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Na Miletičovej

a Košickej ulici

sa objavili

problémy
RUŽINOV
Postup rekonštrukcie Miletičovej a
Košickej ulice komplikuje množstvo
prác navyše, ktoré sa v projekte nemo-
hli predpokladať. Napriek tomu by sa
mal termín sprevádzkovania Miletičo-
vej ulice dodržať.
Uviedol to Ladislav Csáder, generálny ria-
diteľ spoločnosti Metro Bratislava, ktorá je
investorom rekonštrukcie. „Až po odkrytí
kanalizačného zberača sa zistil jeho hava-
rijný stav, čo si vyžiadalo jeho úplnú
rekonštrukciu v dĺžke 500 metrov,“ kon-
štatoval. „Takisto sa ukázalo, že na prevaž-
nej časti úseku je podložie absolútne nevy-
hovujúce, a preto sme museli pristúpiť k
jeho výmene a spevneniu geotextíliami.
Na dodatočnú požiadavku Bratislavskej
vodárenskej spoločnosti sme museli re-
konštruovať zhruba 300 metrov vodovo-
du. Navyše pôvodný kábelovod na Mileti-
čovej ulici, ktorý nebol uložený v súlade s
údajmi správcu, by nám zasahoval do
novej vozovky, a preto sme ho museli aj so
šachtami preložiť.“
Ako dodal L. Csáder, napriek všetkým
týmto skutočnostiam dodávateľ zatiaľ do-
drží predpokladaný termín ukončenia prác
(31. august), aj keď si to vyžaduje opatre-
nia, s ktorými sa nerátalo. Pristúpilo sa k
organizácii prác na dve zmeny, zhotoviteľ
presunul pracovníkov aj stroje z diaľnič-
ných stavieb. Samozrejme horúčavy po-
sledných týždňov postup prác neuľahčo-
vali, ba naopak znemožňovali použitie
niektorých technologických postupov, pri
iných vyžadujú opatrenia navyše.
„V súčasnosti sa na Miletičovej ulici sú-
streďujeme na ukončenie rekonštrukcií
kanalizácie, vodovodov, kábelovodov a
plynovodov tak, aby sme budúci týždeň
mohli začať klásť vrstvy vozovky,“ uvie-
dol L. Csáder. „Na Košickej ulici máme už
zriadené podsypy, kladú sa obrubníky a
cementová stabilizácia a čiastočne tu
máme položený asfaltobetón.“
Podľa slov L. Csádera je veľkým problé-
mom križovatka s Trenčianskou ulicou,
kde sa po odkrytí zistilo, že vodovodné
rozvody sú v havarijnom stave a plynové
vedenie tu v rozpore so všetkými normami
zasahuje až do vrstiev vozovky. „Samo-
zrejme, jedno aj druhé si vyžaduje úplnú
rekonštrukciu, s ktorou sme nepočítali,“
uviedol. „Povolenie na rozkopávku sme tu
mali vydané až k 1. júlu. Vzhľadom na
práce navyše, ale aj dodacie lehoty mate-
riálov, ktoré na tieto nepredpokladané
rekonštrukcie sietí potrebujeme, zhotovi-
teľ upozorňuje na nereálnosť úplného
ukončenia prác v križovatke s Trenčian-
skou ulicou do konca augusta.“
Znamená to, že rekonštrukcia Miletičovej
ulice, ktorá súvisí s výstavbou už dokonče-
ného Mosta Apollo, potrvá dlhšie, ako sa
pôvodne predpokladalo. Juraj Handzo

V horúcom júli

padlo len málo

teplotných 

rekordov
BRATISLAVA
Hoci podľa odborníkov bol júl 2006
najhorúcejším júlom od začiatku
meteorologických meraní koncom 19.
storočia, takmer vo všetkých jednotli-
vých charakteristikách boli za ten čas
už namerané vyššie hodnoty.
Vyplýva to z komplexnej analýzy ex-
trémneho júla, ktorú pre Bratislavské
noviny zhotovil Pavel Faško zo Sloven-
ského hydrometeorologického ústavu. A
tak celkovo najhorúcejším kalendárnym
mesiacom v histórii meraní bol august
1992, keď priemerná teplota vzduchu
dosiahla na Kolibe 25,1 °C, na letisku
25,2, v Mlynskej doline 25,5 a v Petržal-
ke 26,0 stupňov. Posledná hodnota je
stále najvyššou priemernou mesačnou
teplotou vzduchu nameranou na Slo-
vensku - nie je náhodné, že to bolo v
Petržalke, silne urbanizovanej mestskej
časti s množstvom asfaltu a betónu. V
júli 2006 namerali priemernú teplotu na
letisku 24,6 °C, na Kolibe a v Mlynskej
doline zhodne 23,8 °C. 
Aj v kategórii celkového počtu tropic-
kých dní (keď teplota prekročí hranicu
30 °C) má júl 2006 premožiteľov. V
tomto roku sme zaznamenali 21 júlových
tropických dní na letisku a po 20 na Koli-
be a v Mlynskej doline. Na letisku už
presne rovnaký počet tropických dní
zaznamenali v roku 1994 a v roku 1983
dokonca 23, na Kolibe však tohtoroč-
ných 20 znamená zaručený rekord pri-
najmenšom od roku 1951.
Nepochybný rekord má však rok 2006 v
následnosti tropických dní, a to hneď na
všetkých troch meracích staniciach. V
Mlynskej doline nasledovalo za sebou
bez prerušenia 18 tropických dní, na Ko-
libe a letisku tropické dni bez prestávky
za sebou registrovali od 19. do 31. júla.
Rekord zaznamenal júl aj v počte tropic-
kých nocí, keď minimálna teplota nepo-
klesla pod 20 °C. Na Kolibe ich zazna-
menali v tomto mesiaci 10, a podľa P.
Fašku sú nezanedbateľné aj dve série ná-
sledností bez prerušenia, v období od 20.
do 23. a od 26. do 29. júla.
Najvyššia júlová teplota vzduchu na Slo-
vensku bola 28. 7. v Mlynskej doline,
kde namerali 36,2 °C. Z historických
záznamov však vyplýva, že doteraz naj-
teplejšie bolo 5. júla 1950 v Komárne
(39,8 °C). V Bratislave bola od roku
1951 najvyššia teplota vzduchu v júli
nameraná 8. júla 1957, keď na Kolibe
dosiahla 37,8 °C a na letisku 38,2 °C. 
Júl 2006 bol horúci a mal aj nedostatok
atmosférických zrážok, ale ani v počte
dní bez dažďa nebol rekordný.
August sa začal chladom, podľa P. Faška
však má táto vlna trvať len prvú dekádu,
po nej by mali nastúpiť letné dni s prime-
ranými netropickými teplotami. (gub)

Počas júlových horúčav hľadali niektorí ľudia osvieženie aj vo fontánach. FOTO - TASR

BRATISLAVA
Pohľad na štatistiku výjazdov záchran-
nej zdravotnej služby (ZZS) hovorí, že v
bratislavskom regióne má ich počet
medziročne zotrvávajúcu tendenciu s
minimálnymi výkyvmi - s výnimkou jú-
la tohto roka.
Vyplýva to z odpovede lekárky ZZS Patrí-
cie Eftimovej na otázku Bratislavských
novín, ako sa extrémne horúci júl prejavil
na potrebe urgentných zdravotných zása-
hov v dôsledku prehriatia, dehydratácie či
vyčerpania alebo u chronicky chorých,
najmä na ochorenia srdcovo-cievne alebo
dýchacieho aparátu. P. Eftimová uvádza,
že v porovnaní s vlaňajším júlom stúpol v
tomto roku počet výjazdov k prípadom
zjavne spôsobeným enormnými horúčava-

mi až o 25 percent. Napriek tomu zdravot-
ná záchranná služba nemôže potvrdiť jed-
noznačnú súvislosť niektorého z náhlych
úmrtí s horúčavami.
V Bratislave akútne prípady prijímajú pre-
dovšetkým najväčšie pracoviská fakultnej
nemocnice - Kramáre, Antolská, Ružinov.
V tejto súvislosti nám lekárka oddelenia
urgentnej medicíny nemocnice na Antol-
skej Andrea Lukšicová povedala, vraj na-
priek tomu, že si nevedú štatistiku, môžu
odhadnúť nárast počtu urgentných prípa-
dov spôsobených horúčavami dokonca na
30 percent. Upozornila na potrebu rozlišo-
vať prípady spôsobené nedodržaním pitné-
ho režimu a prípady, ktoré sú dôsledkom
enormne zvýšenej záťaže u chronicky cho-
rých pacientov. Veľmi závažný je podľa

nej dramaticky vysoký počet výskytu
angín - horúčavami preťažený organizmus
sa nevie brániť infekcii.
Na centrálnom príjme ružinovskej nemoc-
nice vlani v júni prijali 2881 pacientov, v
júli 2005 o dvesto viac. Rozdiel medzi jú-
nom a júlom 2006 však už predstavoval
300 pacientov. Najčastejšou príčinou boli
kolapsy v dôsledku dehydratácie, najmä
starších a chronicky chorých pacientov.
Tak v Ružinove, ako aj v Petržalke lekári
odporúčajú nielen pre túto sezónu v horú-
čavách dbať na zásobenie tela tekutinami,
ochranu pred priamym slnečným žiarením
a nadmernou námahou, vyhýbať sa poby-
tu na slnku od jedenástej do štvrtej popo-
ludní a používať krémy chrániace pokožku
a telo. Gustav Bartovic

Júl rozpálil na maximum aj zdravotníkov

V lete si treba dávať pozor aj na zlodejov
O súčasnej bezpečnostnej situácii v
meste a rizikách, na ktoré by mali
myslieť jeho obyvatelia i návštevníci,
sme sa pozhovárali s riaditeľom Kraj-
ského riaditeľstva Policajného zboru v
Bratislave Ľudovítom MIHAĽOM.
- Súčasnú situáciu v meste považujem za
stabilizovanú. Zo štatistiky trestnej čin-
nosti vyplýva, že klesol počet násilných
trestných činov, menej je napríklad prí-
padov lúpežných prepadnutí. Z dlhodo-
bého hľadiska klesá počet krádeží moto-
rových vozidiel a menej je i vreckových
krádeží. Dopravno-bezpečnostná situácia
v meste závisí od vybudovanej cestnej
siete. Hoci je oznamovaných viac do-
pravných nehôd, pretože to vyžadujú
poisťovne, následky na životoch a zdraví
účastníkov nehôd sú menej závažné.
Podľa aktuálnej bezpečnostnej situácie

priebežne prijímame konkrétne opatrenia
na zabezpečenie verejného poriadku,
ochrany života, zdravia a majetku obča-
nov.  
Na čo by si obyvatelia a návštevníci
Bratislavy mali dať v letných mesia-
coch najväčší pozor?
- Počas letných mesiacov sa ľudia stávajú
obeťami vreckových zlodejov, najmä vo
veľkých nákupných centrách, na zastáv-
kach MHD či v reštauráciách. Lepšie je
vyhnúť sa nepríjemnej skúsenosti a dávať
si pozor na svoje veci, nenechávať peňa-
ženku či doklady bez dozoru a na mieste,
odkiaľ je ich možné ľahko vytiahnuť. V
lete je i vyššia pravdepodobnosť krádeží
vlámaním do bytov. 

V ktorých lokalitách v meste je naj-
väčšie riziko, že sa človek stane obeťou
lúpežného prepadnutia?
- Policajné štatistiky hovoria o viacerých
prípadoch lúpežných prepadnutí, ublíže-
ní na zdraví, krádeží, ale aj inej trestnej
činnosti, na nedostatočne osvetlených
miestach. Najmä v noci je nutné venovať
dostatočnú pozornosť svojmu okoliu,
vyhýbať sa neosvetleným a málo frek-
ventovaným miestam, nechodiť v tesnej
blízkosti budov, kde môže za rohom
čakať niekto neznámy. V Bratislave ne-
máme špecifické miesta, o ktorých mô-
žeme povedať, že sú viac či menej rizi-
kové z pohľadu páchania trestnej činnos-
ti. Trestná činnosť sa deje na území celé-
ho mesta, prípady lúpežných prepadnutí
nevynímajúc.

Zhováral sa Juraj Handzo 
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Keď dvaja
hovoria to isté
a je to iné
Dal som si s cezpoľným kamarátom z
dospievania rande v mojom rodnom
meste. Obaja sme boli na mieste načas
a nestretli sme sa, lebo medzi nami
ležalo tak šesť kilometrov vzdušnou
čiarou. Dali sme si totiž rande pri
Avione. 
Doviezol som sa tam, s patričnými peri-
petiami, električkou číslo štyri. On sa k
Avionu doviezol pohodlne, bez peripetií,
taxíkom. K tomu Avionu, kam sa nechal
doviezť zo stanice on, totiž električka
nechodí. K môjmu Avionu v mojom meste
električka chodila, chodí a chodiť bude
podľa všetkého dovtedy, kým bude toto
mesto stáť. A presne o tretej sme stáli
každý pri inom  Avione.
Nejaký chlapček, ktorý si nechá hovoriť
projektant, sa totiž rozhodol menom
Avion pomenovať areál hypermarketov
pri letisku. Toto rozhodnutie vypovedá
nielen o jeho jazykových vedomostiach -
avion totiž nie je letisko, ale lietadlo.
Vypovedá tiež o totálnej neznalosti pome-
rov v meste, ktoré má ambície svojou
aktivitou zmeniť, ako sa tvorivo vraví,
povzniesť. Vypovedá o tom, čo ten pro-
jektant vie o tomto meste, ako s ním žije,
ako mu na ňom záleží.
Voľba tohto duplicitného názvu tiež vypo-
vedá o pôvode, miestnej príslušnosti a
zviazanosti s mestom slovutných mest-
ských konšelov, ktorí nechali v meste
naplodiť nový Avion, nevediac (skade asi
by vedieť mali, z Hornej Dolnej?), že už
jeden v meste je. Veď necitlivo k pomeno-
vaniam sa nepostavili len v tomto jednom
prípade.
Pre ľudí, ktorí tu chvíľku požili, prípadne
sa narodili, to nepripadá inak ako znásil-
ňovanie a kladú si otázku, príhodnú v
tieto dni: Aký je rozdiel medzi augusto-
vým sovietskym násilím a týmto tu?!
My rodení (aj naturalizovaní) Prešpurá-
ci, Bratislavčania, nie sme jazykoví
puristi. Mnoho vecí a miest tu nazývame
nielen po slovensky, ale aj názvami s
koreňmi maďarskými, českými, nemecký-
mi, latinskými či iných jazykov. Dokonca
aj anglickým. No nechápeme, prečo sa
pri pomenúvaní nepoužívajú slová a
mená prameniace zo studničky života,
ktorou je kultúra a história tohto mesta,
jedného z najstarších v strednej Európe.
Ledaže by sme akceptovali názory nacio-
nalistov tvrdiacich, že všetko, čo je v Bra-
tislave bratislavské, treba eliminovať,
zničiť, po našom - ausradírovať.

Gustav Bartovic

Svoju sochu

by mala mať

aj Mária Terézia
BRATISLAVA
Ohlasy laickej i odbornej verejnosti na
odhalenie sochy Hansa Christiana An-
dersena na Hviezdoslavovom námestí
nasvedčujú tomu, že ľudia si želajú, aby
v meste boli odhalené aj sochy ďalších
osobností.
V tejto súvislosti sa často spomína najmä
meno Márie Terézie, múdrej panovníčky,
ktorej meno v súčasnosti nenesie žiadna
bratislavská ulica, námestie či most, hoci
sa výrazne zaslúžila o rozvoj mesta Brati-
slavy. „Dozrela doba, aby sme sa jednoz-
načne prihlásili k jej odkazu a hľadali spô-
sob uctenia si jej pamiatky,“ povedal nám
hlavný architekt mesta Bratislavy Štefan
Šlachta. Podľa neho je dnes aktuálne
obnovenie pamätníka Márie Terézie na
tzv. korunovačnom pahorku, mieste, kde
dnes stojí socha Ľudovíta Štúra od akade-
mického sochára Tibora Bartfaya (je, mi-
mochodom autorom spomenutej sochy H.
Ch. Andersena) a architekta Ivana Szalaya.
Ako Š. Šlachta dodal, na majstra T. Bart-
faya sa už obrátili s otázkou, ako by sa
postavil k navráteniu sochy Márie Terézie
na pôvodné miesto a k premiestneniu
sochy Ľ. Štúra na iné miesto, pričom jed-
nou z možností by bolo Námestie slobody.
S rovnakou otázkou sme sa na majstra T.
Bartfaya obrátili aj my. Ako nám povedal,
myslí si, že zhotovenie sochy Márie Teré-
zie z carrarského mramoru, aká kedysi
stála na Štúrovom námestí, by stálo veľmi
veľa peňazí. „Neviem, či by sa v dnešnej
ekonomickej situácii našlo toľko peňazí na
jeden pomník,“ povedal nám. „Sám by
som bol za to, keby sa na Štúrovom
námestí opäť pomník objavil, ladil by s
budovou Reduty a dôstojne by pripomínal
Máriu Teréziu, ktorá sa zaslúžila o rozvoj
mesta.“
T. Bartfay vysvetlil, že keď sa v časoch
socializmu organizovala súťaž na sochu Ľ.
Štúra, na ktorej sa zúčastnilo asi 250 ko-
lektívov sochárov a architektov, vopred
bolo určené miesto, kde bude socha stáť.
„Prekážalo mi to, lebo som vedel, že tu
bývala socha Márie Terézie,“ zaspomínal
si. Myslí si, že pre sochu Ľ. Štúra by bolo
miesto na Námestí slobody vhodnejšie, už
preto, že umožňuje pohľad na sochu opro-
ti otvorenej oblohe a zároveň by to bolo
dôstojné miesto pre národovca, akým bol
Ľ. Štúr. Táto myšlienka však naráža na
technický problém: rozobratie pomníka a
jeho opätovné postavenie by si vyžadova-
lo veľké investície a bolo by spojené s
nemalými technickými problémami. Pom-
ník je vysoký asi 11 metrov, stojí na dvoch
žulových blokoch, ktoré sú spojené tak, že
pri rozoberaní pomníka by hrozilo riziko
ich nenapraviteľného poškodenia. 
„Myslím si, že pomník Márie Terézie na
Štúrovo námestie rozhodne patrí, ale pre
všetky uvedené dôvody myšlienku jeho
opätovného osadenia na pôvodné miesto
pokladám za nereálnu,“ uzavrel Tibor
Bartfay. Juraj Handzo

Ušetrite
svojej firme

až 25 000 Sk!

