15.7. a 22.7.), nový premiérový
titul, komédiu Ako sa vám páči v réžii skúse-
ného divadelníka Emila Horvátha, pod jeho
vedením sa na javisku opäť zídu špičkoví slo-
venskí a českí herci, Hradné nádvorie
�27.7. - 31.7. o 20.30 - Othello, titul je tohto-
ročnou novinkou, režisér Petr Kracik (Divad-
lo Pod Palmovkou) poňal inscenáciu ako pre-
hliadku veľkých hereckých situácií a výko-
nov, Hradné nádvorie

~     ~     ~
HUDBA NA DUNAJI

� 2.7. o 15.00 - Piráti na Dunaji, plavba pre
rodiny s deťmi na karnevalovej lodi, ktorá
vypláva z druhého nástupišťa Osobného prí-
stavu, vstupné 180 Sk, loď Martin alebo Žili-
na - Osobný prístav
� 10.7. od 19.00 do 21.00 - Večerné plavby
pre dospelých: Hviezdna loď so Silent Duo,
vstupné 200 Sk, loď Martin alebo Žilina -
Osobný prístav
� 24.7. od 19.00 do 21.00 - Večerné plavby
pre dospelých: Šansónová loď, večer so šan-
sónmi v podaní Andrey Zimányiovej so sku-
pinou, čiastočne krytá loď vypláva z 2. nástu-
pišťa Osobného prístavu, vstupné 200 Sk, loď
Martin alebo Žilina - Osobný prístav

~     ~     ~
MEDZINÁRODNÁ BRATISLAVA
� 5.7. o 19.00 - Boston Promenade (Fínsko),
Hviezdoslavovo námestie, vstup bezplatný
�10.7. o 13.30 - Vaerloose Garden (Dánsko),
originálne vystúpenie mládežníckej pochodu-
júcej dychovej kapely z Dánska, Hlavné
námestie, vstup voľný
� 12.7. o 19.15. - Vaerloose Garden (Dáns-
ko), Hlavné námestie, vstup voľný
�13.7. o 12.30 - Vaerloose Garden (Dánsko),
areál Bratislavského hradu, vstup voľný
� 18.7. o 18.00 - Wycombe High School
(Anglicko), vystúpenie dievčenského spevác-
keho zboru a komorného orchestra, Franti-
škánsky kostol, vstup voľný
� 18.7. o 19.00 - Bilbao Trio (Španielsko), L.
A. Requejo - klarinet, R. Vandra - violončelo,
F. Goméz - klavír, Zrkadlová sieň Primaciál-
neho paláca, vstupné 100 Sk

~     ~     ~
DŽEZ POD VEŽOU

�5.7. o 20.00 - Martin Valihora Quintet, prvý
z cyklu džezových koncertov na nádvorí Sta-
rej radnice, účinkujú: M. Valihora - bicie, O.
Krajňák - piano, J. Griglák - bass, R. Tariška -

altsaxofón, Š. Bugala - vibrafón, Nádvorie
Starej radnice, vstupné 100 Sk
� 12.7. o 20.00 - Robert Balzar Trio (CZ),
účinkujú: R. Balzar - bass, S. Mácha - piano,
J. Slavíček - bicie, Nádvorie Starej radnice,
vstupné 100 Sk
�19.7. o 20.00 - Peter Adamov Band, P. Ada-
mov - spev, gitara (víťaz Coca-cola popstar
2003), J. Griglák - basgitara, Ajdži, Nádvorie
Starej radnice, vstupné 100 Sk
� 26.7. o 20.00 - The Frozen Dozen, E. B.
Procházka - harmonika, spev, D. Strapec - bas-
gitara, I. Lengyel - gitara, J. Višinský - bicie,
Nádvorie Starej radnice, vstupné 100 Sk