Volajte
0800 123 500

Získajte výhody pre vašu f irmu 
až za 25 000 Sk!

  neobmedzené volania 24 hodín denne
  neobmedzený vysokorýchlostný DSL internet
  moderné funkcie pobočkovej ústredne a ďalšie doplnkové služby zadarmo
  telefóny, modemy, routre a počítače za akciové ceny 
  aktivácia služieb za 1,- Sk (bez DPH) 

Zavolajte na bezplatné číslo 0800 123 500 alebo navštívte ktorékoľvek 
T-Centrum a zistite, koľko môže získať práve vaša firma!

www.t-com.sk=0800 123 500=T-Centrum

predaj kávovarov na splátky bez navýšenia

� plnoautomatický kávovar 
� vstavaný kávomlynček
� 5 rôznych nápojov napr. ristretto, espresso,

cappuccino, caffellatte, espresso, macchiato
� vstavané počítadlo porcií
� programy čistenia a dekalcifikácie
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Petržalské lávky

ešte stále

neslúžia ľuďom
PETRŽALKA
Oprávnene kritické hlasy obyvateľov
Petržalky na adresu neskorého a
navyše aj pomalého dokončovania
lávok ponad železnicu a diaľnicu sa
nekončia, hoci Národné diaľničná spo-
ločnosť (NDS) pokladá dielo za dokon-
čené.
Lenže hotové nie je, hoci posledná lávka
mala byť odovzdaná verejnosti už v roku
2004. Ide o malé stavebné objekty, na-
priek tomu stavbári dosiahli na každom z
nich sklz najmenej dva roky. Občania
Petržalky pokladajú pomalé budovanie
dokonca za útok na svoje občianske slo-
body, ako píše naša čitateľka J. K. A to
ešte pred dvoma mesiacmi investor aj
dodávateľ - teda NDS a Doprastav -
vyhlasovali, že bezproblémový prechod
na piatich lávkach do lokalít na pravom
brehu Dunaja sa stane skutočnosťou naj-
neskôr 30. júna, keď sa odovzdala diaľ-
nica.
Pravdou však je, že lávka cez Ravak pri-
šla o stavebné povolenie pre nezodpove-
dajúce riešenie premostenia železnice a a
aj pre problémy s vlastníckymi právami
k pozemkom. Dnes sú veci vyriešené -
ako nás informoval Vojtech Šmátrala z
Doprastavu, nový projekt na premostenie
železnice s protidotykovou ochranou už
majú k dispozícii, problém robí teraz
dodávka materiálu, ktorý treba doviezť
zo zahraničia. 
Na lávke smerujúcej z Petržalky k
Artmedii sú stavebné práce ukončené a
čaká sa na kolaudáciu - pri súčasnej legi-
slatíve však môže ísť až o tri mesiace.
Dovtedy budú mať občania z Farského a
okolitých ulíc problémy dostať sa do
Sadu Janka Kráľa, hoci podľa V. Šmá-
tralu už chodci objekt využívajú. Pre
mamičky s kočíkmi i pre cyklistov však
problém trvá a pokračuje aj po odovzda-
ní nadchodu, ktorý sprístupnili na prelo-
me augusta, dva roky po pôvodne stano-
venom termíne - pri Artmedii sa z neho
dá zísť len po schodoch. 
Architekti zjavne nerátali s tým, že tade
budú chodiť cyklisti a matky s kočíkmi.
Zjazd z násypu pri Artmedii smerujúce-
ho na Starý most nemá ani chodník, ani
zónu pre peších a nadchod je naprojek-
tovaný tak, že by niekedy v ďalšej
budúcnosti mal vyústiť do predpoklada-
ných polyfunkčných budov.

Gustav Bartovic

Električky opäť

premávajú cez

Obchodnú 
BRATISLAVA
Od 7. augusta je opäť obnovená pre-
mávka električiek cez Obchodnú ulicu.
Dokončenie rekonštrukcie Obchodnej
ulice zároveň prispeje k zveľadeniu
pešej zóny v centrálnej časti mesta. 
Zároveň však kvôli pokračovaniu staveb-
ných prác na Floriánskom námestí
(výstavba inžinierskych sietí, pri ktorej sa
vykonáva aj oprava koľajovej trate) bude
zavedená zmena organizácia dopravy.
Linka číslo 13 bude premávať z Hlavnej
stanice cez Obchodnú, Námestie SNP a
Jesenského na Námestie Ľudovíta Štúra.
Naspäť cez Šafárikovo námestie, Námes-
tie SNP a Obchodnú ulicu na Hlavnú sta-
nicu. Ostatné linky električkovej dopravy
premávajú po doterajších obchádzkových
trasách: Linka číslo 1 z Karlovej Vsi cez
Šafárikovo nám. (v opačnom smere cez
Jesenského), Špitálsku, Trnavské mýto a
Vajnorskú k železničnej stanici Nové
Mesto a späť. Linka číslo 2 ide zo Zlatých
pieskov cez Trnavské mýto, Vazovovu a
Račianske mýto k železničnej stanici
Vinohrady a rovnakou trasou naspäť.
Linky číslo 5 a 9 premávajú v centre
mesta obojsmerne po trase tunel, Kapu-
cínska, Námestie SNP, Špitálska, Krížna
ulica. Linka číslo 8 ide z Ružinova cez
Trnavské mýto, Vazovovu, Račianske
mýto, ŽST Vinohrady do Rače a rovna-
kou trasou naspäť. Na račianskej trase
nahrádza linku číslo 3. Linka číslo 11 je
odklonená cez Vazovovu a Krížnu ulicu.
Počas opravy trate v Dúbravke premáva-
jú linky číslo 1, 5, 12 len po Karlovu Ves.
Náhradnú dopravu v úseku s vylúčenou
električkovou dopravou zabezpečujú
autobusy X12. (juh)

BRATISLAVA
Bratislavský primátor Andrej Ďur-
kovský začiatkom septembra predsta-
ví verejnosti návrh zákona o Bratisla-
ve a prerokuje ho aj so starostami jed-
notlivých bratislavských mestských
častí.
Ako vyplynulo aj z nedávnych rokovaní
A. Ďurkovského s prezidentom Sloven-
skej republiky Ivanom Gašparovičom, aj
hlava štátu zastáva názor, že Bratislava si
zaslúži dôstojné postavenie a mala by
mať postavenie samostatného vyššieho
územného celku. Predseda Národnej
rady SR Pavol Paška počas rozhovoru s
A. Ďurkovským odporučil predložiť
návrh zákona o Bratislave na októbrovú
schôdzu parlamentu s tým, že návrh by
sa do druhého čítania dostal na decem-

brovej schôdzi Národnej rady SR a účin-
ný by mohol byť od prvého januára
budúceho roku.
Na území Bratislavy v súčasnosti pôso-
bia až tri stupne samosprávy - mesto
(magistrát), mestské časti a vyšší územný
celok - Bratislavský samosprávny kraj.
Názor, že takýto model správy je pre
mesto nevhodný, prezentoval v Brati-
slavských novinách aj vládny splnomoc-
nenec pre reformu verejnej správy Viktor
Nižňanský. Ako uviedol, úplne by posta-
čovalo, keby v Bratislave existovali iba
dve úrovne samosprávy. V. Nižňanský sa
domnieva, že Bratislava by mala byť
samostatným vyšším územným celkom a
malo by byť ponechané jej vnútorné čle-
nenie na mestské časti. Mala by sa posil-
niť pozícia magistrátu vo veciach celo-

mestského významu, vrátane daňovej
politiky. V. Nižňanský tiež označil za
luxus skutočnosť, že celkový počet
poslancov v meste presahuje štyri stovky
a vyslovil sa za výraznú redukciu ich
počtu.
Aj bratislavská verejnosť sa prikláňa k
názoru, že súčasný model samosprávy v
meste by sa mal zmeniť. Naznačili to aj
výsledky internetovej ankety, v ktorej
čitatelia Bratislavských novín odpoveda-
li na otázku: Mala by sa stať Bratislava
samostatným vyšším územným celkom?
Pripomeňme, že na túto otázku kladne
odpovedalo 220 účastníkov ankety,
zápornú odpoveď dalo 52 účastníkov a
31 zúčastnených odpovedalo, že nevie.
Celkove sa do ankety zapojilo 303 čitate-
ľov Bratislavských novín. (juh)

Mesto Bratislava by malo mať postavenie

samostatného vyššieho územného celku

Mesto predáva pozemky za Starým mostom,

záujem o ne majú viacerí veľkí realitní hráči
BRATISLAVA
Mesto Bratislava v posledný júlový deň
zverejnilo podmienky, za ktorých v
ponukovom konaní predá pozemky na
ploche takmer 10 hektárov v Petržalke.
Minimálna kúpna cena pozemkov je
8000 korún za štvorcový meter.
Ide o pozemky medzi Starým mostom,
Kočánkovou, Klokočovou a Einsteinovou
ulicou. Ako informovala hovorkyňa magi-
strátu Eva Chudinová, záujemcovia o
kúpu môžu najneskôr do 31. augusta do
15. hodiny doručiť svoje cenové ponuky v
uzatvorenej obálke na adesu: Ing. Anna
Pavlovičová, riaditeľka Magistrátu hlav-
ného mesta SR Bratislavy, Primaciálne
nám. 1, P.O. BOX 192, 814 99 Bratislava
I, s uvedením odosielateľa s výraznou
poznámkou na obálke: neotvárať - predaj
nehnuteľností v k. ú. Petržalka.
Cenové ponuky budú po prerokovaní v
komisiách mestského zastupiteľstva a v

mestskej rade predložené na prerokovanie
mestského zastupiteľstva, ktoré sa usku-
toční 28. septembra. 
Pripomeňme, že na zasadnutí bratislav-
ského mestského zastupiteľstva 6. júla
poslanci prijali uznesenie, v ktorom požia-
dali primátora Bratislavy, aby poveril ria-
diteľku magistrátu zorganizovaním ponu-
kového konania na kúpu pozemkov v
Petržalke. Predaj týchto pozemkov mal
byť kompenzáciou za zníženie výškovej
budovy Aupark Tower v blízkosti Aupar-
ku, ktorú stavia spoločnosť HB Reavis.
Poslanci stanovili termín do septembrové-
ho zasadnutia mestského zastupiteľstva.
Po tom, ako mesto ponúklo spoločnosti
HB Reavis predaj uvedených pozemkov
ako kompenzáciu za zníženie počtu pod-
laží Aupark Tower, dostalo viacero ponúk,
ktoré niekoľkonásobne prekračovali pred-
bežnú cenu, o ktorej sa hovorilo pri roko-
vaniach mesta a spoločnosti HB Reavis.

Mestskí poslanci mali príslušný návrh
prerokovať na poslednom mestskom
zastupiteľstve, primátor Andrej Ďurkov-
ský ho však z rokovania stiahol na zákla-
de rozhovoru s predstaviteľmi uvedenej
spoločnosti, ktorým sa návrh v predlože-
nej podobe zdal nepriechodný. O pozem-
ky prejavila záujem spoločnosť J&T Real
Estate, ktorá prišla s ponukou 8200 korún
za štvorcový meter, čo je asi štvornásobne
vyššia ponuka než ponuka HB Reavis. Do
hry vstúpila aj finančná skupina Penta
Investments s ponukou 9100 korún za
štvorcový meter - pri takejto cene by
mesto za takmer 10-hektárový pozemok
získalo asi miliardu korún. O pozemky
prejavila záujem aj developerská spoloč-
nosť Sekyra Group, ktorá podala žiadosť
o odkúpenie mestských pozemkov v tejto
lokalite ešte v minulom roku, teda v obdo-
bí, keď sa ešte schvaľoval územný plán
zóny. Juraj Handzo

STARÉ MESTO
V mestskej časti Staré Mesto začala od
minulej soboty vysielať lokálna televí-
zia TV Centrum, ktorej spoločníkom
je aj miestna samospráva. 
O zmluvách medzi Starým Mestom a
spoločnosťou TV Centrum budú poslan-
ci rokovať najskôr v septembri. Staro-
mestský poslanec Peter Tatár (OKS) to
považuje za neférový postup, podľa neho
totiž lokálna televízia zaťaží daňových
poplatníkov viac, ako bude jej prínos a
miestne zastupiteľstvo malo teda zmluvy
prerokovať predtým, ako ich uzavreli.
Staré Mesto, ktoré je 20-percentným
spoločníkom a do spoločnosti vložilo 40-

tisíc korún, jej poskytlo priestory a inves-
tovalo aj do techniky potrebnej na vysie-
lanie, tvrdí P. Tatár. Ako ďalej uviedol,
poslanci schválili iba zámer na zriadenie
televízie, jej stanovy a vzťahy s prevádz-
kovateľom neodobrili. 
P. Tatár si myslí, že staromestský staros-
ta Peter Čiernik konal „poza chrbty“
poslancov zastupiteľstva. P. Tatár pova-
žuje za nezvyčajný aj postup pri vstupe
Starého Mesta do spoločnosti TV Cen-
trum. Svoj vklad dala mestská časť v
septembri 2005, návrh na vstup do spo-
ločnosti však poslancom predložili až
začiatkom tohto roka. Takýto postup
naznačuje, že televízia môže byť zneuži-

tá pri kampani pred tohtoročnými voľba-
mi do miestnych samospráv. 
Ako uviedol Marek Hitka zo staromest-
ského miestneho úradu, mestská časť i
jej starosta postupujú v súlade s prijatým
uznesením. „Boli uzavreté zmluvy o
nájme techniky a o prenájme priestorov,
a preto môže televízia začať vysielať,“
skonštatoval. Pripustil, že poslanci požia-
dali starostu P. Čiernika, aby predložil
informáciu o obsahu už uzavretých alebo
pripravovaných zmlúv medzi Starým
Mestom a spoločnosťou TV Centrum,
podľa neho však spustenie televízie nie
je v žiadnom prípade podmienené prero-
kovaním tohto bodu. (brn, sita)

Starosta vraj konal poza chrbty poslancov

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

� 0905 610173
Fax: 02/4591 4046

Zabuchli ste si dvere?
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Namiesto

rekonštrukcie

štadión zbúrajú
LIST ČITATEĽA
Tak sa nám hotujú zrušiť futbalový šta-
dión, občania Petržalky. Pozrime sa na
budúcnosť štadiónu Artmedie z pohľa-
du návrhu územného plánu.
Podľa tohto dokumentu jasne vyplýva, že
územie, na ktorom stojí náš štadiónik, je
na mape vyznačený žltou farbou, čo
podľa legendy znamená „funkčné využi-
tie územia na šport a telovýchovu“. Ak
teda máme už aký-taký územný plán,
ktorý sa vypracovával mnoho rokov a
ledva prekonal ten bolestný pôrod, prečo
sa už zlietli supy aby ho roztrhali na fran-
force? Mám vážne pochybnosti o svoj-
právnosti tých našich poslancov, ktorí bez
mihnutia oka poslušne zdvihli ruky za
návrh „zmeniť účel využitia tohto priesto-
ru na obytno-administratívnu zónu“. Áno,
je nanajvýš choromyseľné a zvrátené
takto narábať s mandátom od občanov
Petržalky, ktorí už aj tak nepočúvajú nič
iné, len o krajších zajtrajškoch tejto mest-
skej časti - otázkou je však, pre koho?
Poslancom chýba porozumenie, vždy si
vystačia s nejakou náhradkou, najčastejšie
ľahostajnosťou a pohŕdaním k hlasom
svojich voličov. Asi majú blažený pocit,
že je to zo všetkého najjednoduchšie, a
teda lepšie, ako nám porozumieť. Celý
problém, má pochopiteľne, dve roviny:
prvou je priama likvidácia toho, čo vytvá-
ra hrdosť, lokálny patriotizmus, likvidácia
miesta na oddych a zábavu; a druhou
„nenápadná“ plíživá likvidácia kedysi
pýchy mesta - Sadu Janka Kráľa, ktorého
snahy o revitalizáciu vyznievajú v tomto
kontexte pomerne žalostne.
Náhradou za to dostaneme neosobný mra-
kodrap, z pohľadu bežného Petržalčana
„neužitočný“, zabraňujúci navyše z vý-
chodu prieniku slnečných lúčov do sadu,
ktorý sa, bohužiaľ, nikdy nahradiť nedá.
Zažil som už v tomto meste všeličo a je mi
jasné, že pokiaľ sa jastrabi svojím preni-
kavým okom zahľadia na nejaký poze-
mok, v tejto situácii to už nemožno zvrá-
tiť. To by musela prísť nejaká zmena, ale
bez prívlastku „nežná“. A s tým nerátam,
pretože biznis je biznis... Jediné, čo sa
určite zmení, bude môj vzťah k miestne-
mu zastupiteľstvu. Namiesto už aj tak
naštrbeného rešpektu získajú jeden istý
hlas pohŕdania. 
Keď sa Artmedia tvrdou prácou vydriapa-
la až na vrchol svojich možností, predpo-
kladal som naivne, že celý štadión sa zre-
konštruuje, aby ďalšie generácie futbalis-
tov ťažili z tejto neopakovateľnej chvíle.
No pretože nežijeme v normálnej krajine,
zoberie sa im štadión...
Budem pozorne sledovať, ako a či vôbec
sa k celej kauze vyjadria funkcionári, fut-
balisti a hlavne priaznivci Artmedie.

RNDr. Ľubomír Bágeľ, Petržalka

Ozvena Formuly 1 je dobrou inšpiráciou
Jedna z najnovších reštaurácií v meste
Restaurant & café ONE zrejme ašpiru-
je na jednotku nielen v predstavách, ale
najmä stratégiou, ktorej súčasťou je
kvalita služieb pri rozumných cenách,
aj keď... chybičky sa vyskytnú.
Prvá je hneď v názve. Ak pozorne analy-
zujete všetko okolo seba, spýtate sa, prečo
sa reštaurácia nevolá Uno. Sama sa na
webovej stránke avizuje juhotalianskou
kuchyňou, prezentuje severotaliansky
šport (povedzme Imolu), prečo má mať
anglický názov? Tým viac, že obe slovíč-
ka, one i uno, hovoria našincovi číslo jeden
- akurát, že pre väčšinu je zrozumiteľnejšie
talianske uno než anglická jednotka, ktorú
našinec dokáže čítať aj ako „oné“.
Interiéru dominuje najvyššia automobilo-
vá súťaž sveta. Uprostred je vystavený
skutočný monopost stajne Jordan, pravda,
bez motora. V skrinke, ktorá vtipne odde-
ľuje fajčiarsku časť jedálne, visia pôvodné
kombinézy jazdcov F 1, pod nimi sú
modely monopostov. Pri vchode z budovy,
kadiaľ sa ide i na toalety, sú vitríny s pre-
dajným sortimentom formuly - opäť
modely áut, tričká, kombinézy, čiapky,
suveníry. Steny zdobia kvalitné čiernobie-
le fotografie z autocirkusu. Moderný inte-
riér reštaurácie One sa skrýva pri ceste na
letisko nielen v tieni Hornbachu, Hyperno-
vy, Kiky a iných reťazcov, ale aj znaku
Volkswagen na streche budovy, taxikár nás
pri odchode hľadal dvadsať minút.
Jednoznačnou prednosťou je personál -
výkony kuchyne aj čašníkov sú vysoko
nad slovenské pomery, pričom One je
(zatiaľ) cenami oveľa ústretovejšia ako iné
reštaurácie jej kategórie. Obsluha s kuchy-
ňou dokonale zvládli aj to, že sme nemali

všetci ani studené predjedlá, ani polievku,
ani teplé predjedlá.
Zo studených predjedál sme sa rozhodli
pre Affettati italiani (195 Sk), údeniny z
južného Talianska s grisinami s olivovou
pastou a chutnými kaparami, Mozzarella
con le cigliegine (120 Sk), guľôčky syra s
grilovanými cherry paradajkami s bazal-
kou a olivovým olejom, a Salmone mari-
nato (165 Sk), marinované plátky lososa s
mladou cibuľkou nakladanou v octe. Všet-
ko výborné, údeniny vynikajúcej chute,
akú z našich údenárstiev nepoznáme.
Pri polievkach sme sa rozhodli tiež pre tri
vzorky. Z dennej ponuky to bola Cícerová
krémová (55 Sk), jednoduchá a výborná,
Brodo di manzo (55 Sk), silný hovädzí
vývar s mäsovými tortellinami, a Minestro-
ne italiano (55 Sk), číry zeleninový vývar s
obrovským množstvom zeleniny a fazule.
Kým minestrone spĺňala predstavy svojho
hodnotiteľa o tejto polievke, nedá sa to
povedať o Ravioli ripieni di salmone (195
Sk), cestovinovom jedle, ktoré je v talian-
skej jedálni na úrovni polievky. Delikátna
lososová plnka bola vskutku chutná, rov-
nako ako smotanová omáčka s bylinkami
a čerstvým kôprom, ale samotné kapsičky
boli evidentne zohrievané v mikrovlnke,
boli tuhé, na povrchu oschnuté.
Hlavné jedlá otvoril špíz Arrosticini di
maiale (255 Sk), prudko opečený bravčo-
vý špíz s červenou paprikou a prerastenou
slaninou s penne pesto (cestoviny podobné
makarónom) s omáčkou z červeného vína.
Zaujímavá kombinácia, chuťovo na jed-
notku, kúsky bravčového však neboli rov-

nako mäkké. Bistecchine alla Napoletana
(345 Sk), šťavnaté medailónky z hovädzej
sviečkovej s omáčkou segetto sprint a čer-
stvou šalviou nemali chyby. Predsa však
mali byť ešte dvakrát prekonané. Prvýkrát
sa o to pričinil Spiedini di salmone con le
cozze (330 Sk) - špíz z nórskeho lososa
prekladaný obrovskými kusmi mäska z
novozélandských mušlí a preliaty omáč-
kou z červených paprík. Vrcholom však
boli Cozze sfumante alla menta (230 Sk),
dusené čerstvé slávky na karí s čerstvou
mätou a koriandrom, zjemnené sezamo-
vým olejom a chilli papričkami - odporú-
čajú s toskánskym chlebom, vyskúšali sme
a je to gurmánske absolútno. K špízom a
mäsu sme mali vynikajúce opekané i vare-
né zemiaky (45 Sk), - veľkosti vlašského
orecha, ktoré vyvracajú fámu lenivých
gazdiniek o tom, že najlepšie nové zemia-
ky sú ako melóny.
Z dezertov nás oslovil Coconut dream (75
Sk), kokosový nealkoholický miešaný ná-
poj a k nemu pohár s mangovým pudin-
gom (45 Sk), Torta al cioccolato (105 Sk),
teda čokoládová torta, bola chutná, no ob-
rovská, výborná bola Panna cotta al cocco
(95 Sk) kokosová panna cotta preliata kar-
damómovými jahodami a zdobená strúha-
ným kokosom.
One je výborná a cenovo dostupná reštau-
rácia špičkovej úrovne kuchyňou aj obslu-
hou - doladiť by bolo treba ceny predjedál
a dezertov, ktoré niekedy prevyšujú ceny
hlavných jedál. 
Naše hodnotenie:����
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve infor-
movaná. Útratu za konzumáciu si redakcia
platila sama.

Na nečestných obchodníkov zaberie bojkot
Začínam nadobúdať dojem, že ma
pomaly celé Slovensko považuje alebo
za Sybilu, alebo za univerzálny múr
nárekov. V zásade mi to neprekáža,
pokiaľ mi bezradný spotrebiteľ nezač-
ne nadávať. 
Nemám rada situácie, aké bývali v škole,
keď tí, čo na hodine boli, schytali uči-
teľskú nevôľu za absentérov. Úprimne
povedané, tiež mi dvíha krvný tlak prí-
stup niektorých profesionálnych organi-
zácií platených celkom slušne z našich
daní - k problémom spotrebiteľov. Dar-
mo potom beží na rôznych televíznych
kanáloch draho platená reklama či infor-
mačná kampaň o právach spotrebiteľov v
rámci celej Európskej únie. Odhliadnuc
od slabej obsahovej náplne, ktorá má
vypovedaciu hodnotu hojdacieho koníka
(ja poznám svoje práva!), je záver, že
máte rovnaké práva v celej EÚ, tak práve
na nahnevanie. Prečo?
Na našom Slovensku sa rozrástli rôzne
obchodné reťazce. Tuším okrem Jednoty
sú to všetko nadnárodné spoločnosti, kto-
rých centrály sídlia kde-kade po svete,

samozrejme, aj v EÚ. Paradoxný, ba až
na smiech je potom prístup jednotlivých
predajní k spotrebiteľským sťažnostiam.
Čerstvý prípad hneď uvediem. Kúpite si
hodinky za 800 korún v Košiciach v
nemenovanom obchode veľkého reťaz-
ca. Po pár dňoch hodinky prestanú slúžiť
svojmu účelu a zmenia sa na dekoráciu.
Žiadna chyba, povie si európskou rekla-
mou povzbudený spotrebiteľ - veď
obchody toho reťazca sú aj v Bratislave a
Slovensko je súčasťou Európskej únie.
Presvedčený o svojej pravde si to namie-
ri do najbližšieho príslušného obchodu.
A ako to dopadne? Ihneď je nie príliš
ústretovým pracovníkom poučený, že
reklamovať môže iba tam, kde výrobok
zakúpil. V tomto prípade v Košiciach.
Neviem, koľko stojí spiatočný lístok do
Košíc. Možno sa tá cesta dá zvládnuť za
24 hodín. Čo však viem zaručene je, že
by som tie hodinky tresla o zem a viac-
krát by som v obchodoch oného reťazca

nakupovala tak akurát toaletný papier. A
sme pri jadre veci. Je faktom, že zákon
hovorí, že reklamovať sa musí tam, kde
človek výrobok zakúpil. Neplatí to však
vždy, pretože predovšetkým predajne
domácich spotrebičov vo svojich záruč-
ných podmienkach zvyknú uvádzať ako
miesto na reklamáciu rôzne servisné or-
ganizácie. Táto prax sa, prirodzene, ne-
považuje za protizákonnú. Nechápem
preto argument obchodných reťazcov, na
základe ktorého preháňajú spotrebiteľa
od čerta k diablovi, aby nakoniec prípad-
ne povedali, že mu reklamáciu neuzná-
vajú. Ako dôvod je v poslednom čase
mimoriadne obľúbené tvrdenie, že výro-
bok si spotrebiteľ poškodil nevhodným
používaním. Tento argument sa uvádza
od topánok počnúc, cez mobilné telefóny
(skorodovaná doska), fotoaparáty až po
motorové vozidlá. Čo s tým? Nuž, ak sa
spotrebitelia vzdajú - vyhrali pseudoob-
chodníci. Ak začnú účinný spotrebiteľ-
ský bojkot, postupne sa predajcovia učlo-
večia. Skúste to!

Marta Černá, Fórum spotrebiteľov

Semafory pri

Novom moste

brzdia chodcov
LIST ČITATEĽA
Stalo sa módou v Bratislave nedbať na
peších a uprednostňovať automobilovú
dopravu. Typickou ukážkou nevhodné-
ho riešenia priechodu pre chodcov je
priechod na Rázusovom nábreží pri
Novom moste.
Len čo ľudia vystúpia z električky, „nasko-
čí“ na semafore červená, a keď sa im
konečne podarí prejsť cez túto hlavnú
dopravnú tepnu (po 100-sekundovom
intervale) smerom k autobusovému nástu-
pišťu pod Novým mostom, čaká na nich
ďalšia červená na semafore, a to na odboč-
ke z hlavnej cesty. Na svoj odchádzajúci
spoj sa tak môžu pozerať iba z diaľky, lebo
prebiehať na červenú cez tieto vyťažené
dopravné tepny je naozaj životu nebez-
pečné. 
Pritom riešenie tejto situácie je jednodu-
ché. Stačí vypočítať presný časový interval
električky zo zástavky Slovenská národná
galéria po zastávku Nový most (na zastáv-
ke SNG čaká električka vždy na svetelné
znamenie) a nastaviť semafory tak, aby pri
príchode električky od Slovenskej národ-
nej galérie k zastávke Nový most naskoči-
la pre chodcov zelená.
Navyše tu nainštalovali klamlivé zvukové
zariadenie, ktoré má slúžiť na urýchlenie
intervalu na naskočenie zeleného svetla
pre chodcov na semafore. Zariadenie síce
funkčné je, ale svoju zásadnú úlohu, a to
zmenšiť interval čakania chodcov, nerobí.
Ako som sa dozvedela z magistrátu, zaria-
denie je inštalované pre nevidiacich obča-
nov. Naozaj drahá investícia, ak sa využí-
va iba polovičato. Argumentovať tým, že
príde k zbrzdeniu dopravy, je naozaj scest-
né, pretože autá aj tak stoja na najbližšej
križovatke. Alebo naozaj na peších nezá-
leží a budeme ohrozovať ich životy?
Odporúčam preto predstaviteľom magi-
strátu urobiť prieskum, koľko ľudí denne
ohrozuje svoje životy prebiehaním cez
cestu na tomto nebezpečnom úseku.

Diana Gabrišová, Bratislava

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

!!! DO POZORNOSTI RODIČOV !!!
Súkromná základná škola, Ružová dolina 29,

Bratislava 2 - Ružinov otvára pre vaše deti 
v školskom roku 2006/2007

triedy 6. - 9. ročníka ZŠ
Otvorenie konkrétneho ročníka záleží 

od počtu prihlásených žiakov

PONÚKAME individuálny prístup, vzdelávanie v nestre-
sovom prostredí, dôraz na výučbu cudzích jazykov a ďal-
šie motivujúce aktivity.
POSKYTUJEME vzdelávanie aj deťom s poruchami uče-
nia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia) v spolupráci so špe-
ciálnymi pedagógmi, psychológmi a asistentom učiteľa.

Zápis sa uskutoční v priestoroch školy 26.6. - 29.6.
a 28.8. - 31.8. 2006 v čase od 1400 do 1700 h, 

alebo priebežne na základe osobných konzultácií

Pre ďalšie informácie sme Vám k dispozícii na tel. číslach:
5341 2593, 0903 468 345, 0903 478 002, 

0905 984 111 alebo na www.detieuropy.szm.com
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Ministerstvu sa

nepáči prístup

pamiatkarov
STARÉ MESTO
Na úlohy a kompetencie krajského
pamiatkového úradu upozorňuje v
súvislosti s článkom o čiernej stavbe
na Gorkého 8, o ktorej sme písali v
čísle 26, sekcia kultúrneho dedičstva
ministerstva kultúry v stanovisku pre
naše noviny.
Pripomeňme, že článok sa týkal nepovo-
lenej stavby v dome na Gorkého 8. Maji-
teľ bytu si na druhom poschodí bez
povolenia úradu zamuroval a zasklil časť
terasy a zasiahol tak do celkovej archi-
tektúry domu. Hovorca mestskej časti
Staré Mesto Stanislav Jurikovič nám
potvrdil, že prístavba vznikla bez staveb-
ného povolenia. K zásahu do dobovej
architektúry sa vyjadril aj riaditeľ kraj-
ského pamiatkového úradu (KPÚ) Peter
Jurkovič. Konštatoval, že dom síce nie je
kultúrnou pamiatkou, ale je v pamiatko-
vej zóne. Úrad však nemá legislatívne
možnosti zabrániť prípadnému povole-
niu stavby. Dodal, že to však neoprávňu-
je nikoho stavať bez platného stavebného
povolenia. Podľa Viktora Ferusa z pa-
miatkového dohľadu KPÚ úpravy nie sú
viditeľné z verejných priestorov, výrazne
nemenia charakter objektu, sú reverzibil-
né a nezasahujú do hmotnej podstaty
objektu. Dodal, že KPÚ sa vyjadruje pre-
dovšetkým k vonkajšiemu vzhľadu. V
tomto zmysle vydal úrad záväzné stano-
visko. 
Podľa sekcie kultúrneho dedičstva minis-
terstva kultúry má KPÚ rozhodovať
záväzným stanoviskom nielen pokiaľ ide
o uličné fasády, teda vonkajší vzhľad, ale
má posudzovať aj dvorové fasády a prie-
story, ktoré nie sú bežne verejnosti prí-
stupné. V takýchto prípadoch je však
kontrola čiernych stavieb miestnou
obhliadkou sťažená práve ich neprístup-
nosťou. Pri posudzovaní veci by mal kraj-
ský pamiatkový úrad postupovať na
základe miestnej obhliadky, znalosti pro-
blematiky, ale aj so zreteľom na práva
vlastníka a jeho praktické potreby spoje-
né s využitím nehnuteľnosti. Ministerstvo
kultúry pripravuje zásady ochrany pa-
miatkového územia pre Pamiatkovú zónu
Centrálna mestská oblasť Bratislava.
Mali by transparentnejšie určiť nároky na
vlastníkov nehnuteľností v pamiatkovom
území, uvádza sa okrem iného v stanovis-
ku sekcie ministerstva. Riaditeľ KPÚ P.
Jurkovič dodal, že by bol rád, ak by aj
Bratislava využívala ustanovenie zákona,
kde sa hovorí o úlohe obce. (rob)

Prílišné teplo

v električkách

nie je z kúrenia
BRATISLAVA
Júlové tropické horúčavy znížili kom-
fort cestovania mestskou hromadnou
dopravou. Niektorí cestujúci sa poza-
stavili nad tým, že napriek vysokým
teplotám sa v električkách kúri. 
Do redakcie sme dostali niekoľko e-mai-
lov a listov, ktorých pisatelia vyjadrili
nad touto skutočnosťou pohoršenie. Ako
nás informoval riaditeľ divízie Elektric-
ké dráhy Dopravného podniku Bratisla-
va, a. s., Vladimír Rafaj, dopravný pod-
nik prevádzkuje 227 električiek, ktorým
výrobca určil životnosť 20 rokov. Prie-
merný vek električiek je približne 16
rokov, ak sa električky po modernizácii
počítajú ako nové, podľa roku výroby je
priemerný vek 19,73 roku, pričom naj-
staršia električka je z roku 1963. Všetko
sú to električky s tzv. vysokou podlahou,
kde celá elektrická výzbroj je umiestne-
ná pod podlahou, pri tzv. nízkopodlaž-
ných električkách je väčšina výzbroje na
streche. „Z tohto počtu je 113 električiek
poháňaných tzv. odporovou reguláciou,
ktorá svojou činnosťou vytvára odpado-
vé teplo,“ uviedol V. Rafaj. „Elektrická
výzbroj týchto električiek z princípu
vyžaduje intenzívne chladenie vzdu-
chom, pričom najvýraznejšie oteplenie
vzniká pri rozjazde a brzdení. Ide o od-
padové teplo, ktoré nie je spojené s ďal-
šou spotrebou elektrickej energie (nie je
to teda kúrenie). Nastavením regulačnej
klapky sa smeruje chladiaci vzduch z
elektrickej výzbroje pod vozidlo, alebo v
zimnej prevádzke sa ohriaty vzduch
smeruje do vozidla a podporuje celkové
kúrenie. Tesnosť týchto klapiek pra-
videlne kontrolujeme, ale zabezpečiť
100-percentnú izoláciu je problém.“ 
Ako dodal, tento stav definitívne vyrieši
len modernizácia električiek, pri ktorej sa
nahrádza odporová regulácia polovodičo-
vou, kde už odpadové teplo nevzniká,
alebo výmenou za nové električky s mo-
dernou reguláciou. Cena generálnej opra-
vy spojenej s modernizáciou aj pohonu
jednej kĺbovej električky vyjde asi na 19
miliónov korún. Cena novej električky
porovnateľnej kapacity sa pohybuje
okolo 50 miliónov korún.
„Ak sa cestujúci domnieva, že teplý
vzduch smeruje do vozidla, odporúčame
upozorniť na to vodiča počas státia na
zastávke, alebo nám napísať s uvedením
minimálnych údajov pre identifikáciu
vozidla (číslo linky, čas, prípadne evi-
denčné číslo vozidla). V prípade technic-
kej poruchy na klapke vykonanáme
opravu,“ ubezpečil V. Rafaj. (juh)

Projekt Zelené Mesto už pozná víťazov
BRATISLAVA
Víťazmi ôsmeho ročníka environmen-
tálneho projektu Zelené mesto sa po
prvý raz v histórii stali mestské časti
Podunajské Biskupice, Karlova Ves a
Lamač. Svojím hlasovaním o tom roz-
hodli obyvatelia mesta. 
V týchto mestských častiach sa bude pra-
covať na skrášľovaní vybraných lokalít.
Revitalizačným prácam vo vybraných
mestských častiach predchádzala tradičná
práca zamestnancov vyhlasovateľov pro-
jektu Zelené mesto Hlavného mesta SR
Bratislava a spoločnosti Philip Morris
Slovakia na úprave a čistení Horského

parku. Okrem bežnej údržby tu spolu s
Nadáciou Horský park 3. augusta sláv-
nostne otvorili novú vstupnú bránu v
juhozápadnej časti lesoparku. 
V priebehu júla hlasovali obyvatelia za
revitalizačné plány, ktoré zostavila odbor-
ná komisia na základe zaslaných návrhov
od obyvateľov. Celkovo prišlo prostred-
níctvom internetu a platných vyplnených
hlasovacích lístkov uverejnených v Brati-
slavských novinách 3236 hlasov. Najviac
hlasov získala mestská časť Podunajské
Biskupice (663 hlasov) a ďalšími víťaz-
nými mestskými časťami sa stali Lamač
(607 hlasov) a Karlova Ves (505 hlasov). 

Projekt vstupuje do záverečnej fázy,
počas ktorej sa môžu obyvatelia aktívne
zapojiť do realizácie projektu, konkrétne
do revitalizačných prác vo víťazných
mestských častiach: 12. augusta v Lama-
či, 19. augusta v Karlovej Vsi a 26.
augusta v Podunajských Biskupiciach. V
Lamači sa upraví Rozálske námestie, v
Karlovej Vsi pôjde o úpravu okolia
domov na rozhraní ulíc Pribišova a Ľ.
Fullu a v Podunajských Biskupiciach o
výsadbu stromov a vybudovanie zákla-
dov parčíka na Podunajskej ulici. Bližšie
informácie sú dostupné na stránke
www.bratislava.sk. (juh)

STARÉ MESTO
Obnova Apponyiho paláca a priľahlých
historických budov tvoriacich komplex
Mestského múzea v súčasnosti pokraču-
je na viacerých frontoch. Jej celkové
ukončenie sa predpokladá v budúcom
roku.
Ako nám povedal Cyril Vaňo, riaditeľ
mestského investora pamiatkovej obno-
vy Paming, momentálne sa čistia priesto-
ry a odstraňujú nevhodné murivo a pô-
vodné časti technickej infraštruktúry.
„Keďže ide asi o tritisíc kubických
metrov stavebného odpadu, pri obme-
dzených možnostiach dopravného prístu-
pu do pešej zóny to predstavuje pomerne
veľký problém,“ konštatoval. Podľa jeho
slov bol v týchto dňoch ukončený ar-
cheologický prieskum nádvoria Appo-
nyiho paláca, v rámci ktorého archeoló-
govia objavili množstvo cenných nále-

zov; údaje o nich budú publikované po
ich spracovaní a bližšom vyhodnotení. C.
Vaňo zdôraznil, že mesto venovalo prie-
behu archeologického prieskumu veľkú
pozornosť, čoho dôkazom je skutočnosť,
že sa našli pôvodné výmaľby miestností
na druhom a treťom nadzemnom podlaží
Apponyiho paláca. „V súčasnosti sa ro-
bia sondy a odborníci zvážia, ako sa
ďalej s výmaľbami naloží, respektíve
ktorá z nich poslúži ako vzor na vymaľo-
vanie miestnosti, v ktorej sa našla,“ uvie-
dol. Ako dodal, zároveň pokračujú reš-
taurátorské práce na jednotlivých podla-
žiach paláca.
V rámci prác na obnove Apponyiho palá-
ca je ešte potrebné dokončiť fasádu, opra-
viť krov a vymeniť strešnú rytinu a dokon-
čiť rekonštrukciu miestností na prízemí a
prvom poschodí. Tieto práce by sa mali
urobiť ešte v tomto roku. V rovnakom čase

sa uskutočnia aj betonárske práce na
nádvorí a práce na inštalovaní novej tech-
nickej infraštruktúry - rozvody vody, elek-
triny a plynu, kanalizácia a kúrenie. „Po
sprístupnení priestorov obnovených v
tomto roku by návštevníci mali mať mož-
nosť prezrieť si priebeh reštaurátorských
prác v niektorých miestnostiach,“ podot-
kol C. Vaňo.
Obnova zvyšných miestností Apponyiho
paláca na horných poschodiach a v pod-
kroví by sa mala dokončiť v budúcom
roku. Je predpoklad, že pod nádvorím
paláca bude vybudovaná prípravňa jedál.
Ďalšie práce budú zamerané na ostatné
časti komplexu Mestského múzea (interié-
ry) a ich priebeh bude závisieť od prísunu
finančných prostriedkov. Obnova komple-
xu budov Mestského múzea je zaradená
do programu priorít rozvoja mesta Brati-
slava v rokoch 2004 - 2006. (juh)

Obnova Apponyiho paláca a ďalších budov

Mestského múzea potrvá do budúceho roku

Odhalia pomník Danielovi Tupému
PETRŽALKA
Na Tyršovom nábreží v Petržalke by
ešte v tomto roku mal pribudnúť pom-
ník, ktorý by navždy dokumentoval
odsúdenie nezmyselného vražedného
útoku na mladého študenta Daniela
Tupého. 
Ako nás informovala hovorkyňa magi-
strátu Eva Chudinová, pomník bude slúžiť
nielen ako memento smrti Daniela Tupé-
ho a iných obetí, ale aj ako názor obyvate-

ľov Bratislavy na nezmyselné rasovo či
inak motivované násilné činy, ktoré sa,
žiaľ, stali na území mesta.
Bratislavský primátor Andrej Ďurkovský
sa v tejto súvislosti stretol s otcom Danie-
la Tupého, ktorému prisľúbil pomoc pri
výstavbe pomníka. Pomník bude umiest-
nený asi 10 metrov od miesta, kde sa inci-
dent uskutočnil, na Tyršovom nábreží v
Petržalke, medzi stromami. Na jeho tvor-
be sa bude podieľať architekt Pavol Brna.

Otec Daniela Tupého v súvislosti s podpo-
rou projektu rokuje aj s vedením Univer-
zity Komenského, ale aj s mimovládnymi
organizáciami, s ktorými chcú vyhlásiť aj
verejnú zbierku na financovanie projektu.
Daniel Tupý sa stal obeťou útoku skupiny
neonacistov, ktorým sa zrejme nepozdával
jeho vzhľad. Pri útoku utrpel viacero bod-
ných poranení, ktorým podľahol. Pri
tomto incidente utrpel ťažké zranenia aj
ďalší z napadnutých študentov. (juh)

Bajkalská 5/B
831 04 Bratislava
tel.: 44 64 40 44
PO-PI: 10 h - 19 h
SO:  9 h -13 h

LETNÝ VÝPREDAJ

– teraz je čas kvalitne 
a lacno nakúpiť 
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Práce na obnove

bývalého kostola

klarisiek finišujú
STARÉ MESTO
Práce na obnove a dostavbe bývalého
kostola klarisiek v historickom centre,
ktoré zabezpečuje mestský investor pa-
miatkovej obnovy Paming, v týchto
dňoch finišujú. Už v septembri by sa tu
mohli konať prvé hudobné podujatia.
V uplynulých dňoch sa v objekte, ktorý
bude slúžiť ako koncertná sieň, urobili
radikálne opatrenia na odstránenie vlh-
kosti, v súčasnosti sa odstraňuje lešenie.
Potom príde na rad zhotovenie podlahy a
záverečné čistiace práce. Podľa slov ria-
diteľa Pamingu Cyrila Vaňa sa v priesto-
roch našli pôvodné cenné výmaľby, ich
reštaurovanie sa bude vykonávať až v
budúcom roku. Stále nie je dokončená
prístavba sociálneho zázemia (šatne,
technické priestory), dokončené by malo
byť v budúcom roku, po archeologickom
prieskume, naplánovanom na zimné
mesiace. V budúcom roku by mal svojmu
účelu slúžiť aj organ, ktorý majú počas
zimných mesiacov očistiť, naladiť a pri-
praviť na používanie, „Organ je význač-
nou kultúrnou pamiatkou, preto sa jeho
obnove bude venovať maximálna po-
zornosť,“ uviedol Cyril Vaňo. (juh)

Vzácny dom 

do zimy zateplia
STARÉ MESTO
Rekonštrukciu historického objektu
na Rudnayovom námestí 4 by mali
ukončiť v budúcom roku.
Podľa riaditeľa mestskej investorskej
organizácie Paming Cyrila Vaňa sa v sú-
časnosti vykonávajú sanačné práce na ob-
vodovom murive, sanácie tehlových kle-
nieb a pripravujú sa práce na výplniach
okien a dverí, aby bola v zimných mesia-
coch stavba zateplená. 
V spodných priestoroch objektu bude
umelecká galéria, v ktorej by mohli byť
vystavené diela bratislavského umelca
Franza Xavera Messerschmidta (1732 -
1783). Na horných podlažiach by mali
byť priestory magistrátu, určené na
využitie pre spoluprácu bratislavskej
samosprávy s inými slovenskými región-
mi, v ktorých by bola aj možnosť preno-
covania. (juh)

Križovatka pri

Riviére je už

v prevádzke
KARLOVA VES
Od 2. augusta je plne funkčná cestná
svetelná križovatka Devínska cesta -
Karloveská ulica. Stavba, ktorá zo-
hľadňuje preferenciu vozidiel mest-
skej hromadnej dopravy, bola ukonče-
ná v predstihu ešte 20. júla.
S výstavbou začalo mesto prostredníc-
tvom svojej organizácie Generálny in-
vestor Bratislavy v októbri minulého ro-
ku, do 5. decembra 2005 bola rozšírená
Karloveská ulica v úseku od Molecovej
po Devínsku cestu o samostatný pruh pre
autobusy mestskej hromadnej dopravy a
vybudovaná bola autobusová nika na
Karloveskej. Tieto úpravy zabezpečia
zvýšenie výkonu križovatky Molecova -
Karloveská. Po zmene projektovej doku-
mentácie, ktorá sa uskutočnila na základe
požiadavky dopravného podniku zabez-
pečiť otáčanie duobusov v križovatke
Devínska cesta - Karloveská, stavebné
práce pokračovali od prvého marca tohto
roka.
Po stavebných úpravách vznikli v križo-
vatke dve nové autobusové zastávky na
Devínskej ceste, ktoré boli vybudované v
samostatných nikách. Vybudoval sa aj
samostatný vyčkávací a odbočovací pruh
pre duobusy na odbočenie vľavo do Kar-
loveskej ulice. Pribudlo aj sedem nových
parkovacích miest pred Tatra bankou a
nový priechod pre peších cez Karloveskú
ulicu.
V rámci úprav bolo vymenených 2200
štvorcových metrov živičného povrchu.
Pribudla aj cestná svetelná signalizácia,
ktorá umožní bezpečné odbočenie a
výjazd z Devína cez električkovú trať.
Signalizačne sú zabezpečené aj nové
priechody pre chodcov cez Karloveskú a
Devínsku cestu. Novo vybudovaná kri-
žovatka bude riadená samostatným radi-
čom, ktorý je prepojený do centrálneho
dispečingu koordinačným káblom. Tým
sa zabezpečí koordinované riadenie jed-
notlivých jazdných prúdov vozidiel a
preferencia električiek.
Súčasťou stavby boli aj prekládky trole-
jového vedenia, verejného osvetlenia,
elektrických a telekomunikačných vede-
ní. Stavebné náklady predstavujú 40,6
milióna korún, oficiálne ukončenie stav-
by bolo určené na 5. augusta. (juh)

Medzi Mýtnou, Vazovovou a Radlinského

chcú postaviť veľký polyfunkčný komplex
STARÉ MESTO
Polyfunkčné centrum Nová Mýtna je
pracovný názov nového komplexu,
ktorý chce súkromný investor vybudo-
vať v trojuholníku vymedzenom ulica-
mi Mýtna, Radlinského a Vazovova.
Severozápadnú časť územia ohraničuje
chodník pre peších na Mýtnej ulici, zo
severovýchodu ohraničuje dotknuté úze-
mie susedný pozemok s plánovanou
zástavbou, na juhozápade lokalita hrani-
čí s objektmi Slovenskej technickej uni-
verzity, bytovým domom s priľahlými
garážami na Mýtnej ulici číslo 38 a 40 a
domom na Radlinského ulici číslo 39.
Juhovýchodnú hranicu dotknutého úze-
mia tvorí chodník na Radlinského ulici.
V plánovanom polyfunkčnom centre
majú byť okrem bytov a vysokoškolské-

ho internátu aj obchody, kaviarne, reštau-
rácia, kancelárske priestory a športovo -
spoločenské priestory. Objekt má byť
rozdelený na podnož, ktorá má zahŕňať
komerčné a športové funkcie, ako aj
vstupné časti, a na dve výškové časti, z
ktorých v jednej, 15-podlažnej, majú byť
byty, a v druhej, 23-podlažnej, vysoko-
školský internát. Na Mýtnej ulici má
objekt dosahovať výšku šiestich nadzem-
ných podlaží. Nachádzať sa tu má aj
vjazd a výjazd z garáže. Z Mýtnej ulice
má byť prístupná administratívna časť a
komerčné funkcie, umiestnené v dvoj-
podlažnom parteri budovy. Odtiaľ má
terén pozvoľna stúpať rampou až na úro-
veň, kde sa má nachádzať priestranný
dvor so zeleňou, do ktorého majú byť
orientované výhľady bytov. Samotné

obchody majú byť umiestnené na dvoch
podlažiach a majú byť prístupné pavla-
čou. Centrálny priestor má tvoriť otvore-
ná galéria. Hlavný prístup do pasáže má
byť z Radlinského ulice, kde výška
objektu má dosahovať tri nadzemné pod-
lažia. Parter má byť mierne zapustený a
má sa tu nachádzať aj vstup do internát-
nej časti, vjazd a výjazd z garáže. V tre-
ťom podlaží z Radlinského ulice majú
byť umiestnené športové priestory a reš-
taurácia, prístupné z nákupnej pasáže.
Dve výškové časti majú tvoriť dominan-
ty riešeného územia. V suteréne objektu
sa majú nachádzať štyri podlažia pod-
zemnej garáže.
S výstavbou by sa malo začať asi v
októbri budúceho roku, ukončená by
mala byť o dva roky neskôr. (juh)
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.ROOMSTER TOUR

ŠkodaRoomster ťa bude voziť a baviť!

partneri:

Spolu s ňou aj množstvo fantastických
atrakcií pre deti a dospelých, testovacie
jazdy, súťaže a ďalšie akcie, nad
ktorými sa bude vznášať najväčšia
vzducholoď v Európe.

Revitalizácia Michalskej priekopy bude

dokončená na sklonku letných prázdnin

Namiesto spomaľovačov budú ostrovčeky

STARÉ MESTO
Práce na revitalizácii Michalskej prie-
kopy, po ktorej sa premení na atraktív-
nu súčasť bratislavskej pešej zóny,
pokračujú naplno a ich ukončenie sa
predpokladá na konci augusta.
Ako nám povedal Cyril Vaňo, riaditeľ
mestského investora obnovy pamiatok
Paming, prác na obnove priekopy ostáva
ešte pomerne veľa, pretože sa čakalo na
ukončenie rekonštrukcie kanalizácie a
zároveň sa riešili majetkovoprávne vzťa-
hy na niektorých parcelách. Niektorí
vlastníci nesúhlasia so vstupom verejnosti
na svoje pozemky, preto bude táto sporná
časť plochy oddelená od ostatných častí
Michalskej priekopy provizórnym oplote-

ním. Zároveň v spolupráci s pamiatkarmi
Paming rieši stavebnú obnovu priestorov
pod Michalským mostom, skadiaľ by
popod jeden z mostných oblúkov mala
byť sprístupnená pokračujúca časť prieko-
py až po Dom novinárov. 
Doteraz sa v priekope položili rozvody
vody a elektriny, urobili sa základy pod
cestičky, zemné a terénne práce, vybudo-
valo sa kamenné oplotenie v smere od
Prašnej bašty, upravili a spevnili sa časti
Michalského mosta. Buduje sa sociálne
zariadenie pre návštevníkov vrátane imo-
bilných, ktorého súčasťou budú aj umy-
várne, obnovujú sa tiež priestory pre pra-
covníkov mestskej knižnice. Ako dodal C.
Vaňo, robili sa aj opatrenia na odvlhčení

časti murív súvisiacich s priestormi lekár-
ne Červený rak.
V priekope ešte treba dokončiť cestičky,
vonkajšie osvetlenie a terénne úpravy,
treba zhotoviť provizórnu ochranu nad
prístupovým schodiskom, keďže súkrom-
ný investor bude vykonávať obnovu pri-
ľahlej budovy na Michalskej ulici 24 - 26.
„Na budúci rok sa bude dokončovať sta-
tická úprava Michalského mosta z jeho
hornej časti, pretože zub času a slabšia sta-
rostlivosť sa podpísali na jeho celkovom
technickom stave,“ konštatoval C. Vaňo.
Revitalizácia Michalskej priekopy je v
programe priorít rozvoja mesta a realizuje
sa podľa projektu dnes už nebohého archi-
tekta profesora Rastislava Janáka. (juh)

BRATISLAVA
Obnoviť všetky priechody pre chodcov
v blízkosti škôl plánuje oddelenie cest-
ného hospodárstva bratislavského
magistrátu do začiatku školského roku.
Náklady len na priechody pre chodcov
v celom meste budú asi 3 milióny.
S možným osadzovaním spomaľovačov
pred niektoré priechody však magistrát
neráta, pretože to spomaľuje dopravu a

zvyšuje hlučnosť. Podľa vedúceho odde-
lenia cestného hospodárstva Mariána
Blaha by v blízkej budúcnosti mali pri-
budnúť ostrovčeky pre chodcov na Mlyn-
ských nivách pred autobusovou stanicou.
Koncom minulého roku vznikli ostrovče-
ky aj na Eisnerovej ulici v Devínskej
Novej Vsi.
Mesto má v správe celkovo 1280 priecho-
dov a obnovujú sa prevažne v smere od

centra. Prvoradá je obnova priechodov v
blízkosti škôl, obnovu ostatných priecho-
dov plánuje dokončiť do konca septemb-
ra. Magistrát chce zároveň v tomto roku
obnoviť 60 percent všetkých dopravných
vodorovných značení za 13 miliónov
korún. Celkovo ide o 554-tisíc metrov
deliacich čiar, 464-tisíc metrov vodiacich
čiar a 4850 štvorcových metrov označení
na komunikáciách. (rob)



NOVÉ MESTO
Nový hotelový a rekreačný komplex
chce na mieste bývalej reštaurácie
Snežienka na Železnej studienke
postaviť súkromná spoločnosť. Šesť-
poschodový hotel by mal investor za-
čať stavať koncom tohto roka. 
Spoločnosť Snowdrop plánuje okrem
dvojpodlažnej podzemnej garáže pre
hostí vybudovať pre širokú verejnosť aj
vonkajšie parkovisko. Ubytovanie má
byť v dvojlôžkových izbách, apartmá-
noch a apartmánových štúdiách a v
ponuke bude aj konferenčná miestnosť.
Na prízemí hotela je plánovaná reštaurá-
cia, výletná kaviareň a bar s celkovou
kapacitou 150 miest. Prístup na terasu
má byť priamo z chodníka na lanovku. V
Snežienke rátajú aj s relaxačnými služba-
mi v štýle wellnes. Stavba má byť ekolo-
gická, s maximálnym využitím prírod-
ných materiálov a má presne kopírovať
pôdorys pôvodného objektu. Počas
výstavby neplánujú prerušiť prevádzku
lanovky, pričom investor chce vybudo-
vať náhradný komfortný prístup na jej
dolnú stanicu. 
Cieľom projektu je navrátenie služieb
návštevníkom Železnej studienky a oži-
venie dlhodobo nefunkčnej a zdevasto-
vanej Snežienky. 
Poslanci mestskej časti Nové Mesto
schválili prenájom pozemkov s celkovou
plochou 1146 metrov štvorcových na 99
rokov spoločnosti Snowdrop ešte v júni.
Výška ročného nájomného v prospech
mestskej časti je 286 500 korún a predpo-
kladané náklady na stavbu sú 145 milió-
nov korún. Verejnosti by mal komplex
začať slúžiť na jar alebo v lete v roku
2008 a plánovaná spolupráca s renomo-
vanou zahraničnou hotelovou sieťou má
garantovať záujem o Snežienku aj medzi
návštevníkmi mesta Bratislavy. 
Riaditeľ Mestských lesov Vladimír
Kutka pre Bratislavské noviny povedal,
že Mestské lesy očakávajú, že investícia
zohľadní požiadavky územia, na ktorom
sa má stavba postaviť. Problémom je

podľa neho chýbajúca infraštruktúra a
nedoriešená doprava. Investície sa podľa
jeho slov na Železnú studienku tlačia,
dôležité bude, aby sa nenarušoval vzhľad
krajiny a aby sa tu na základe stavebného
povolenia postavili stavby, ktoré sa sem
hodia, uviedol V. Kutka. 
Podľa Martina Valentoviča z Bratislav-
ského regionálneho ochranárskeho zdru-
ženia bude mať staviteľ pravdepodobne
veľké problémy najmä kvôli chránenej
lokalite, ale aj potoku Vydrica, ktorý

tečie územím európskeho významu.
Predpokladá, že existencia komplexu by
znamenala obrovské zvýšenie premávky,
či už počas výstavby, ale aj počas pre-
vádzky. To by podľa neho malo negatív-
ny dosah na rekreačné využitie celého
údolia Vydrice počnúc Červeným mos-
tom. A to v období, keď Bratislava in-
vestovala peniaze do rekonštrukcie Cesty
mládeže a posilnila aj cykloturistiku na
tomto území. (rob)
VIZUALIZÁCIA - Ing. arch. Peter Hriň
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Na nočných

diskotékach

nalejú aj deťom
PETRŽALKA
Na policajnú stanicu Petržalka - sever
si museli po jednej júlovej kontrole
nočných diskoték prísť po svoje ne-
plnoleté a alkoholom omámené rato-
lesti rodičia troch chlapcov a štyroch
dievčat.
Deti našli policajti v podniku na Farskej
ulici okolo pol druhej po polnoci v jeden
júlový víkend - nie je to celkom výni-
močná udalosť, aspoň podľa vyjadrenia,
ktoré nám poskytla Margita Putzová,
koordinátorka oddelenia sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately úradu
sociálnych vecí z pracoviska Bratislava
V. Dokonca aj jeden z „klientov“ tej noci
nebol M. Putzovej neznámy: „V najnov-
šej kauze v jednom prípade ide o rodinu,
ktorá je nám známa a je pod dohľadom
nášho pracoviska. Nezávisle od udalosti
v Lakote sme prijali potrebné opatrenia,
ktoré sa riešia súdnou cestou.“
M. Putzová nás tiež informovala, že väč-
šina z týchto detí nebola z Petržalky, ale
piati, ktorí sem zrejme dochádzajú pravi-
delne z neslávne známeho drogového
Pentagonu vo Vrakuni. Ubytúvajú sa u
známych a príbuzných v dome na Čapa-
jevovej ulici 3, čo je takzvaný sociálny
dom. Podľa názoru pracovníkov úradu
na ochranu mládeže medzi príčinami
pretrvávania tohto stavu je aj nedostatoč-
ná koordinovanosť príslušných štátnych
orgánov, samosprávy a polície, ako aj
nízky postih majiteľov podnikov, kde
mladistvým bez problémov nalievajú
alkohol. (gub)

Vyjazdené koľaje

na Patrónke 

odstránia
BRATISLAVA
Koľaje z asfaltu, ktoré sa vytvorili od
kamiónov na jednej z najfrekventova-
nejších bratislavských križovatiek na
Patrónke, odstráni magistrát ako
správca tejto mestskej komunikácie.
Koľaje by mali zmiznúť v septembri. 
Hovorkyňa bratislavského magistrátu
Eva Chudinová ďalej informovala, že s
úpravou cesty by sa malo začať v augus-
te a nerovný terén, ktorý najviac kompli-
kuje dopravu, by mali upraviť do konca
septembra. Dodávateľa vybral magistrát
na základe verejnej súťaže. Jeho úlohou
je vyjazdené koľaje zrezať a zarovnať
asfaltom. E. Chudinová zatiaľ nevedela
povedať, koľko bude oprava stáť a aké
dopravné obmedzenia si práce na ceste
vyžiadajú. (brn, sita)

Pri Auparku je

mestské lanové

centrum
PETRŽALKA
Pri Auparku otvorili koncom júla
nové lanové centrum. Ide o prvú stav-
bu  lanového centra mestského typu
na Slovensku. Má tvar hradu s niekoľ-
kými vežami a plošinami. Stojí na dre-
vených stĺpoch vo výške 16 metrov.
Lanové centrum s názvom Liana au Park
je vďaka prekážkam, ktoré sa delia na
nízke a vysoké, prístupné pre všetky
vekové kategórie od 10 rokov. Každý
návštevník však musí mať minimálnu
výšku 140 centimetrov. Každý lezec bude
pred nástupom na lanové prekážky vy-
bavený horolezeckým výstrojom. Keďže
sa istí sám, je nutné, aby prešiel dô-
kladným preškolením. Aj po zaškolení
však bude pod dohľadom vyškolených
inštruktorov. Pre tých, ktorí zvládnu všet-
ky stupne obťažnosti, je možnosť zvýšiť
si adrenalín cestou na lanovke.
Lanové centrum sa stavalo vyše päť
týždňov. Otvorené bude od skorej jari do
neskorej jesene, sedem dní v týždni.
Poplatky sú odstupňované podľa obťaž-
nosti, od najnižších stupňov až po cesty
lanovkou. Zvýhodnené vstupné majú
školy a rodiny s deťmi. Bezpečnosť lano-
vého centra je zaistená aj mimo prevádz-
kových hodín. Hlavná veža má uzamy-
kateľný vchod a na stĺpy sa nedá vyliezť
bez rebríka, pretože plošiny sa nachádza-
jú vo výške štyroch metrov. (rob)

Na Železnej studienke má vyrásť hotel,

ktorého súčasťou bude aj výletná kaviareň

PULTY CENTRALIZOVANEJ OCHRANY
- PRE VÁŠ POCIT BEZPEČIA

Nepretržité monitorovanie objektov 
chránených elektronickou zabezpečovacou  

a požiarnou signalizáciou;

Zásahy na objekt v rukách profesionálov,
pracovníkov mestskej polície a príslušníkov

Hasičského a záchranného útvaru;
Kontakt: http://www.pult.bratislava.sk

e-mail: pco@mp.bratislava.sk
tel.  02 / 59 98 06 33    fax: 02 / 54 41 82 50

Najviac si ceníme Vašu dôveru!
PREDAJ: 
1-izb., OV, Konventná, 5p., výťah, 44m2, balkón 2,6 mil. Sk
1,5-izb., OV, Polárna, 42m2, príz., log., pôv. stav 1,6 mil. Sk
2-izb., OV, Hraničná, 49m2, 5/7p., log. 2,15 mil. Sk
2,5-izb., OV, Gorkého, 80m2, 2p., výťah 5,4 mil. Sk
3-izb., OV, Pražská, tehla, 2p., 76m2, výťah, balkón, upr. 3,25 mil. Sk
3-izb., OV, Drotárska, 5/8p., 73m2, log., tehla 5,3 mil. Sk
3-izb., OV, Záhradnícka, 5/5p., podkrov., 99m2, terasa 6,5 mil. Sk
3-izb., OV, Ľubovnianska, 5/8p., 68m2 2,15 mil. Sk
3-izb., OV, Drotárska cesta, novost., 106+9m2 ter., podkr., gar. 8,5 mil. Sk  
3-izb., OV, Beblavého, kompl. lux. rekonštrukcia, 84m2 7,2 mil. Sk
3-izb., OV, pri Horskom parku, rad. zást., 150m2, 216m2 záhr. 7,725 mil. Sk
3-izb., OV, Martinčekova, 80m2, zrek., 5/12p., log. 3,6 mil. Sk
3,5-izb., OV, Legionárska, tehla, 2/4p., bez výťahu, zrek. 6,5 mil. Sk
4-izb., OV, Talichova, mez., 190 + 50m2 terasa, garáž, vl. kúr. 7,5 mil. Sk
4-izb., OV, Ľ. Fullu, 86m2, 2p., 2-gener. 2,75 mil. Sk
4-izb., OV, Kollárovo nám., 140m2, 4/6p., pôv. 5,8 mil. Sk
5-izb., OV, H. Meličkovej, 120m2, novost., balk., log., 7/7p., 2gar. 5,5 mil. Sk
RD - Ivánka pri Dunaji, 8á poz., 4i, č.podpiv., podkrov., gar. 4,7 mil. Sk
RD - Svätý Jur, 712 m2, ÚP - 240m2, garáž, 2-podl. dohoda
Záhr. chata - Vrakuňa, podpiv., zast. plocha 36m2, 4á poz. 2,5 mil. Sk
PRENÁJOM:
Gar., Jelšova, zrek., zariadená, len pre 1 osobu 8 000,- Sk/m+E
1-izb., Drieňová, novost., 2/6p., exkl. zar., 55m2 15 000,- Sk/m.+E
2 izb., Kmeťovo nám., komplet. zrek., zariadený 25 000,- Sk/m+E
2 izb., Koreničova, podkr., kompl. rek., zar., parkovanie 25 000,- Sk/m+E
2-izb., Fedákova, 7/8p., zrek., čiast. zar. 13 000,- Sk/m+E
3 izb., Tbiliská, Rača, kompl. rek., zariadený 15 000,- Sk/m+ E
časť RD - Klenová, 100m2+ter., nez./zar., park., záhr. 30 000,- Sk/m. + E

1. NÁRODNÁ AUKČNÁ
SPOLOČNOSŤ, s.r.o. 
r e a l i t n á  a  a u k č n á  a g e n t ú r a

Panská 27, 811 01 Bratislava
Tel.: 5443 5831, 5443 5845-6 Fax: 5443 5852 
E-mail: reality@1nas.sk Internet: www.1nas.sk

Poliklinike na Tehelnej hrozí bankrot
NOVÉ MESTO
Ani súhlas Prezídia Fondu národného
majetku (FNM) s predajom Polikliniky
Tehelná spoločnosti HMO nezbavuje
tento ústav hrozby bankrotu, hoci
podľa FNM je tento krok korektný a v
súlade s pravidlami súťaže.
Iný názor má však rezort zdravotníctva,
ktorý ústami hovorkyne Silvie Balázsiko-
vej vyjadril nad týmto rozhodnutím FNM
počudovanie. Poliklinika sa ocitla vo vlast-
níctve fondu v podstate nedopatrením a

jeho snaha o čo najrýchlejší predaj je sna-
hou o zachránenie ústavu, ktorý slúži 80-
tisícom pacientov. FNM pri poslednom
súhlase podmienky prevodu ešte sprísnil,
okrem zachovania zdravotných služieb si
aj vyhradzuje predkupné právo na akcie za
pôvodnú cenu a zaväzuje kupujúceho k
vyrovnaniu dlhov polikliniky do 90 dní od
podpísania zmluvy.
V súťaži ponúkol za ústav neznámy lekár
z Oravy Mikuláš Čulík sumu 165 milió-
nov, zmluvu s FNM o predaji však nepod-

písal. Podľa pravidiel súťaže o privatizáciu
polikliniky sa mohla uchádzať spoločnosť
HMO Slovakia, člen skupiny Penta. Táto
spoločnosť ponúkla už na jar požičať za
bežných podmienok 20 miliónov, k reali-
zácii tohto kroku však už nedošlo, pretože
sa privatizácie zastavili. O poliklinike zrej-
me rozhodne až nové vedenie FNM.
Podľa riaditeľa polikliniky Petra Reu stále
pracujú v núdzovom režime a ani správa o
súhlase na predaj ústavu nezlepšila pod-
mienky jej fungovania. (gub)
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Chodník aj cesta

na Kolibe sú

už opravené
NOVÉ MESTO 
Zosunutý svah, ktorý štvrtého júna
strhol chodník a kus cesty na Brečta-
novej ulici na Kolibe oproti filmovým
ateliérom, je už stabilizovaný. Pre-
mávka je po asi dvoch mesiacoch
obmedzenia obnovená a chodník aj
cesta sú opravené.
Podľa vyjadrenia Jozefa Barnu z Brati-
slavskej vodárenskej spoločnosti (BVS),
momentálne sa dokončujú práce na
rekonštrukcii vodovodných prípojok. Pre
zosunutie svahu pri prácach, ktoré na
Brečtanovej realizuje BVS, tu museli
začiatkom júna zúžiť dopravu do jedné-
ho jazdného pruhu. (rob)

Staromestská

bude uzavretá
STARÉ MESTO
Od 3. augusta do štvrtka 31. augusta je
čiastočne uzatvorená Staromestská
ulica v úseku od mosta na Kapucín-
skej ulici po Pilárikovu ulicu. Uzavre-
té sú oba priľahlé jazdné pruhy v
dĺžke 224 metrov.
V rámci uzávierky bude vybudovaný
deliaci ostrovček v dĺžke 164 metrov a
šírke jeden a pol metra. Budú osadené
obrubníky, vybúraná konštrukčná vrstva
vozovky medzi obrubníkmi, osadené
zábradlia a vysadená zeleň. Magistrát
žiada vodičov, aby rešpektovali a dôsled-
ne dodržiavali prenosné dopravné znače-
nie a svojou nedisciplinovanosťou ne-
spôsobovali dopravné kolízie. (brn)

Dlažbu ničia

najmä majitelia

ťažkých áut
BRATISLAVA
Poškodená dlažba v centre mesta nie-
len marí snahy o jeho zatraktívnenie
ako turistického cieľa, ale neraz pred-
stavuje riziko zranení zdravých chod-
cov a často sťažuje pohyb postihnu-
tým či ľuďom s kočíkmi.
Časť z týchto nedostatkov pripadá na
dodávateľa opráv, ako nás informovala
hovorkyňa magistrátu Eva Chudinová,
15 percent plôch, ktoré dalo mesto vlani
opraviť, reklamovali. Vytlčené a pohnuté
dlaždice sú však dôsledkom toho, že
„ešte v čase, keď dodávateľ pokladal
reklamovanú dlažbu, jazdili po čerstvo
položených úsekoch ťažké nákladné
autá, ktoré vozili materiál na rekonštruk-
ciu jednej z budov,“ hovorí E. Chudino-
vá a dodáva, že ani ťažké automobily
nedodržiavajú rýchlostný limit 20 km/h.
Hovorkyňa uvádza, že kde dlažbu opra-
vili vlani, chyby nie sú. Faktom však je,
že pretrvávajúca nedisciplinovanosť vo-
dičov zničí každú dlažbu skôr či neskôr.
Namieste je otázka, čo v tomto robí
mestská i štátna polícia.
Pokiaľ ide o vytlčené dlažobné kocky pri
trati električky, najmä pri Redute, pred
bývalou kaviarňou Berlínka či na Jesen-
ského, je to záležitosť Dopravného pod-
niku, ktorý bol investorom tejto stavby.
Magistrát ho na tieto nedostatky upozor-
ňuje a dopravný podnik reklamuje zle
položenú dlažbu u svojho dodávateľa.
Len na opravy dlažby v pešej zóne vyda-
lo tohto roku mesto 1,5 milióna z celko-
vej položky 80 miliónov na údržbu všet-
kých komunikácií. (gub)

Nové duobusy testujú, na Dlhých dieloch

by mali začať jazdiť už od septembra
KARLOVA VES
Všetkých šesť trolejbusov, takzvaných
duobusov, ktoré by mali od septembra
jazdiť na Dlhých dieloch, sú už v Bra-
tislave. Jeden skúšobne jazdí s cestujú-
cimi, ďalší využívajú na výcvik vodi-
čov a ostatné pripravujú na skúšobnú
prevádzku.
Posledné dva nové duobusy priviezli 20.
júla večer vlakom na železničnú stanicu
Predmestie. Ešte nevyložené z vagónov
ich v noci postriekala pravdepodobne
skupina sprejerov z Rače, ktorá svoje
značky zanecháva na budovách, električ-
kách a železničných vozňoch. Prípadom
sa zaoberá polícia a podľa Petra Pankrá-
ca z dopravného podniku, zodpovednosť
za poškodenie nesie železničná spoloč-
nosť, ktorá vozidlá prevážala. Duobusy
previezli do vozovne Hroboňova, kde ich
vyčistili. Náklady na obnovu do pôvod-
ného stavu  boli vo výške 12-tisíc korún.  
Trolejbusy Škoda 25Tr Irisbus dodala
spoločnosť Škoda Electric, víťaz verej-
nej súťaže, ktorú vypísal Dopravný pod-
nik Bratislava kvôli zriadeniu trolejbuso-
vej dopravy na pomocný pohon na karlo-
veskom sídlisku Dlhé diely. Podľa infor-
mácií vedúceho prevádzky Trolejbusy
Jaroslava Bilčíka sa na výrobe týchto tro-
lejbusov podieľajú závody Irisbus vo
Francúzsku, Karosa Vysoké Mýto,
Škoda Elektric Plzeň a iní subdodávate-
lia. Cena jedného trolejbusu je 17,5
milióna korún. 
Škoda 25Tr Irisbus je osemnásť metrov
dlhý nízkopodlažný kĺbový typ trolejbu-
su vybavený pomocným dieselovým po-
honom. Jeho kapacita je 135 cestujúcich,

z toho je 40 miest na sedenie. Z hľadiska
komfortu pre cestujúcich má nízko pod-
lažný duobus neporovnateľné možnosti
oproti starším typom. Ručne je možné
naklopiť plošinu na nástup invalidného
vozíka, spolu šesť sedadiel slúži pred-
nostne pre zdravotne postihnuté osoby a
novinkou je aj bezpečnostný pás pre
invalidný vozík, resp. detský kočík. V
trolejbuse nechýba moderný vnútorný
informačný systém s popisom zastávok
na linke a s vyhlasovaním zastávok.
Zaujímavosťou je predvoľba otvárania
dvier cestujúcim a kvalitné zimné vyku-
rovanie. 
Ani vodiči vozidiel sa zrejme nebudú
sťažovať, pretože v kabíne majú naprík-
lad klimatizáciu či displej informujúci o

stave vozidla, ktoré stačí ovládať dvoma
pedálmi. Postarané je aj o bezpečnosť
cestujúcich - okrem automatického
brzdného systému a plynulého rozjazdu
bez prekĺzavania kolies má trolejbus
zabudovanú ochranu proti privretiu pri
zatváraní dvier. Nové trolejbusy dosahu-
jú maximálnu rýchlosť 65 kilometrov za
hodinu. Pri jazde do 40 kilometrov za
hodinu v kombinácii s pomocným poho-
nom dokáže vozidlo prejsť až 300 kilo-
metrov na jednu nádrž a počas jazdy vie
prejsť plynule z elektrického pohonu na
pomocný pohon. 
Nové Irisbusy začnú jazdiť od prvého
septembra na Dlhých dieloch a nahradia
autobusovú linku číslo 33. (rob)

FOTO - DPB
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Ministerstvo

odobrilo stavbu

Olympie
RUŽINOV
Ministerstvo životného prostredia
odobrilo výstavbu polyfunkčného
komplexu Olympia v lokalite na náro-
ží Bajkalskej a Záhradníckej ulice,
ktorého súčasťou má byť aj 39-po-
dlažná výšková budova.
Na území, kde má nový komplex budov
stáť, bol v minulosti autoservis Drutech-
na a sú na ňom prázdne a nevyužívané
objekty bývalého opravárenského areálu.
V jeho blízkosti sa stavajú dva ďalšie
polyfunkčné objekty - Octopus a Ruži-
novské centrum. Nový komplex má
pozostávať zo štyroch vzájomne prepoje-
ných budov, z ktorých jedna má byť
administratívna a tri vrátane výškovej
dominanty, ktorá bude zrejme najvyššou
budovou v meste, má byť spolu 265
bytov pre 818 obyvateľov.
K zámeru sa okrem iných subjektov
vyjadril magistrát, ktorý poukázal na
vysokú intenzitu zástavby a diskutabilné
umiestnenie dominanty bez vyjadrenia
širších väzieb v urbanistickej kompozícii
a obraze mesta. Magistrát tiež upozornil,
ž nie je definovaný spôsob optimalizácie
dopravnej obsluhy.
Ministerstvo životného prostredia sfor-
mulovalo vo svojom záverečnom stano-
visku k tomuto investičnému zámeru
spolu 81 pripomienok. Okrem iného
požaduje prehodnotiť, resp. optimalizo-
vať výškové pomery navrhovanej
výstavby v spolupráci s hlavným archi-
tektom mesta Bratislavy. (juh)

T-Com Fiesta

vie zabaviť

aj uzdraviť!
BRATISLAVA
Kontakt so živou prírodou, zdravým a
prirodzeným prostredím nie je to jedi-
né, čoho nedostatkom dnes trpí moder-
ný mestský človek. Moderná doba nás
uprostred veľkomestského hluku ochu-
dobňuje o niektoré blahodarné a zdra-
viu prospešné zvuky.
Za nedostatok zdravého zvuku môžu
paradoxne veľké umelecké orchestre,
ktoré sa v minulosti začali rozrastať tak,
že už nebolo možné zladiť všetky nástro-
je dohromady. Nechtiac tak došlo k ochu-
dobneniu hudby o určité frekvencie, a to
práve o tie najprirodzenejšie a pre človeka
najpotrebnejšie. Našej duši prospievajú
alikvótne (harmonické) tóny. Najdlhší rad
alikvótnych tónov vytvárajú kovové ná-
stroje ako zvony a gongy alebo nástroje s
kovovými strunami. Alikvóty vznikajú aj
pri speve. Spev tibetských mníchov či gre-
goriánske chorály, to sú tie hity, ktoré dnes
moderní ľudia vyhľadávajú.  
Samozrejme, netreba hneď zavrhovať
modernú či komponovanú hudbu. Dušev-
nému aj telesnému zdraviu človeka je pro-
spešná každá hudba. Dôležité je, aby bola
ozajstná a úprimná. A práve takú môžete
teraz nájsť v uliciach Bratislavy vďaka T-
Com Fieste. Už od začiatku leta prináša
toto podujatie vystúpenia pouličných
umelcov rôznych umeleckých žánrov, štý-
lov, historických období i zemepisných
oblastí z celého sveta. Ak teda túžite po
liečivých účinkoch hudby a tanca, vyrazte
do ulíc v ktorýkoľvek z najbližších štvrt-
kových, piatkových a sobotňajších veče-
rov. Čaká na vás flamenco, street džez,
street dance, capoeira, africké djembe,
brazílska samba a mnoho ďalších príjem-
ných liečiteľov. (ea)

Poslanci

rozhodli podľa

vôle voličov
RUSOVCE
Okolo sedemsto podpisov, čo je viac ako
polovica všetkých obyvateľov Rusoviec,
je dnes pod petíciou žiadajúcou zacho-
vať rekreačný a oddychový charakter
lokality kedysi nazývanej Míleš alebo aj
Hugov žrebčínči lesopark.
Znamená to, že ďalšiu výstavbu v tejto
zóne odmietla drvivá prevaha všetkých,
najmä mladých, voličov. Občianska inicia-
tíva tak zareagovala na návrh krajského
pamiatkového úradu, aby sa v obci zredu-
kovala pamiatková zóna v prospech inves-
torov. Hoci posledné rokovanie miestneho
zastupiteľstva akceptovalo názor občanov
ešte v čase, keď sa pod petíciou zhromaž-
dil len polovičný počet hlasov, petičný vý-
bor sa rozhodol podpisy dozbierať a odo-
vzdať zastupiteľstvu. Pamiatková zóna za-
hŕňa v sebe aj viaceré lokality chránené v
rámci programu Natura 2000 a tiež niekoľ-
ko prísnejšie chránených hniezdísk vtáctva
a celá je vlastne súčasťou chránenej krajin-
nej oblasti Dunajské Luhy. K rozhodnutiu
Rusovčanov nedovoliť výstavbu v tejto
časti viedlo aj to, že v lokalite sa nachádza-
jú studne s pitnou vodou pre celé mesto.
Prednedávnom obcou prebehol šum o
tom, že miestne poľnohospodárske druž-
stvo Dunaj, neslávne známe z kauzy
dropy, malo v zámere v lokalite začať sta-
vať komerčné byty. (gub)

STARÉ MESTO 
Uzatvorenie Námestia SNP v jeho dol-
nej časti ešte stále spôsobuje problémy
mnohým vodičom, zahraničných nevy-
nímajúc. Zvýšený počet priestupkov a
pokút tu zaznamenala po zmene organi-
zácie dopravy aj polícia. 
V hornej, vjazdovej časti do lokality, na
rohu Hurbanovho námestia a Veternej
ulice, bola síce osadená značka „slepá
ulica“, no mnohí si ju podľa našich pozo-
rovaní nevšimnú. Tejto značke predchádza
rovnaká pri Slovenskej sporiteľni a všim-
núť si ju môžu vodiči prichádzajúci z
Hodžovho námestia. Značka je však asi
mätúca, pretože pri pastoračnom dome
Quo Vadis je otočka, ktorou sa motoristi
pohodlne vrátia tam, odkiaľ prišli. 
Naopak, značka upozorňujúca vodičov na
uzatvorenie Námestia SNP chýba na
výjazde z Uršulínskej ulice pri minister-
stve kultúry. Okrem toho na neprejazdnosť
námestia neupozorňujú vodičov žiadne

informačné tabule v jeho okolí. Takéto
tabule by mohli byť pred križovatkami na
Štefánikovej ulici a na Námestí 1. mája či
na Staromestskej ulici v smere na Hodžo-
vo námestie. Na Štefánikovej ulici síce
existujú navádzacie smerové na centrum,
ale bez upozornenia na neprejazdné úze-
mie. Informačné tabule by spĺňali svoj účel
aj na Špitálskej ulici či v okolí Kamenné-
ho námestia aj s ohľadom na nebratislav-
ských a zahraničných motoristov. Práve tu
podľa našich pozorovaní porušujú mnohí
vodiči dopravné predpisy a pokojne odbo-
čia v smere zo Štúrovej ulice popod Man-
derlák na námestie a nezriedkavé je aj
porušenie odbočenia vpravo na námestie
zo Špitálskej ulice. 
Podľa hovorcu mestských policajtov Petra
Plevu nie je možné tvrdiť, že počet prie-
stupkov sa na námestí zvýšil v súvislosti s
dopravnými zmenami v spodnej časti ná-
mestia. My sme si však všimli, že štátni
policajti zastavujú vodičov za Manderlá-

kom aj kvôli porušovaniu zákazu vjazdu
do spodnej časti námestia. Navyše na rohu
Veternej ulice a Hurbanovho námestia si
niektorí vodiči mýlia pešiu zónu s parkovi-
skom a na tomto mieste často stojí aj nie-
koľko áut. Krajská polícia tvrdí, že kolízne
situácie vytvárajú samotní vodiči a najmä
bratislavskí jazdia zväčša zo zvyku a ne-
všímajú si dopravné značky. Riaditeľka
sekcie dopravy a cestného hospodárstva
magistrátu Tatiana Kratochvílová považu-
je značenie za dostatočné. „Cez médiá sme
informovali verejnosť o tejto zmene, v an-
kete na internetovej stránke hlavného
mesta sa väčšina návštevníkov vyjadrila v
prospech upokojenia dopravy na Námestí
SNP,“ dodala. Podľa magistrátu boli osa-
dené značky a namaľované vodorovné
značenie, ktoré zreteľne orientuje vodičov. 
Pri výjazde z Námestia SNP na Štúrovu
ulicu osadili aj betónové kvetináče, ktoré
by si vodiči mali všimnúť a zároveň majú
možnosť otočiť sa. (rob)

V okolí Námestia SNP chýbajú informačné

tabule upozorňujúce, že je neprejazdné 

Hlavné mesto SR Bratislava oznamuje, že 
navrhovateľ Team Nový dom, s.r.o., Bratislava

predložil zámer
Polyfunkčné centrum -
Nová Mýtna, Bratislava

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 27.
7. 2006 do 17. 8. 2006 na prízemí budovy
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne
nám. 1, v priestoroch Služieb občanom/FRONT
OFFICE alebo na www.enviroportal.sk. Verejnosť
môže svoje písomné stanovisko doručiť Obvodné-
mu úradu životného prostredia v Bratislave, Karlo-
veská 2, 842 33 Bratislava 4 do 17. 8. 2006.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
7976, 7977, 7978, 7979 v lokalite na území vymedze-
nom trojuholníkom ulíc Mýtna, Radlinského, Vazovova.
Samotný pozemok je sprístupnený ulicami Radlinského a
Mýtna, k. ú. a MČ Bratislava - Staré Mesto, územný obvod
Bratislava I. Severozápadnú časť dotknutého územia ohra-
ničuje chodník pre peších na Mýtnej ulici, zo severovýcho-
du ohraničuje dotknuté územie susedný pozemok s pláno-
vanou zástavbou, na juhozápade lokalita hraničí s objekt-
mi Slovenskej technickej univerzity, bytovým domom s pri-
ľahlými garážami na Mýtnej ulici č. 38 a 40 a domom na
Radlinského ulici č. 39. Juhovýchodnú hranicu dotknutého
územia tvorí chodník na Radlinského ulici.
Predpokladaný termín začatia činnosti: 10/2007
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: 10/2009

Do ulíc!

T-Com Fiesta
Celé leto v Bratislave

www.t-com-fiesta.sk

PPoozzýývvaammee  VVááss  
ddoo  nnoovvoooottvvoorreennýýcchh  
ppooddnniikkoovvýýcchh  pprreeddaajjnníí  

VVíínnoo  NNiittrraa,spol.sr.o.

a VVíínnoo  MMooddrraa
v Bratislave

na Račianskej ulici č. 97 
a Mierovej ulici č. 168

PPrreeddaajj  
ssuuddoovvééhhoo  vvíínnaa

KONTAKT: p. Genč
� 00990022  998888  776644

Tešíme sa na Vašu návštevu

O neprejazdnosti Námestia SNP informuje len táto značka „slepá ulica“. FOTO - Oto Limpus
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PETRŽALKA
NA OSUSKÉHO ULICI v byte 56-
ročná Anna pichla nožom do hrudníka
svojho 65-ročného manžela, ktorý
následkom bodných zranení podľahol.
Vyšetrovateľ ju obvinil z obzvlášť závaž-
ného zločinu vraždy. V prípade dokáza-
nia viny jej hrozí trest odňatia slobody na
20 až 25 rokov. Obvinenú umiestnili do
policajnej cely s návrhom na vzatie do
väzby.

PODUNAJSKÉ BISKUPICE
NA KAZANSKEJ ULICI 18-ročný
Michal z Bratislavy lúpežne prepadol
pobočku banky v priestoroch obchodné-
ho domu. Maskovaný muž pod hrozbou
použitia zbrane žiadal od pracovníčky za
priehradkou peniaze. So sebou si odnie-
sol niekoľko desiatok tisíc korún. Počas
prepadu neboli v banke žiadni klienti a
nikto nebol zranený. Polícia ho zadržala
necelých 12 hodín po skutku a vyšetro-
vateľ ho už obvinil zo zločinu lúpeže.

DÚBRAVKA
NA ULICI SCHNEIDERA-TRNAV-
SKÉHO ozbrojený maskovaný neznámy
páchateľ vošiel do pobočky banky a pra-
covníka ochrany spolu s klientom prinú-
til, aby si ľahli na zem. Následne žiadal
od pracovníčky banky peniaze. Tá mu v
obave o svoj život vydala valuty v hodno-
te asi 2,4 milióna korún. Páchateľ ušiel na
dosiaľ neznáme miesto. Počas prepadu
neutrpel nikto žiadne zranenia. 

KARLOVA VES
NA ULICI STARÉ GRUNTY dvaja
neznámi páchatelia prepadli 16-ročného
mladíka z okresu Detva. Páchatelia ho
udreli päsťou, po čom spadol na zem,
kde ho ešte kopali a vyhrážali sa mu. Na
to im vydal peňaženku, kde mal sto
korún v hotovosti. Napadnutý mladík bol
prevezený na ošetrenie do nemocnice. Za
trestný čin lúpeže hrozí páchateľom trest
odňatia slobody až na osem rokov.

STARÉ MESTO
NA HREBENDOVEJ ULICI sa nezná-
my páchateľ vlámal do rodinného domu.
Páchateľ z domu odcudzil náramkové
hodinky v hodnote asi 450-tisíc korún,
rôzne šperky, kozmetiku a hotovosť vo
výške takmer 240-tisíc korún. Poškode-
nej osobe tak vznikla škoda vo výške tak-
mer 960-tisíc korún. Vyšetrovateľ začal
trestné stíhanie pre trestný čin krádeže,
za ktorý hrozí páchateľovi trest odňatia
slobody až na desať rokov.

RUŽINOV
NA REVÚCKEJ ULICI sa stal obeťou
lúpežného prepadnutia 20-ročný muž z
Bratislavy. Dvaja neznámi páchatelia
vyšli z predajne na Revúckej ulici, pri-
čom jeden z nich si pýtal od muža zapa-
ľovač. Druhý ho vtom udrel do tváre, z
ruky mu vytrhli tašku a začali utekať.
Keď ich poškodený dobiehal na križo-
vatke ulíc Svätoplukova - Páričkova,
tašku odhodili a ušli. Ku škode ani k zra-
neniu osoby neprišlo. (ver)

Bratislavské víno

vo výletných

zariadeniach
V 19. a 20. storočí značná časť Bratislavča-
nov trávila voľný čas, najmä nedeľňajšie
popoludnia prechádzkami mestom a jeho
okolím, ale aj celodennými výletmi. Prechá-
dzky spájali dospelí často s posedeniami pri
víne. Možno označiť tieto promenádne
trasy ako predchodcov tzv. vínnych ciest.
Obľúbenou trasou bola cesta do Petržalky a to
pešo a na bicykloch cez most, alebo propele-
rom. Pohostinský závod bol už aj v prístavis-
ku a v Petržalke to boli najmä tieto hostince,
krčmy a iné pohostinské zariadenia: v Aupar-
ku, v terajšom Sade Janka Kráľa bol známy
hostinec Leberfinger so záhradnou reštauráci-
ou. V Starom háji to bol hostinec u Krištofka,
Zoboš v Ovsišti a Anengerova výletná reštau-
rácia pri dostihovej dráhe, ako aj hostince s
pochybnou povesťou Elýzium a Amerika.
Na trase do Devína to bola reštaurácia Rivié-
ra, hostinec Kadlečík (nad vodárňou) a v jeho
blízkosti známa vináreň Tante Anna s pivni-
cou vysekanou do skaly a výletná reštaurácia
Zeger. V Devíne to bola reštaurácia Pod gaš-
tanmi s dobrým hroznovým a ríbezľovým
vínom U Srnčíka a reštaurácie s vychýreným
ríbezľovým vínom U Sontága a Neufelda.
Medzi obľúbené prechádzky patrila aj trasa na
Železnú studienku (od roku 1909 s možnos-
ťou dopravy trolejbusom ku Klingerovej
sklárni pri Červenom moste). Hneď pod
týmto mostom lákala turistov výletná reštau-
rácia „Pod červeným mostom“ pri terajšej
Partizánskej lúke. Nad druhým jazerom boli
výletné reštaurácie Klepáč a Deviaty mlyn.
Výletná reštaurácia s veľkou záhradou, s pavi-
lónom a tanečným parketom na Železnej stu-
dienke bola postavená už v roku 1828. Posky-
tovala osvieženie aj minerálnou vodou, ktorá
bola veľmi vhodná na prípravu obľúbených
vinných strekov (špricer).
Dodnes je vyhľadávaným výletným stredi-
skom Kamzík. Tu bola známa reštaurácia
Jágerka a v roku 1967 tu vybudovali exkluzív-
nu reštauráciu v rustikálnom štýle Koliba
Expo. Z Kamzíka viedli cesty k výletným reš-
tauráciám Slamená búda na Kolibe a Ahoj
smerom na Račiansku ulicu.
Medzi obľúbené výletné reštaurácie patrili aj
Stará hájovňa v Horskom parku, Púčkové
domy na Búdkovej ceste, Bubnovka smerom
na Patronku, výletná reštaurácia U Raka na
Kuchajde a reštaurácia Pekná Helena na
Trnavskej ceste. Veľmi obľúbenou reštaurá-
ciou bola aj reštaurácia K Slávikovi v Mlyn-
skej doline, ktorú navštevovala aj bratislavská
bohéma a študenti. Na ceste do Karlovej Vsi
si mohli turisti vychutnať výborné vína v reš-
tauráciách U Báňa a najmä v Hospode Zlatej
Fantázie. V Rači patrili medzi obľúbené
pohostinské zariadenia najmä hostinec Peklo
a viaceré viechy. Viliam Horniak

(Pokračovanie nabudúce.)

Pôvodná budova stanice vyzerala inak
V roku 1840 postavil Ignaz Loyola
Feigler (1791-1847) za vonkajšou
obrannou líniou mesta pri ceste vedú-
cej do Vajnor a ďalej na východ neob-
vyklú budovu. Na prvý pohľad pripo-
mínala vidiecke šľachtické sídlo. Okolo
nej sa však nerozprestieral park ani
záhrady, ale len polia a lúky. Asi ki-
lometer ďalej ležala usadlosť grófa
Berchtolda s poschodovým palácom
postaveným len o necelé desaťročie
skôr (1832).
Medzi spomenutými novostavbami stála
ešte jedna – oveľa staršia. Bola to rozlúč-
ková kaplnka pri ceste na popravisko.
Novú budovu postavili na nároží pri kri-
žovatke dvoch ciest a zdôraznili ju vežou.
Nádvorie za budovou s reprezentačným
priečelím bolo po stranách zastavané
pomocnými skladovými budovami a staj-
ňami a prechádzala ním železničná trať -
prvá v uhorskom kráľovstve. Vozňami,
ktoré ťahali kone, sa mohli cestujúci z
bývalého hlavného mesta kráľovstva od
27. septembra 1840 zaviezť do Svätého
Jura, od 30. júna 1841 až do Pezinka. 1.
júna 1846 už vlak dorazil do Trnavy,
neskôr trať predĺžili až do Serede.
Objekt na nároží terajších ulíc Krížnej a
Legionárskej bol prvou železničnou stani-
cou v celom Uhorsku. Konskú železnicu v
roku 1873 nahradila parná. Prvá železnič-
ná stanica stratila pôvodný význam.
Postupne sa stala prekladiskom a skladom
tovarov, obytným a administratívnym
objektom. V roku 1919 žili vo vagónoch
pri jej už nepoužívaných nástupištiach v
biede a o hlade celé rodiny pôvodných
obyvateľov mesta, ktorí sa nechceli stať
občanmi Československej republiky. Tu
čakali na odsun do Maďarska, viacerí sa
ho však nedožili. Stanica pustla. Medzi
dvoma svetovými vojnami zbúrali jej
vežu, ktorá bola pôvodne zrejme postave-

ná ako pozorovateľňa, a z ktorej bolo
možné dorozumievať sa optickými signál-
mi aj na väčšie vzdialenosti. Namiesto nej
na strechu umiestnili železný „rebrík“,
ktorý niesol desiatky drôtov telegrafnej a
telefónnej siete. 
V osemdesiatych rokoch 20. storočia pre-
vládol názor, že zničený objekt prvej stani-
ce konskej železnice nemá ani historickú,
ani architektonickú hodnotu a rozhodlo sa
o jeho zbúraní. Na jeho mieste mali rozší-
riť križovatku. Objekt už vyprázdnili a
začala sa pripravovať jeho demolácia.
Verejnosti sa však podarilo zámer zvrátiť a
objekt bol čiastočne rekonštruovaný.
Podľa historických záberov postavili aj
vernú rekonštrukciu veže. Nepochopením
zásad architektúry 19. storočia však troj-
uholníkové štíty budovy dostali nezmysel-
ný tvar odlišný od Feiglerovho originálu.
Po desaťročí ďalšieho pustnutia je dnes
historický pamiatkovo chránený objekt

sídlom poisťovne. Bez ohľadu na jeho
historický význam ho však ktosi dal ( so
súhlasom pamiatkového orgánu???)
natrieť farbami, aké na ňom doteraz nikdy
neboli, a aké sa v 19. storočí ani nepouží-
vali. Ten, kto rozhodoval o jeho dnešnej
farebnosti, sa zrejme inšpiroval českou
architektúrou obdobia po prvej svetovej
vojne. Vtedy sa pod vplyvom architekta
Josefa Gočára a jeho pražskej Legiobanky
(1923) rozšírilo používanie tmavočerve-
nej a okrovočervenej farby na fasádach
novostavieb. Tie sa slohovo od fasád
Feiglerovej stanice konskej železnice
značne odlišujú. 
A tak má Bratislava ďalšiu raritu: pamiat-
kovo chránenú najstaršiu budovu želez-
ničnej stanice v Uhorsku, ktorá sa v
deväťdesiatych rokoch stala dokonca
erbovým znamením mestskej časti Brati-
slava - Nové Mesto, pomaľovanú ako
gýčovitú cirkusovú atrakciu či karikatúru
slávnej pražskej banky. Pôvodná farba
budovy bola sivobiela. Štefan Holčík

FOTO - Oto Limpus

STARÉ MESTO
S návrhom na celkom iný vzhľad a
charakter Šafárikovho námestia pri-
chádza občianske združenie Camera
Obskura a predstavuje ho verejnosti
pri výročí vpádu komunistických oku-
pačných vojsk do Československa v
roku 1968.
Súvislosť nie je náhodná - na Šafáriko-
vom námestí zhotovil fotoreportér Ladi-
slav Bielik 21. augusta 1968 fotografiu
Muž s odhalenou hruďou pred okupač-
ným tankom. Fotografia sa okamžite stala
a dodnes je jednou z najznámejších na
svete, symbolizovala odpor obyvateľov
Československa proti okupácii a zároveň
obludnosť komunistického systému. 
Po uverejní v mimoriadnom vydaní den-
níka Smena 22. augusta 1968 ju neopráv-
nene a bez súhlasu autora rozširovalo a
dodnes rozširuje viacero svetových agen-
túr a médií, pričom mnohé z nich si pripi-

sujú jej autorstvo. Viedlo to i k tomu, že
ako miesto vzniku sa namiesto Bratislavy
uvádzala Praha v súvislosti s názvom
Pražská jar alebo v jednej českej učebnici
dokonca Budapešť v roku 1956. Právnu
nápravu vykonal zatiaľ iba Občiansky
senát Krajinského súdu vo Frankfurte nad
Mohanom, v roku 2004 vyniesol rozsu-
dok, v ktorom žalovaných zástupcov DPA
zaviazal, aby upustili od výroby, rozmno-
žovania, predaja alebo uvádzania tejto
snímky do obehu a zároveň prisúdil autor-
stvo Ladislavovi Bielikovi.
Fotoreportér Laco Bielik sa slávy nedožil,
za svoje fotografie bol politicky prenasle-
dovaný až do tragickej smrti v roku 1984
(mal 45 rokov). Verejné ocenenie jeho
práce prišlo až po rokoch, po objavení ori-
ginálnych negatívov v roku 1989. Našli sa
v pivnici v  kufri, ktorého obsah bol sčas-
ti premočený a plesnivý. Do dnešných dní
sa zachovalo 40 kinofilmových pásov

obsahujúcich spolu 187 exponovaných
políčok formátu 24 x 36 mm. 
Predčasný vrchol jeho fotoreportérskej
tvorby pod názvom 14 + 1 sa v súčasnosti
predstavuje v Stredoeurópskom dome fo-
tografie na Prepoštskej ulici spolu s
návrhom na premenu Šafárikovho námes-
tia, o ktorú sa usiluje občianske združenie.
Po zrušení konečnej autobusov na Šafári-
kovom by sa z námestia mal stať na noc
uzatvárateľný park, v ktorého podzemí by
vznikla Galéria a Múzeum Camera Ob-
skura. Galéria by slúžila výstavníckym po-
dujatiam, Múzeum by pripomínalo troch
svetovo uznávaných fotografov s väzbou k
Bratislave a Slovensku: Laca Bielika
(rodáka  z Levíc) - dokumentaristu okupá-
cie, Eugena Cernana - posledného poze-
mšťana na Mesiaci (mal moravsko-kysuc-
ký pôvod), a Deza Hoffmanna (rodáka z
Banskej Štiavnice) dvorného fotografa
legendárnych The Beatles. (gub)

Šafárikovo námestie preslávil Laco Bielik

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
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Prezident Gašparovič má vybaviť počasie,

hlavné prvenstvo obhajuje Juraj Hanulay

Pétangisti sa stretnú v prezidentskej

záhrade, je tu 2. ročník Centrope Cupu

Slovanisti idú

na pohár

do Tatier
HOKEJ
Kto sa už nemôže dočkať hokeja a
nestačia mu bratislavské prípravné
zápasy Slovana či Ružinova, má šan-
cu. Fanklub HC Slovan Fans pripravil
pre svojich priaznivcov výjazd na
Tatranský pohár v Poprade, ktorý sa
hrá 24. - 26. augusta.
Cena zájazdu je 1500 Sk a je v nej za-
hrnutá doprava, ubytovanie na dve noci a
lístky na slovanistické zápasy. Odchádza
sa vo štvrtok 24. augusta, ráno o 9.00 h,
návrat je v nedeľu 27. augusta ráno. Bliž-
šie informácie sa dozviete na čísle 0914
141 984. (mm)

Reprezentácia

začne sezónu

s Maltou
FUTBAL
V utorok 15. augusta sa na Tehelnom
poli začína horúca futbalová jeseň. Prí-
pravný duel s Maltou otvorí medzištát-
nu polsezónu, ktorá vyvrcholí troma
kvalifikačnými zápasmi o postup na
ME 2008.
V súvislostí so stretnutiami proti Česku a
Nemecku sa už objavili informácie o vstu-
penkách. Ceny na Maltu sú v rozpätí od
100 do 500 Sk, na Cyprus (hrá sa v sobo-
tu 2. septembra) od 250 do 800 Sk, na Slo-
vensko - Česko (v stredu 6. septembra) od
500 do 1500 Sk, rovnaké ceny platia aj pre
októbrový zápas s Nemeckom. Organizá-
tori upozorňujú, že ak si niekto kúpi lístok
na Cyprus a súčasne aj na Česko, alebo
Nemecko, dostane voucher, ktorý si pred
stretnutím Slovensko - Cyprus môže v
stánku s reklamnými predmetmi vymeniť
za tričko. V predpredaji sa dá kúpiť maxi-
málne 20 vstupeniek. Predpredaj sa začal
7. augusta v pokladnici štadióna Slovana a
vo vybraných predajniach ŠportPro, prí-
padne v sieti Ticketportal. (mm)

Slovan

vypadne
FUTBAL
Jedno je isté. Slovan v 2. kole Slovenské-
ho pohára vypadne. Taký je totiž výsle-
dok žrebovania druhej najvýznamnej-
šej futbalovej súťaže na Slovensku.
Malé vysvetlenie: V 2. kole sa stretne bela-
sé áčko so svojím béčkom... Nie je to jedi-
ná zaujímavosť minulotýždňového žrebu.
Osud sa pohral aj s Banskou Bystricou,
ktorá skončila rovnako. Áčko nastúpi proti
béčku. Kolo sa hrá 12., prípadne 13. sep-
tembra a druhý bratislavský zástupca,
Artmedia, vycestuje do Šale. (mm)

Artmediu

v pohári UEFA

čaká Dinamo
FUTBAL
Presne pred rokom sa futbalisti Artme-
die stretli v 3. predkole Ligy majstrov s
belehradským Partizanom a horúčka
augustových večerov stúpala. Liga
majstrov je však dnes len spomienkou,
Bratislavčania myslia tento rok „len“
na Pohár UEFA.
Po vyradení gruzínskeho súpera v 1.
predkole prichádza na rad bieloruské
Dinamo Minsk. Prvý duel sa hrá vo
štvrtok 10. augusta za Starým mostom,
odveta je na programe 24. augusta v Bie-
lorusku. Teoreticky mohli Adamcovi
zverenci dostať rakúsky Ried, poľský
Ploc, prípadne aj lichtenštajsnký Vaduz,
no osud chcel inak a Petržalčania sa
môžu chystať na najhorí variant. Dinamo
Minsk je totiž veľmi nepríjemný súper,
no súčasne pre diváka neatraktívny. Laic-
kou rečou, vypadnutie hrozí a protivník
nenaplní pokladnicu!
„Ťažko hovoriť o spokojnosti či sklamaní.
Je to súper z kategórie zdolateľných, ale
súčasne aj nepríjemných,“ prezradil Jozef
Adamec a pokračoval: „Ak však chceme
ísť do Európy, musíme to zobrať cez
východ. Pri optimálnom výkone máme
šancu na úspech, akurát sa musíme pripra-
viť na náročný dvojzápas, pretože súper
ukázal svoju kvalitu už pri vyradení poľ-
ského Zaglebie Lublin.“
Dinamo Minsk nie je v európskom futba-
le žiadnym outsiderom. Dohromady
získalo sedem bieloruských majstrov-
ských titulov, ten najvzácnejší sa však
viaže ešte k bývalému Sovietskemu
zväzu. V roku 1982 sa celé Bielorusko
tešilo z primátu v najvyššej futbalovej
súťaži ZSSR.
Vlani obsadilo Dinamo 2. miesto, keď na
prvý Šachtor Soligorsk stratilo 13 bodov.
V súčasnom ročníku je najpopulárnejší
bieloruský klub tretí. Pre Petržalčanov je
zaujímavé, že jeho dres obliekajú hneď
traja Brazílčania, po jednom obrancovi,
stredopoliarovi a útočníkovi. Odvetný
duel sa odohrá na štadióne Dinama, ktorý
má kapacitu 41-tisíc miest. Predpokladá
sa návšteva okolo 12 až 15-tisíc divákov.
Petržalčania okrem postupu veria, že sa zo
severu nevrátia s podobnými problémami,
ktoré ich kvárili minulý týždeň. Nejaký
bacil totiž po zápase v Gruzínsku poslal
polovicu kádra do postele a dokonca sa
musel odložiť zápas v Dubnici. Po nedeľ-
ňajšom zápase s Ružomberkom (2:2) sú
však všetci hráči v poriadku: „Hrali na sto
percent,“ potvrdil tréner Jozef Adamec.
Ak by sa Artmedii podarilo dostať ďalej,
môže sa tešiť na 1. kolo Pohára UEFA s
termínmi 14. a 28. septembra. Postupujú-
ci z tejto fázy sa už dostane do hlavnej
časti súťaže, ktorá sa hrá skupinovým sys-
témom. (mm)

JAZDECTVO
Druhý augustový víkend má už niekoľ-
ko rokov v hlavnom meste tradičného
nájomníka - jazdeckú Grand Prix Bra-
tislavu CSIO-W. Nie síce okrúhly, ale
určite príťažlivý 41. ročník sa v tradič-
nom termíne koná aj tento august a
fanúšikovia pekného športu sa majú od
10. do 13. augusta na čo tešiť.
V tradičnom období a pod novým ná-
zvom, Aegon Mercedes Grand Prix Brati-
slava CSIO-W���� sa počas štyroch
súťažných dní predstavia jazdci a kone z
trinástich krajín, ďalšie tri (USA, Spojené
arabské emiráty a Fínsko) museli organi-
zátori z nedostatku kapacít s povzdychom
odrieknuť. V areáli Slávie STU v Ovsišti
sa teda predstavia účastníci z Belgicka,
Slovinska, Poľska, Rakúska, Grécka, Nór-
ska, Česka, Maďarska, Nemecka, Švaj-
čiarska, Švédska, Talianska, Slovenska a
Chorvátska.
Vlani zažilo slovenské parkúrové jazdec-
tvo príjemný šok. Slovenský reprezentant
Juraj Hanulay vyhral jednu z hlavných
súťaží - skok. Tohto roku bude náš jazdec
obhajovať prvenstvo, a keďže má rovna-
kého koňa, Lou Bega, s ktorým sa mu
počas sezóny darilo, je možné, že sa doč-
káme ďalšieho príjemného prekvapenia...
Slovensko sa predstaví s osemnástimi
jazdcami, v oficiálnej súťaži reprezentač-
ných družstiev sa okrem Hanulaya ráta s
manželmi Mariánom a Monikou Štange-
lovcami. kto bude štvrtý do partie, o tom
zrejme rozhodne až momentálna forma v
prvých súťažiach tohto podujatia.
„Bol by som naozaj rád, keby sa nám
niečo podobné podarilo aj tento rok. Zostá-
vam však realistom, beriem aj postup do 2.
kola Pohára národov. Musíme si totiž uve-

domiť, že zatiaľ čo my máme problémy s
obsadením štvrtého člena tímu, Nemci si
do družstva vyberajú spomedzi šesťdesia-
tich adeptov,“ tvrdil predseda organizačné-
ho výboru a riaditeľ pretekov Andrej
Glatz.
Počas štvordňovej súťaže dostáva zabrať
aj samotný areál v Ovsišti. Cyklisti a kor-
čuliari po hrádzi si určite všimli, s akou
pozornosťou sa organizátori venovali
„obyčajnému“ trávniku. „Od októbra sme
ho asi dvadsaťkrát kosili, každý deň sa
polieval,“ prezradil Andrej Glatz a pridal
niekoľko podrobností: „Diváci si možno
spomenú, aký býval trávnik zničený po
predchádzajúcich ročníkoch. Tie štyri dni
mu dali vždy zabrať. Nedá sa však tomu
veľmi zabrániť, pretože si musíme uvedo-
miť, že po každom skoku dopadne na 20
štvorcových centimetrov sila dvoch ton.

Súčasný trávnik je však vo výbornom
stave, veríme, že nám pomôže aj počasie.“
V súvislostí s týmto želaním mal Andrej
Glatz ešte jedno úsmevné prianie: „V
predchádzajúcich siedmich rokoch mal
patronát nad podujatím bývalý predseda
parlamentu Hrušovský, a vždy vybavil
pekné počasie. Dúfame, že to isté sa poda-
rí aj prezidentovi Ivanovi Gašparovičovi,
ktorý má patronát nad týmto ročníkom.“
Kto teda bude mať čas a chuť, bude v
Ovsišti vítaný. Vstupné je skôr symbolic-
ké, pre dospelých 60 korún, deti a seniori
zaplatia polovičnú sumu - 30 Sk.
Najväčším ťahákom pretekov bude v pia-
tok 11. augusta Pohár národov s dotáciou
10-tisíc eur a v nedeľu Grand Prix Brati-
slava s prekážkami do 150 cm. Divácky
atraktívny však býva aj sobotňajší skok
mohutnosti. (mm)

PÉTANG
Milovníci pétangu si na sobotu 26. au-
gusta nerobia žiadny program. Dobre
totiž vedia, že v tento deň sa uskutoční 2.
ročník Centrope Cupu, ktorého finálo-
vým dejiskom bude záhrada pri Prezi-
dentskom paláci.
„Centrope Cup je vlastne turnajom zástup-
cov šiestich stredoeurópskych krajín - Poľ-
ska, Maďarska, Rakúska, Slovinska, Slo-
venska a Česka. Podujatie vzniklo minulý
rok a každá krajina na svojom území uspo-
riada jeden turnaj,“ vysvetľuje pôvodnú
myšlienku Ľuboš Šediný, prezident Slo-
venskej federácie pétangu.
„Vlani sa uskutočnil prvý ročník. Finále
bolo rovnako ako teraz v Bratislave, ale
rozdiel je najmä v záujme. O ten tohtoroč-
ný je oveľa väčší, čo bol hlavný dôvod pre-

sunu dejiska z Národného guľodrómu na
nábreží k Prezidentskému palácu. Pri
Dunaji by totiž mohlo súťažiť len 60
tímov, prihlásených je ich však vyše stov-
ky,“ prezradil Ľuboš Šedivý.
Patronát nad pretekmi prevzal primátor
Bratislavy a v rámci strednej Európy je to
vôbec najväčší turnaj. Vznik celého turné
bol dosť kuriózny - Ľuboš Šedivý: „Na
majstrovstvách sveta dosahujú tímy zo
strednej Európy ako najmladší účastníci aj
najslabšie výsledky... Niečo podobné pred
niekoľkými rokmi zažívali aj severské kra-
jiny, ktoré však našli recept. Vymysleli si
turné o Pohár Baltického mora a kedže sa
pravidelne a často stretávali, ich výkon-
nosť išla prudko hore. Dnes sú Dánsko či
Švédsko medzi najlepšou šestnástkou na
svete.“

V sobotu 26. augusta bude teda celá Prezi-
dentská záhrada patriť len pétangistom.
Ihriská sa pripravia po všetkých chodníč-
koch, zvedavci si umenie tých najlepších
môžu pozrieť spoza plota, do záhrady bu-
dú mať vstup len hráči a usporiadatelia. „je
to dôstojné prostredie, ktoré patrí k také-
muto typu podujatia. V Česku sa napríklad
turnaj uskutočnil v Tróji, v poľských mes-
tách Varšava či tento rok vo Wroclave sa
zase hralo v hlavných mestských par-
koch,“ vysvetľoval Ľuboš Šedivý.
Turnaj je otvorený pre všetkých, prihlášky
si možno podať do 17. augusta. Podmien-
kou je, aby v každom družstve boli zástup-
covia oboch pohlaví... Prezentácia účastní-
kov bude v sobotu od 8.00 do 9.00 h, finá-
le je naplánované na 21.30 h. Bližšie infor-
mácie sú na www.centropecup.tk. (mm)

Víťaz vlaňajšej Grand Prix Juraj Hanulay s koňom Lou Bega. FOTO - TASR
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Dovolenka s novým Citroënom. 

*Pri kúpe cez OTP Leasing. 
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od 427 900 Sk*

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

s novým autom: 

� CCitroën C2 od  259 700 Sk � Citroën C3 od  254 900 Sk
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� Citroën Xsara Picasso od  445 900 Sk � Citroën Berlingo od  379 900 Sk

� Citroën Jumper od  550 300 Sk (cena bez DPH). 

Akcia prebieha aj v salóne na Panónskej ceste 22.
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Chlpík otvoril dvere do petržalských bytov
VÝSTAVA
Urputná snaha obyvateľov Petržalky
urobiť si z bytov, ktoré im postavil
komunistický režim v snahe „ubyto-
vať“ čo najviac ľudí, príjemné a útul-
né bytíky, bude zverejnená. Fotograf
Juraj Chlpík nielen pootvoril, ale roz-
razil dvere do petržalských bytov a
nafotil interiéry ľudských obydlí v
konfrontácii s ich tvárami.
A tým dal priamočiaru odpoveď na otáz-
ku, ako vplýva prostredie na našu psychi-
ku, ktorá sa odráža v tvári. Fotograf sa
chcel vyhnúť nedostupnosti galérií a tak
sa výstava dostane priamo medzi ľudí.
Ak sa teda vyberiete od 19. 8. do 16. 9.
na prechádzku po Novom moste, stretne-
te tam Bratislavčanov, ktorí kratší či dlhší
čas života prežili v Petržalke. Na ľavej
strane fotografií rozmerov 1 x 1 m je
neštylizovaný portrét človeka z jedného
z petržalských bytov, a na pravej strane

interiér bytu, v ktorom žije. Fascinujúca
konfrontácia prináša priamočiaru socio-
logickú štúdiu, akú by nevysúkal zo svoj-
ho pera žiadny asistent či priamo docent
vysokej školy. 
„Projekt má byť modernou estetickou
štúdiou súčasného človeka. Nielen vý-
poveďou o ľudskej psychike, ale tiež o
súčasnoti a zmenách, ktoré boli zachyte-
né v rokoch 2005 a 2006, pätnásť rokov
po páde totality,“ hovorí Juraj Chlpík a
pokračuje: „Snažím sa poukazovať na
osobitosť a pestrosť ľudí, ktorí v Petržal-
ke bývajú. Rešpektujem ich individuali-
tu.“ Každá veľkorozmerná fotografia tak
rozpráva životný príbeh. Či už ide o
ženu, ktorá v „betónovej džungli“, ako
cynici nazývajú Petržalku, prežila dvad-
saťdva rokov alebo o dieťa, ktoré sa má
narodiť o dva dni. Fotografia zachytáva
postieľku v rohu izby, hneď vedľa
maminej postele, očakávajúcu novoro-

denca. Mená, adresy, ani vek ľudí autor
fotiek neuvádza, spomenie len dĺžku
času, ktorý obyvateľ prežil v Petržalke.
Ďalšia fotografia zas dokumentuje ľuds-
kú snahu spraviť si z malých bytov útul-
né prostredie, v ktorom sa dá žiť. Nieke-
dy to vyjde, inokedy menej. A sú chvíle,
keď sa to nepodarí vôbec a snahu člove-
ka poľudštiť svoje obydlie ilustruje len
obrovský kvet, ktorý by už svojou
výškou dávno rád prerazil strop, musí sa
však skloniť a bujnieť do šírky, pretože
socialistický projektanti človeku presne
určili, pokiaľ môže rásť. A tie stropy boli
sakramentsky nízke. Napriek tomu sa
mnohým Petržalčanom podarilo žiť na
bratislavskom sídlisku šťastný a spokoj-
ný život. Aj o tom je výstava 6x6 foto-
grafa Juraja Chlpíka, ktorú môžete
vidieť od 19.8. na Novom moste. Čím
skôr - tým lepšie. Vandali nespia. A nie-
len tí petržalskí. Dáša Šebanová

Bratislavu ovial morský vánok Karibiku
FILM
Časy sa menia. Kým ešte nedávno boli
skutočnými pirátmi Jack Sparrow a
jeho kumpáni, muži milujúci dobro-
družstvo a zábavu, dnes sa skutočnými
pirátmi stávajú obchodníci a úradníci.
To je jeden z pohľadov na pokračova-
nie pirátskej trilógie, druhej časti s ná-
zvom Piráti Karibiku: Truhlica mŕtve-
ho muža.
Hlavnému predstaviteľovi pirátov, roz-
marnému Jackovi Sparrowovi (Johnny
Depp) vraj producenti vyčítali v druhej
časti trilógie spôsob herectva, s akým sa
zmocnil svojej postavy. Keď si ho pri
zhliadnutí filmu užijete, musíte im opo-
novať. Johnny Depp bojuje so svojimi
nepriateľmi s ľahkou nonšalanciou mane-
kýna predvádzajúceho najkrajšie kusy
odevov na parížskych mólach a s humo-

rom, ktorý takej postave nikdy nesmie
chýbať. Kostýmy Penny Rose poskytujú
divákom ilúziu, že naozaj ide o módnu
prehliadku. Len manekýni pochádzajú z
trochu divokých spoločenských vrstiev.
Výtvarná stránka filmu (Rick Heinrichs)
je taká veľkolepá, že kulisy okolo „pred-
vádzacieho móla“ tvoria dokonalý vizuál-
ny zážitok aj pre diváka, ktorý vôbec
nesleduje dej. „Je úžasne kreatívny,“ po-
vedal o Heinrichsovi producent filmu
Jerry Bruckheimer a Johnny Depp dodá-
va: „Bola radosť s ním spolupracovať, od-
viedol monumentálnu prácu.“
A tak sa na temer nepoškrvnenom ostrove
Domenica odohráva druhá časť filmu, v
ktorej sa rozvíjajú načrtnuté tézy úvodnej
časti, ale do deja vstupujú aj nové, doslo-
va čarodejné postavy, ktoré chytia za
srdce každého diváka. Nováčikom druhej

časti je okrem iných hercov na plátne aj
záhadná karibská veštkyňa Tia Dalma,
ktorú stvárnil jeden z najväčších britských
mladých talentov, herečka Naomie Harris.
Hrá cigánsku kráľovnú, ktorá má magickú
moc, schopnosť vidieť do ľudí a pochopiť
ich najskrytejšie túžby. Ak k tejto zostave
prirátame ešte fyzickú dokonalosť a
herecké majstrovstvo Orlanda Blooma či
Keiry Knightley, môžete tušiť, že do kín
prišiel film, ktorý vás v každom prípade
nenechá ľahostajných. Možno sa pousme-
jete, možno si zaironizujete, ale hrozí aj to,
že budete uchvátení a zbalíte si „bagáž“,
aby ste do konca leta ešte stihli navštíviť
Karibik. Aurčite sa budete tešiť na 24. máj
2007, keď do slovenských kín príde
posledná časť trilógie o pirátoch, stále pod
režijným vedením režiséra Gora Verbin-
skeho. Dáša Šebanová

Radošinci vám

to povedia

pesničkou 
HUDBA
Keď sa povie Radošinské naivné divad-
lo, každému divákovi okrem divadelnej
poetiky tohto čarovného a rokmi preve-
reného divadla zarezonujú v ušiach aj
tóny hudby Jána Melkoviča, Jiřího Sti-
vína či Milana Markoviča.
Najmä Ján Melkovič sa výrazne podpísal
pod hudobnú zložku predstavení Radošin-
ského naivného divadla, a na svojej muzi-
kantskej hrudi odchoval nejedného speva-
vého Radošinca. Po odchode Jána Melko-
viča miesto prvého hudobného skladateľa
RND prevzal taktiež Melkovičov „odcho-
vanec“ Peter Mankovecký. Anajmä hudba
týchto dvoch pánov zaznie na večere
plnom piesní z hier repertoáru RND na
Nádvorí Bratislavského hradu 23. augusta
o 19.00 h. Hudobno-slovný program Po-
vieme to pesničkou bude moderovať Sta-
nislav Štepka, autor textov pesničiek, ktoré
v augustový večer na Hrade zaznejú.
Umelci tak chcú divákom predstaviť origi-
nálnu a pestrú paletu piesní hudobných
skadateľov RND v interpretácii divadel-
ných hudobníkov, ale aj speváckych talen-
tov, ktorí vyrástli na poetike radošincov. V
programe vystúpia: Stanislav Štepka, Ma-
ruška Nedomová, Lenka Barilíková, Lujza
Schrameková, Dominika Kleisová, René
Štúr, Csongor Kassai, Mojmír Caban,
Peter Vaňouček, Pavel Čížek, Stanislav
Kociov, Milan Šago, Ladislav Hubáček.
Vstupné je 250 Sk, v prípade nepriaznivé-
ho počasia sa podujatie bude konať v
Estrádnej hale PKO. (dš)

Milan Lasica a

Hot Serenaders

na Hrade
HUDBA
Výnimočné hudobné predstavenie pre
priaznivcov hudby dvadsiatych a trid-
siatych rokov sa odohrá 19. augusta o
20.00 h v historickom prostredí Brati-
slavského hradu, kde ožijú populárne
melódie zo začiatku minulého storočia.
V interpretácii hudobného telesa Bratisla-
va Hot Serenaders so speváckym sprievo-
dom Milana Lasicu zaznie starý ragtime,
neworleanský štýl, dixieland aj raný
swing. Je to hudba jasných tónov a harmó-
nie, hudba plná jednoduchosti, krásy a
pokoja s blahodarnými účinkami. A ak sa
motívy týchto ovlažujúcich tónov spoja s
tajomnoťou podvečerného Bratislavského
hradu, môže vás čakať len životodarný
muzikantský zážitok. Hudba presiaknutá
chytľavým optimizmom, v ktorej i smutné
tóny znejú ľudsky a teplo na vás čaká 19.8.
spolu s Milanom Lasicom a Bratislava Hot
Serenaders. (dš)

Sochy a maľby

na Promenáde

v Danubiane
VÝSTAVA
Pod názvom Promenáda v parku uvá-
dza Danubiana výstavný projekt plas-
tík v priestore priľahlého parku pozdĺž
nábrežia Dunaja. Projekt otvára kolek-
cia devätnástich monumentálnych diel
amerického sochára holandského pô-
vodu Hansa Van de Bovenkampa.
Hans Van de Bovenkamp začal svoju so-
chársku dráhu v New Yorku. Jeho tvorba
od začiatku smerovala k monumentálnym
dielam, určeným do otvoreného prírodné-
ho priestoru parkov alebo do architekto-
nického prostredia. Van de Bovenkamp
vytvoril svoje kolosy z nehrdzavejúcej
ocele tak, aby vytvárali svetelné hry. Tva-
ry sôch sa vyznačujú dynamickým vlnovi-
tým pohybom buď vertikálnym alebo do
šírky, na spôsob zviditeľneného vetra
alebo vírivého pohybu v prírode. Diela
Hansa Van de Bovenkampa môžete obdi-
vovať do 1. októbra.
Vo výstavných priestoroch Danubiana
Meulensteen Art Museum otvorili tiež vý-
stavu s názvom Expresívne tendencie v
rakúskom výtvarnom umení po roku
1960. Výstava prezentuje polohy rakúskej
maľby od roku 1960 až do súčasnosti, sle-
dujúce expresívne, gestické tendencie a
predstavuje výtvarníkov, ktorých diela
ukazujú rozdielne maliarske postupy. Ten-
dencie v rakúskom výtvarnom umení
môžete vidieť do 17. 9. (re)

Mamuty v múzeu

len do konca leta
VÝSTAVA
Už len do konca augusta potrvá origi-
nálna dvojvýstava Mamuty na Sloven-
sku - Stratený svet mamutov a Zdeněk
Burian: Majster palety dávnych svetov
inštalovaná v Prírodovednom múzeu
SNM na Vajanského nábreží 2.
Do posledných letných dní ešte teda mô-
žete obdivovať najznámejšieho vyhynuté-
ho živočícha zatiaľ poslednej ľadovej
doby na Zemi (pred 75 000 až 10 000
rokmi) - mamuta srstnatého, jeho predkov
a súčasných príbuzných. Výstava vás za-
vedie do chladnej a suchej stredoeuróp-
skej stepi, ktorú obýval mamut spolu s
ďalšími chladnomilnými cicavcami napr.
nosorožcom, bizónom, jeleňom obrov-
ským, sobom, pižmonom či medveďom
jaskynným. Priblíži vám svet paleolitic-
kých ľudí, pre ktorých bol mamut zdro-
jom potravy a surovín. To všetko výstava
predstavuje prostredníctvom unikátnych
fosílnych zvyškov archeologických arte-
faktov z územia Slovenska a niekoľkých
unikátnych exponátov zo zahraničia,
obrazových rekonštrukcií, modelov a po-
čítačových programov. (dš)

Toto je tvár človeka, ktorý vo svojej izbe jedného z petržalských bytov prežil 17 rokov. FOTO - Juraj Chlpík
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KULTÚRNE LETO 2006
Hradné slávnosti Bratislava
� 10.8. o 19.30 - Slniečko, koncert folkovej
skupiny spojený s krstom ich nového CD, z
cyklu Túlavou cestou. Zrod skupiny Slnieč-
ko (čiže Punto & Rybacé hlavy) sa datuje do
roku 1983, keď v Piešťanoch vzniklo folko-
vé združenie Bahno. Už v nasledujúcom
roku sa z Bahna vyčlenila skupina Slniečko,
ktorá paralelne používa aj názov Punto &
Rybacé hlavy. Skupina, ktorá po hudobnej
stránke kombinuje rock, folk, punk a prvky
world music, sa od začiatku opierala o oso-
bité texty Petra Remiša, spievané v trnav-

skom nárečí. V súčasnosti hrá Slniečko v
zložení: Peter Remiš - spev, akustická gitara,
Michal Urban - akordeón, ústna harmonika,
Robert Gajdošík - bicie, Ladislav Svitek -
gitary, mandolína, Michal Mišík - basová gi-
tara, heligónka. Nádvorie Starej radnice,
vstupné 100 Sk
� 11.8. o 16.00 - Pozvánka na podujatia
Kultúrneho leta z cyklu Živé ulice, Potulná
Bratislavská šermiarsko - divadelná spoloč-
nosť, ulice a námestia Starého Mesta
� 11.8. o 17.00 - Taipei Aboriginal & Chil-
dren Chorus (Taiwan), z cyklu Medzinárod-
ná Bratislava, vystúpenie detského spevácke-
ho zboru, Hlavné námestie, vstup bezplatný
� 12.8. o 15.00 - Rodinno -zábavné poučenie
v ZOO, z cyklu Rodinné Zoologiády, ZOO
Bratislava, vstupné v cene vstupenky do ZOO
� 12.8. o 19.00 - Woodpecker Singers Choir
(Taiwan) z cyklu Medzinárodná Bratislava,
vystúpenie speváckeho zboru, Nádvorie Sta-
rej radnice, vstup bezplatný
� 14.8. o 17.00 - Ako Gašparko Janovi ku
šťastiu pomohol, z cyklu Rozprávková rad-
nica, účinkuje divadelná spoločnosť Rád
červených nosov, Nádvorie Starej radnice,
vstupné 30 Sk
� 15.8. o 19.00 - Georges Athanasiades (CH),
Festival Dni organovej hudby, Hudobná sieň
Bratislavského hradu, vstupné 100 Sk
� 16.8. o 20.00 - Acoustic Colours, z cyklu
Jazz pod vežou, účinkujú: Michal Vavro (gi-
tara), Stano Palúch (husle), Igor Sabo (perku-
sie), bicie, Juraj Griglák (kontrabas, basgita-
ra), Nádvorie Starej radnice, vstupné 100 Sk
� 17.8. o 19.00 - Jerzy Kukla (PL) Festival
Dni organovej hudby, Hudobná sieň Brati-
slavského hradu, vstupné 100 Sk
� 17.8. o 19.30 - HOP TROP (CZ), z cyklu

Túlavou cestou, Nádvorie Starej radnice,
vstupné 120 Sk
� 18.8. o 16.00 - Pozvánka na podujatia
Kultúrneho leta, z cyklu Živé ulice, Potulná
Bratislavská šermiarsko - divadelná spoloč-
nosť, ulice a námestia Starého Mesta
� 18.8. o 19.00 - Bratiskava IN-LINE, štart
o 21.00, DJ, súťaže, koncert skupiny Plus
Mínus, Aupark 
� 19.8. o 15.00 - Rodinno -zábavné poučenie
v ZOO, z cyklu Rodinné Zoologiády, ZOO
Bratislava, vstupné v cene vstupenky do ZOO
� 19.8. o 10.00 - Zážitková jazda parným
vláčikom, z cyklu Detský parovlak, odchod
z Múzea dopravy v Bratislave (pri Hlavnej
stanici), vstupné 250 Sk dospelí, 150 Sk deti
od 6 do 15 rokov
� 19.8. o 20.00 - Milan Lasica a Bratislava
Hot Serenaders, z cyklu Koncerty na hrade,
Nádvorie Bratislavského hradu, vstupné 299
a 350 Sk
� 20.8. o 15.00 - Loď beatlesákov a detí
Slnka, z cyklu Rozprávkové plavby po Du-
naji, vyhliadková plavba tzv. „bratislavským
okruhom“ pre rodiny s deťmi s bohatým
programom a súťažami, loď Martin, vstupné
180 Sk
� 20.8. o 19.00 - Marianna Gazdíková (SK),
Marek Vrábel (SK), festival Dni organovej
hudby, Hudobná sieň Bratislavského hradu,
vstupné 100 Sk
� 21.8. o 17.00 - Žabí princ, z cyklu Roz-
právková radnica, divadielko Bum Bác, ná-
dvorie Starej radnice, vstupné 30 Sk
� 21.8. o 19.-21.00 - Horúce rytmy flamen-
ca, z cyklu Hudba na Dunaji, účinkuje Mar-
tin Bies a Flamenco Clan, hudobná plavba
na lodi Martin, vstupné 200 Sk
� 22.8. o 19.00 - Piano Revue, z cyklu Diva-
delný týždeň, benefičné vystúpenie, ktorého
výťažok je určený Pracovno-socializačnému
centru LEPŠÍ SVET. Nádvorie Starej radni-
ce, vstupné 150 Sk
� 22.8. o 19.00 - Wolfgang Reisinger (A),
festival Dni organovej hudby, Hudobná sieň
Bratislavského hradu, vstupné 100 Sk
� 23. 8. o 19.00 - Povieme to pesničkou, z
cyklu Divadelný týždeň, koncert členov Ra-
došinského naivného divadla, moderuje Sta-
nislav Štepka, nádvorie Bratislavského
hradu, vstupné 250 Sk
� 23.8. o 20.00 - Trio komorního jazzu (SK,
CZ), z cyklu Jazz pod vežou, účinkujú: Juraj
Kalász (kontrabas), Vilém Spilka (gitara),
Radek Zapadlo (tenorsaxofón). Tri nástroje,
tri osobnosti, tri názory na hudbu, ale jednot-
ný a kompaktný výsledný hudobný tvar. Ka-
pela, ktorá s minimom vyjadrovacích pro-
striedkov, ale s maximálnou efektivitou  hrá
priamočiary jazz. Nádvorie Starej radnice,
vstupné 100 Sk
� 24.8. o 19.30 - Nový Rownák, z cyklu Tú-
lavou cestou. Skupina vznikla na jeseň v
roku 1997 po rozpade skupiny Rownák tzv.
umeleckým spojením Viktora Půčka, Tomá-

ša Peška, ktorý v tej dobe začal obsluhovať
sólovú gitaru, Jara Grebečiho, ktorý na tom
bol podobne s basgitarou a automatického
bubeníka, ktorého asi po roku vystriedal
živý Peter Čeretka. Jara Grebečiho potom
vystriedal na basgitare Andrej Jeriga a v lete
2003 zostavu uzavrel klávesista Karol Lip-
ták. Vzniklo jadro, ktoré i napriek po-
lyfunkčnosti všetkých inštrumentalistov
ostáva nezmenené. Postupne si kapela
vytvorila vlastný zvuk, čo dokazujú CD
„Zdání klame“ vydané v roku 1999 a „Z nás
kdo ví“ z roku 2003. Cieľom skupiny je
zachovať si punc živej a poctivej hudby,
ktorá síce pôvodne vychádza z folku a
country, ale postupne sa otvára širšiemu
poslucháčskemu spektru. Nádvorie Starej
radnice, vstupné 100 Sk
� 24.8. o 19.00 - Zuzana Ferjenčíková (SK),
festival Dni organovej hudby, Hudobná sieň
Bratislavského hradu, vstupné 100 Sk
� 25.8. o 16.00 - Pozvánka na podujatia
Kultúrneho leta, z cyklu Živé ulice, Potulná
Bratislavská šermiarsko - divadlelná spoloč-
nosť, ulice a námestia Starého Mesta
� 25.8. o 19.00 - The National Youth Choir
(Veľká Británia), z cyklu Medzinárodná
Bratislava, vystúpenie speváckeho zboru,
Jezuitský kostol, vstup bezplatný
� 26.8. o 15.00 - Rodinno -zábavné poučenie
v ZOO, z cyklu Rodinné Zoologiády, ZOO
Bratislava, vstupné v cene vstupenky do ZOO
� 27.8. o 17.00 - Hugo, Frigo, Bublina, z
cyklu Divadelný týždeň, predstavenie pre
deti, účinkuje divadlo Ludus Nádvorie Sta-
rej radnice, vstupné 40 Sk
� 27.8. o 19.00 - Bernadetta Šuňavská (SK),
festival Dni organovej hudby, Hudobná sieň
Bratislavského hradu, vstupné 100 Sk
� 27.8. o 20.00 - Jedna ruka netleská, z
cyklu Bažant kinematograf, Hlavné námes-
tie, vstup bezplatný
� 28.8. o 17.00 - Slncový kôň, z cyklu Roz-
právková radnica, nádvorie Starej radnice,
vstupné 30 Sk
� 28. 8. o 19.00 - Desatoro, z cyklu Divadel-
ný týždeň, účinkujú členovia Radošinského
naivného divadla, nádvorie Bratislavského
hradu, vstupné 250 Sk
� 28.8. o 20.00 - Příběhy obyčejného šílen-
ství, z cyklu Bažant kinematograf, Hlavné
námestie, vstup bezplatný
� 29.8. o 19.00 - Bernhardt Haas (D), festi-
val Dni organovej hudby, Hudobná sieň Bra-
tislavského hradu, vstupné 100 Sk
� 29.8. o 20.00 - Skřítek, z cyklu Bažant
kinematograf, Hlavné námestie, vstup bez-
platný
� 30.8. o 20.00 - Slnečný štát, cyklu Bažant
kinematograf, Hlavné námestie, vstup bez-
platný
� 30.8. o 20.00 - Peter Breiner Tango trio, z
cyklu Koncerty na hrade, nádvorie Brati-
slavského hradu, vstupné 299 a 350 Sk
� 31.8. o 20.00 - Román pre ženy, z cyklu

Bažant kinematograf, Hlavné námestie,
vstup bezplatný

PREDSTAVENIA PRE DETI
Bibiana - Medzinárodný dom umenia

pre deti
� 13.8. o 15.00 a 17.00 - Babka Chňapka,
Divadlo Buchty a loutky (ČR)
� 20.8. o 15.00 - STOP, Divadlo Mikropó-
dium, Budapešť (MR)
� 27. 8. o 15.00 - Kde líšky dávajú dobrú
noc, prvá z cyklu Európske rozprávky
� 27. 8. o 17.00 - Ako sa Kalo Dant dostal
na siedmy svet

ŠPORT
� FUTBAL CORGOŇ LIGA
12.8. o 20.00: Slovan - Nitra, Tehelné pole
19.8. o 20.00: Slovan - Dubnica, Tehelné pole
20.8. o 10.30: Artmedia - Žilina, Petržalka
26.8. o 17.00: Inter - Trenčín, Pasienky
29.8. o 20.00: Slovan - B. Bystrica, Tehelné pole
30.8. o 17.00: Artmedia - Inter, Petržalka
� FUTBAL POHÁR UEFA, 2. predkolo
10.8. o 17.30: Artmedia - Dinamo Minsk,
Petržalka
� FUTBAL 2. LIGA
19.8. o 10.30: Artmedia B - Prievidza, Rapid
19.8. o 10.30: Dúbravka - Nové Mesto,
Dúbravka
� JAZDECTVO
10.8. - Aegon Mercedes Grand Prix Bratisla-
va CSIO-W����, dvojfázové skákanie,
skok jednotlivcov, areál Slávie STU v Ov-
sišti
11.8.- Pohár národov, skok jednotlivcov
12.8.- Súťaž so stupňovanou náročnosťou,
mohutnosť
13.8. - Little Prix Bratislava, Grand Prix
Bratislava
27.8. o 14.00 - Cena turfu, dostihy, závodis-
ko Starý háj
� STOLNÝ TENIS
13. - 20.8. - Turnaj ITF žien, Rača

T-COM FIESTA
Historické centrum Bratislavy

� 17.8. od 20.00 do 22.00 - flamenco, bra-
zílska samba, street dance, street jazz 
� 18.8. od 20.00 do 22.00 - africké bubny
djembe, bike show, hip-hop 
� 19.8. od 20.00 do 22.00 - capoeira, break
dance, street jazz

najbližšie vyjdú 31. 8.

EVEREST FOTO, s.r.o., Račianske mýto 1/C, 
obchodná pasáž, 839 01 Bratislava
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Kalendár T-Com Fiesta

T-Com Fiesta 20.00 - 22.00