~     ~     ~
TÚLAVOU CESTOU

� 6.7. o 19.30 - Funny Fellows, úvodný kon-
cert štvrtkového cyklu Túlavou cestou pred-
staví skupinu hrajúcu v rozmanitom štýle Old
Time Music, Nádvorie Starej radnice, vstup-
né 100 Sk

� 13.7. o 19.30 - Bokomara (CZ), druhý z
koncertov cyklu Túlavou cestou predstaví ori-
ginálnu českú formáciu, Nádvorie Starej rad-
nice, vstupné: 100 Sk
�20.7. o 19.30 - Cop (CZ), česká bluegrasso-
vá kapela COP, ktorá oslávila prednedávnom
svoju švrťstoročnicu, berie život s vysokým
nadhľadom a o svoj postoj sa ochotne delí aj
so svojimi poslucháčmi, Nádvorie Starej rad-
nice, vstupné: 100 Sk
� 27.7. - Írski pesničkári, účinkujú: JAPE,
Mark Geary, Paul Noonan a Dave Geraghty z
BellX1, Nádvorie Starej radnice, vstupné 299
Sk v predpredaji, 350 Sk na mieste podujatia,
predpredaj u Dr. Horáka, Medená ulica

~     ~     ~
FOLKLÓRNE PODVEČERY

� 1.7., 2.7. o 19.30 - Folklórny súbor Eko-
nóm, reprezentačné vystúpenie, diváci si
budú môcť vychutnať tradičné tance zo
Zemplína, Parchovian či z okolia Topoľčian,
Liptova či z Ponitria, vstupné 290 Sk
� 7.7., 9.7. o 19.30 - Folklórny súbor Eko-
nóm, Nádvorie Starej radnice/290 Sk
15.7., 16.7. o 19.30 - Folklórny súbor Tech-
nik, Nádvorie Starej radnice/290 Sk
� 21.7, 22.7., 23.7. o 19.30 - Folklórny súbor
Ekonóm, Nádvorie Starej radnice/290 Sk
� 28.7., 29.7., 30.7. o 19.30- Folklórny súbor
Technik, Nádvorie Starej radnice/290 Sk

~     ~     ~
STARÁ HUDBA

� 3.7., 4.7. o 19.30 - Musa Ludens, hudobný

večer s komorným súborom, cyklus venovaný
oživovaniu hudobných pamiatok od čias Veľ-
kej Moravy cez gotiku až neskorú renesanciu,
Nádvorie Starej radnice, vstupné 290 Sk
�10.7., 11.7. o 19.30 - Musa Ludens, Nádvo-
rie Starej radnice, vstupné 290 Sk
�17.7., 18.7. o 19.30 - Musa Ludens, Nádvo-
rie Starej radnice, vstupné 290 Sk
�24.7., 25.7. o 19.30 - Musa Ludens, Nádvo-
rie Starej radnice, vstupné 290 Sk
�31.7. o 19.30 - Musa Ludens, Nádvorie Sta-
rej radnice, vstupné 290 Sk

~     ~     ~
ROZPRÁVKOVÁ RADNICA

� 3.7. o 17.00 - Čert a Kača, prvé predstave-
nie v rámci cyklu Rozprávková radnica, účin-
kuje Drevené divadlo, Nádvorie Starej radni-
ce, vstupné 30 Sk
� 10.7. o 17.00 - Vynález, predstavenie pre
deti, účinkuje divadlo Zanzara, Nádvorie Sta-
rej radnice, vstupné 100Sk
� 17.7. o 17.00 - Ujo Anjelsen, predstavenie
pre deti, účinkuje divadlo Dunajka, Nádvorie
Starej radnice, vstupné 30 Sk
� 24.7. o 17.00 - Ježko a líška, predstavenie
pre deti, účinkuje divadlo Zanzara, Nádvorie
Starej radnice, vstupné 30 Sk
� 31.7. o 17.00 - Zvedavé sloníča, divadelné
predstavenia pre deti, účinkuje divadlo Happy,
Nádvorie Starej radnice, vstupné 30 Sk

~     ~     ~
RODINNÉ ZOO-LOGIÁDY

� 1.7. o 15.00 - Janko Polienko, rozprávka
pre deti, účinkuje Nela Dušová, z cyklu
Rodinné ZOO-logiády, ktoré budú každý týž-
deň pre návštevníkov ZOO vo forme tvori-
vých, výtvarných a zábavných aktivít. ZOO
Bratislava, vstupné v cene vstupu do ZOO
� 8.7., 15.7, 22.7., 29.7. o 15.00 - Každú
sobotu sa popri živých zvieratách a atrakciách
môžete zabaviť a naučiť sa niečo nové pri
programe plnom tvorivých aktivít, ZOO Bra-
tislava, vstupné v cene vstupenky do ZOO

~     ~     ~
�8.7. o 15.00 - Stretnutia s historickou Brati-
slavou, kombinovaný zábavno-tvorivý pro-

gram pre rodiny s deťmi, Nádvorie Starej rad-
nice, vstupné pre dospelých 50 Sk, deti od 6
do15 rokov 30 Sk 
� 15.7. o 10.00 - Detský parovlak , zážitková
jazda parným vláčikom, odchod z Múzea
dopravy na Šancovej ulici, vstupné pre dospe-
lých 250 Sk, pre deti od 6 do 15 rokov 150 Sk 
� 14.7. od 19.00 - IN-LINE v Auparku, stret-
nutie priaznivcov in-line korčuľovania,  20.00
- koncert skupiny O.B.D., 21.00 - štart, DJ,
22.30 - návrat, DJ

~     ~     ~
ŽIVÉ ULICE

� 7.7., 14.7., 21.7., 28.7. od 16.00 do 19.00 -
Pozvánky Potulnej bratislavskej šermiarsko-
divadelnej spoločnosti na podujatia Kultúrne-
ho leta a Hradných slávností Bratislava 2006
ulice a námestia Starého Mesta

T-COM FIESTA
Historického centrum Bratislavy

� 1.7. od 20.00 do 22.00 - Falmenquitos - ta-
nec, spev a gitara, Hip - Hop, Hajamadagascar
- africký multiinštrumentalista, Street magican
- černošský pouličný kúzelník, Ohňová show 
� 6.7. od 20.00 - Španielske gitary, Brušné
tance, Cube juggler - žonglér s kockou, Živá
socha
� 7.7. od 20.00 - T-Com Fiesta Special: Ori-
ginálna kubánska kapela, Latino tance v štýle
salsy a merenge, Cube juggler - žonglér s koc-
kou, Ladder Artist - artista s rebríkom, Stilt
walkers - štylizované osoby na chodúľoch,
DJ& Live saxofón, Hip - hop dance show
� 8.7. od 20.00 - Originálna kubánska kape-
la, Electric boogie, Capoeira - brazílsky bojo-
vý tanec, Ladder Artist - artista s rebríkom
� 13.7. od 20.00 - Mexická hudobná skupi-
na, Street dance, Electric boogie, Street per-
formers
� 14.7. od 20.00 do 22.00 - Acapella Guys,
Reggae music, BMX bikeri, Street perfor-
mers 
� 15.7. od 20.00 do 22.00 - Acapella Guys,
Argentínske tango, Street dance, Street per-
formers

najbližšie vyjdú 20. 7.
Vystúpenia T-Com Fiesta

www.bkis.sk      www.bratislava.sk

20.6. - 20.9. 2006

200 kultúrnych podujatí          účinkujúci z 20 krajín          15 atraktívnych scén

TOP AKCIE
5.7. Boston Promenade / Hviezdoslavovo námestie / cyklus Medzinárodná Bratislava

24.7. Šansónová loď na Dunaji / cyklus Hudba na Dunaji

27.7. Írski pesničkári / nádvorie Starej radnice / cyklus Túlavou cestou

Informácie o ďalších programoch na:


