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Pozor, bude sa

súťažiť o lístky

na cyklovlak

do Burgenlandu
REDAKCIA
Od 1. do 10. júla budú mať Bratislav-
čania možnosť vyhrať celkom 100 ces-
tovných lístkov na cyklovlak do rakús-
keho Parndorfu.
Podobne ako vlani aj tento rok totiž spol-
ková krajina Burgenland a slovenské a
rakúske železnice organizujú pre Brati-
slavčanov jednodňovú cyklotúru po Bur-
genlande.
Mimoriadny cyklovlak bude vypravený
v sobotu 14. júla a miestenku v ňom
môžu získať tí Bratislavčania, ktorí na
www.BratislavskeNoviny.sk v prvej júlo-
vej dekáde správne odpovedia na vedo-
mostnú otázku o Burgenlande a usmeje
sa na nich šťastie pri žrebovaní. Denne
bude vyžrebovaných 5 šťastlivcov, ktorí
získajú po 2 cestovné lístky na cyklovlak
do Parndorfu. Takže od 1. do 10. júla sa
oplatí ísť na BratislavskeNoviny.sk a
zapojiť sa do súťaže o 100 cestovných
lístkov. (red)

Ponuka denných

táborov v meste

je na internete
REDAKCIA
Na www.BratislavskeNoviny.sk sme zve-
rejnili ponuku denných detských tábo-
rov pre bratislavské deti, ktoré na júl a
august pripravila Správa telovýchov-
ných a rekreačných zariadení  (STaRZ)
Bratislava.
Do nášho internetového prehľadu je však
možné doplniť aj ďalšie, čo v uplynulých
dňoch využili niektorí organizátori den-
ných táborov. Ak taký tábor organizujete,
dajte o ňom zadarmo vedieť prostredníc-
tvom www.BratislavskeNoviny.sk Ponu-
ku denných táborov možno nájsť v sekcii
Praktické informácie. (red)

Bratislava zrejme

bude diecézou
BRATISLAVA
V krátkom čase sa očakáva zriadenie
bratislavskej diecézy. Rozdelenie die-
céz a zriadenie nových bolo jednou z
tém, o ktorej sa hovorilo počas minulo-
týždňovej návštevy slovenských bisku-
pov u pápeža Benedikta XVI.
Hovorca Konferencie biskupov Slovens-
ka Jozef Kováčik nám výslovne nepotvr-
dil, či bude zriadená bratislavská diecéza.
Ako nám povedal, príslušné rozhodnutie
musí najprv podpísať Svätý otec a až
potom o ňom budú oficiálne informovať,
pričom informáciu poskytnú najprv štát-
nym orgánom a potom médiám. Nevedel
uviesť termín, kedy sa tak stane. (juh) 

Bratislava

si pripomína

1100. výročie

prvej zmienky
BRATISLAVA
Bratislava si v tomto roku pripomenie
1100. výročie prvej písomnej zmienky
o meste. Tá sa viaže k opisu rozhodu-
júcej bitky starých Bavorov s Maďar-
mi, ku ktorej prišlo v lete roku 907 pod
Bratislavským hradom.
V opise sa mesto spomína pod menom
Braslavespurch (Brezalauspurc). Priebeh
bitky je známy z Aventinovej kroniky
Annales Boiorum, ktorá vyšla v roku
1530 a jej autorom je bavorský humanis-
ta Johannes Turmair zvaný tiež Aventi-
nus, ktorý sa opieral o tzv. Salzburské
anály alebo letopisy. V týchto historic-
kých dokumentoch sa pri spomínanej
bitke uvádza presný dátum 4. júl 907.
Keďže samotné Salzburské anály boli
objavené až v roku 1921, jubilejné výro-
čie prvej písomnej zmienky o Bratislave
si môže po prvý raz vôbec pripomenúť
až naša generácia.
Výročie bude v aktivitách mesta prí-
tomné po celý druhý polrok 2007.
Keďže presný dátum výročia pripadá
na letné prázdninové obdobie, samo-
správa hlavného mesta si ho bude pri-
pomínať hneď niekoľkými aktivitami
od júna až do decembra 2007. Odborná
verejnosť si výročie uctila na medziná-
rodnom kolokviu s názvom Boj pri Bra-
tislave v roku 907 a jeho význam pre
vývoj stredného Podunajska, ktoré bolo
19. a 20. júna pod záštitou ministra kul-
túry a primátora Bratislavy. Organizo-
val ho Slovenský archeologický a his-
torický inštitút.
Špecializované tematické podujatia k
1100. výročiu pripravujú v druhom pol-
roku 2007 aj viaceré mestské organizá-
cie. Galéria mesta Bratislavy prispeje do
programu osláv výstavou Mesto menom
Brezalauspurc. Bratislavské kultúrne a
informačné stredisko pripravuje v sep-
tembri veľký galakoncert klasickej, resp.
komornej hudby na niektorom z repre-
zentačných verejných priestranstiev v
centre mesta. Múzeum, mesta Bratislavy
odovzdá v závere tohto roku Bratislavča-
nom a návštevníkom mesta nové expozí-
cie zrekonštruovaného Apponyiho palá-
ca, v ktorom bude okrem obnoveného
múzea vinohradníctva aj unikátna pre-
zentácia dobového interiéru s množ-
stvom interaktívnych zábavno-vzdeláva-
cích programov. Jednotlivé programy,
aktivity a projekty bude mesto prezento-
vať pod samostatným logom Bratislava
1100, ktoré nadväzuje na doterajšie logo
mesta a o niekoľko týždňov sa objaví na
suvenírových predmetoch. (juh)

O mimoriadny zážitok sa Bratislavčanom pri otvorení Kultúrneho leta postarala Lúčnica. FOTO - Filip Malý

BRATISLAVA
Najväčší multižánrový kultúrny festi-
val na Slovensku - Kultúrne leto a
Hradné slávnosti Bratislava 2007 -
odštartovali počas uplynulého víkendu
úvodné podujatia.
Na Hlavnom námestí za pekného počasia
a hojnej diváckej účasti v nedeľu podve-
čer odštartovala Keltská korzo party. Už
po desiatykrát sa divákom prihovorila
známa írska folková súrodenecká skupina
The Cassidys  z Dublinu, ktorej vystúpe-
nie priláka každoročne na Hlavné námes-
tie niekoľkotisíc poslucháčov. Aongus,
Seathrún, Odhrán, Fionntán, Feargus a
Ciarán Cassidyovci prpravili toho roku
pre Bratislavu výnimočne bohatý dvojho-
dinový koncert plný nádherných írskych
ľudových balád i vlastných sviežich pes-

ničiek, ktoré zahrali aj na dobových
nástrojoch. Divákom sa ich vystúpenie
očividne páčilo, niektorí si aj podupkávali
do rytmu.
Spolu s Cassidys otvorila tohtoročnú kul-
túrnu letnú sezónu svojim rytmickým tan-
com tanečná skupina Petronella, s komor-
ným programom Zlaté husle a sólisti Lúč-
nice.
Umelecký súbor Lúčnica, inšpirovaný
slovenskou ľudovou tradíciou, predstavu-
je jedinečnú pokladnicu rozmanitosti a
krásy ľudových tancov, piesní a krojov,
ukrývajúcich v sebe čarovnú poetiku aj
živý temperament. Lúčnica je známa ori-
ginálnymi scénickými obrazmi oplývajú-
cimi farebnou fantáziou a pritom zdôraz-
ňujúcimi zvyky našej krajiny. Jej tempera-
mentný prejav očaril aj stovky divákov,

ktorí sa rozhodli stráviť nedeľný večer  na
Hlavnom námestí. 
Tanečná skupina Petronella bola založená
vo februári 1988 a za osemnásť rokov od
svojho vzniku videlo jej vystúpenia vyše
500-tisíc divákov v dvanástich krajinách
Európy a sveta. Ani tentoraz nezostali títo
sympatickí tanečníci nič dlžní svojej skve-
lej povesti a pripravili Bratislavčanom i
návštevníkom nášho hlavného mesta
nezabudnuteľný zážitok.
Skrátka, v nedeľu večer vládla na Keltskej
korzo party skvelá a uvoľnená atmosféra a
po jeho skončení ľudia odchádzali evi-
dentne spokojní. Štart tri mesiace trvajú-
ceho maratónu vyše 200 hudobných,
divadelných a tanečných podujatí, ktoré v
sebe zahŕňa tohtoročné Kultúrne leto, ani
nemohol byť vydarenejší. (juh)

Kultúrne leto začala Keltská korzo party

Kultúrny program bude toto leto bohatší
O dramaturgii 32. ročníka bratislav-
ského letného festivalu Kultúrne leto a
Hradné slávnosti Bratislava 2007 sme
sa pozhovárali s riaditeľom Bratislav-
ského kultúrneho a informačného stre-
diska Vladimírom GREŽOM.
- Tohtoročné Kultúrne leto a Hradné sláv-
nosti Bratislava 2007 ponúknu počas
troch mesiacov vyše 200 podujatí. Filozo-
fia festivalu chce, okrem tradičných ume-
leckých projektov, využiť leto a priniesť
zmenu do trás putovania ľudí, a to tak
fyzicky - vytvoriť a zmeniť náladu na uli-
ciach a námestiach, ako aj myšlienkovo -
zmeniť zabehnuté zvyky, stereotypy a
„trasy“, napríklad od dverí po televízor.
Ktoré podujatia pokračujú z predchá-
dzajúcich ročníkov a aké novinky pri-
náša tohtoročný festival?
- Z tradičných podujatí je to Gitarový fes-

tival Johanna Kaspara Mertza, Rozpráv-
ková radnica, Džez pod vežou, cyklus
Túlavou cestou, Hudba na Dunaji, detský
parovlak či Rodinná zoologiáda. Z novi-
niek by som spomenul Divadlo na radni-
ci, čo je séria divadelných predstavení, v
rámci ktorej vystúpia súbory z Trnavy,
Martina, Nitry a z Bratislavy, Komorné
koncerty v Starom Meste, Popoludnia u
Červeného raka či cyklus Bratislava
Proms (trojdňové podujatie s Českým
národným symfonickým orchestrom.
Novinkou bude trojdňový festival count-
ry, world music a etno hudby na Partizán-
skej lúke, a festival Viva Musica, ktorý
organizujeme spoločne s občianskym
združením Orfeo.

Pribudnú tento rok aj nové scény?
- Oproti minulým rokom pribudla letná
čitáreň U červeného raka, Partizánska
lúka, Lisztov pavilón a obnovená koncert-
ná sieň Klarisky. Celkove sa podujatia
Kultúrneho leta a Hradných slávností
2007 budú konať na 15 scénach.
V čom sa tohtoročné Kultúrne leto odli-
šuje od predchádzajúcich?
- V porovnaní s minulými ročníkmi bude
tento rok viac podujatí na otvorených
scénach, a teda bez vstupného. Novinkou
je, že Kultúrne leto a Bratislavské kultúr-
ne a informačné stredisko sa stali členmi
spoločenstva medzinárodnej asociácie
festivalov a podujatí IFEA, čo okrem
iného umožní prvý raz dostať program
Kultúrneho leta na celosvetovú mapu
významných festivalov.

Zhováral a Juraj Handzo
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Niekedy
je hanba
stúpať nahor 
Štatistici zakrútili hlavami a zhíkli.
Rebríček miest, kde je draho, zažil pre-
vratnú zmenu, Bratislava vyletela nahor
a svetovú Prahu nechala o dvanásť
miest za sebou.
Bratislava je tridsiate siedme najdrahšie
miesto na svete a vôbec na to nie som
pyšný. Tá pozícia na cenníku totiž nezod-
povedá pozícii v kvalite. Nedávno bol istý
známy v Prahe a tam mu v centre ponúk-
li skvelý servis za také normálne ceny, až
si myslel, že to musí byť alebo omyl,
alebo, ako vravia Pražania, šmejd.
Nebol.
Lebo je aj ďalší príklad. Moskva je jed-
notkou. Je najdrahšia. Čo tiež nezname-
ná, že je najpohostinnejšia, lebo iný zná-
my tam dostal len tak výprask, pretože
bol príliš snedý na slovanské pomery. Nie
blond, žiadna modrá dúhovka. Skrátka
vyzeral ako semita. Alebo Kaukazan. Tak
dostal slovansko-mongolský výprask
priamo pred dverami drahého hotela.
Kým dobehol portáš, útočníci boli preč.
To je jeden aspekt. 
Druhý nestojí tak celkom mimo tohto
rebríčka. A ten už je dôvodom na celkom
opačné pocity než pýcha. Začudovanie,
premiesené s trochou hanby - ako to, že
sme tridsiati siedmi? Viem, že Bratislavu
volali kedysi krásavica na Dunaji, lenže
viem aj to, ako vtedy vyzerala. Akí boli jej
obyvatelia.
Pravda, fasády historických budov sa
neskveli ako dnes. Skôr boli poničené,
ale predsa si uchovávali čosi z krásy,
ktorou ich kedysi obdarili ruky remesel-
níkov. Tie poničené fasády mali ešte
čosi do seba, lebo návštevník sa pozrel
za fasádu, za to, čo mu naozaj mesto a
jeho ľudia ponúkajú. Bolo menej
krčiem, ale obsluha bývala nielen pro-
fesionálnejšia, ale aj ľudskejšia. Bolo
menej školovaných, ale s turistom sa
každý vedel dohovoriť, boli staromódne
električky, ale chodili načas (a aj v
noci). 
Každý hostinský je zbojník, ale dobrý
hostinský to nedá hosťovi pocítiť. A preto
sa skôr hanbím ako pýšim.

Gustav Bartovic

Polícia pátra 

po zlodejovi

električky
NOVÉ MESTO
V nedeľu večer sa v Bratislave stala
kuriózna krádež - neznámy páchateľ
odcudzil z konečnej zastávky na Zla-
tých pieskoch električku č. 4. 
Našli ju na križovatke  ulíc Tomášikova -
Vajnorská na zastávke Zátišie. Zastavila
po tom, čo dispečing na trati vypol elek-
trinu, páchateľovi sa z nej však podarilo
ujsť.
Polícia začala okamžite po ňom pátrať.
Vyšetrovateľ už začal trestné stíhanie vo
veci pre trestný čin neoprávneného uží-
vania cudzej veci. Páchateľovi  hrozí
trest odňatia slobody na 3 - 8 rokov.
Polícia žiada svedkov, ktorí si v čase
okolo štvrť na sedem večer všimli podo-
zrivú osobu nastupujúcu do odstavenej
električky číslo 4 na Zlatých pieskoch,
alebo osobu vystupujúcu z električky na
zástavke Zátišie na križovatke ulíc Vaj-
norská - Tomášikova, aby informácie po-
skytli na bezplatnej linke 158. (ver)

Magnetom

otvorenia tunela

bude Coulthard 
KARLOVA VES
Silným magnetom slávnostného otvo-
renia tunela Sitina v sobotu 23. júna
bude jazda pretekára formuly 1 Davi-
da Cultharda. Ako prvý prejde oficiál-
ne tunelom na svojom aute zo severnej
časti na južnú.
Coulthardovo auto prejde nielen tune-
lom, ale aj časťou Bratislavy. Približne
20-kilometrový okruh, ktorý absolvuje,
povedie hlavným ťahom po oboch stra-
nách Dunaja. Jeho štart je naplánovaný
na 13.45 h a tunelom prejde z jeho sever-
nej časti (Lamačská cesta) maximálnou
rýchlosťou 80 km/h. V južnej časti tune-
la, po slávnostnom prestrihnutí pásky,
pôjde monopost ďalej smerom na most
Lafranconi, prejde po diaľničnom úseku
na Einsteinovej ulici a cez Dunaj sa
dostane po Prístavnom moste. Na Gaga-
rinovej ulici sa otočí a rovnakou trasou sa
vráti späť. Počas celej jazdy Davida
Coultharda budú uzatvorené príjazdové
cesty na tom úseku diaľnice, kadiaľ
pôjde. Na určitých trasách ho bude spre-
vádzať aj vozidlo diaľničnej polície. Po
skončení jazdy vystavia monopost F1 do
osemnástej hodiny ne severnej strane
tunela. 
Okrem oficiálneho otvorenia za účasti
vládnych predstaviteľov a zahraničných
hostí, bude v rámci otvorenia tunela kul-
túrny program na jeho severnej i južnej
strane. Oficiálny začiatok je o 10.00 h.
Vystúpia tu nielen hudobné skupiny, ale
záujemcovia sa budú môcť previesť aj
vláčikom Prešporáčikom a pohľad zhora
poskytne let balónom. Povrch novej
diaľnice si vyskúšajú aj korčuliari Brati-
slava Inline. 
O desiatej hodine sa začnú bloky mode-
rovaných vstupov a do 11.15 h. umožnia
aj chodcom vstup do tunela. Od štvrť na
dvanásť sa má začať simulácia nehody v
Sitine a o trinástej hodine sa začína sláv-
nostný ceremoniál. Po prejazde mono-
postu F1 pokračuje od 14.45 h. verejný
program, ktorý potrvá až do osemnástej
hodiny. 
Tunel Sitina je dlhý 1440 metrov a tvoria
ho dve samostatné tunelové rúry. Staveb-
né práce na tuneli začali robiť spoločnos-
ti Taisei a Skanska BS koncom roka
2003. Na prerazenie oboch rúr potrebo-
vali 17 mesiacov. Na stavbu bolo vyčle-
nených 3,5 miliardy korún a po dokonče-
ní bude súčasťou diaľnice D2 v úseku
Lamačská cesta - Staré grunty. Dokonče-
ním stavby bude kompletne vybudovaný
obchvat hlavného mesta Slovenska a
vytvorí sa tak súvislé diaľničné spojenie
s Českou republikou, Maďarskom a
onedlho aj s Rakúskom. (rob)

PETRŽALKA
Petržalský starosta Milan Ftáčnik 15.
júna vypovedal zmluvu o nájme pozem-
kov medzi mestskou časťou Petržalka a
spoločnosťou Global Real, s.r.o., ktorá
má záujem vybudovať na Šrobárovom
námestí objekt Vista Tower.
Zamýšľaná investičná akcia vyvolala v
nedávnej minulosti výraznú nevôľu u
obyvateľov okolitých obytných domov a
svoj protest vyjadrili v petícii.
„Mestská časť Bratislava-Petržalka berúc
do úvahy kritické pripomienky občanov k
technickým parametrom stavby (výška),
k dopravnému riešeniu v danej lokalite,
ale hlavne z dôvodu nesplnenia povin-
ností vyplývajúcich zo zmluvy, vypove-
dala zmluvu o nájme pozemkov (onesko-
rené uhradenie nájomného za rok 2007),“
uviedol hovorca petržalského miestneho
úradu Ľubomír Andrassy. Ako dodal,
vzhľadom na vypovedanie zmluvy dnes
nie je možné pokračovať v územnom
konaní. Starosta M. Ftáčnik bude v naj-
bližších dňoch o ďalšom postupe pri rie-
šení vzniknutej situácie rokovať s Petr-
žalčanmi bývajúcimi v okolí Šrobárovho
námestia a taktiež so zástupcami spoloč-

nosti Global Real s.r.o. „Sme si absolút-
ne istí, že nie je dôvod, aby mestská časť
vypovedala nájomnú zmluvu,“ povedal
nám architekt Peter Vavrica, ktorý sa
podieľa na príprave projektu Vista
Tower. „Všetky povinnosti vyplývajúce
z nájomnej zmluvy si plníme.“ Ako
dodal, ďalší postup bude zrejmý až po
tom, čo mestská časť svoje rozhodnutie
doručí investorovi.

Pripomeňme, že v polyfunkčnom objekte
Vista Tower sú navrhnuté obchody, re-
štaurácia, fitnes a wellness centrum,
štvorhviezdičkový hotel a byty rôznych
veľkostí. Súčasťou objektu má byť výško-
vá dominanta, ktorá mala mať pôvodne 84
metrov a 24 nadzemných podlaží, neskôr
investor hovoril o výške 76 metrov a 22
nadzemných podlaží. (juh)

VIZUALIZÁCIA - Vavrica Architekti

PETRŽALKA
Presne pred týždňom, 14. júna, skon-
čili drevorubači Lesného závodu Gab-
číkovo ťažbu topoľa šľachteného v
bratislavskej lokalite Pečňa a na jeseň
tu začnú s opätovným zalesňovaním.
V tejto súvislosti redakcia dostala rad
písomných i telefonických upozornení na
drevorubačov v lokalite a Bratislavské
regionálne ochranárske združenie
(BROZ) bolo priam zaplavené podnetmi
a protestmi proti výrubu. Lenže aj BROZ
mohol odpovedať len, že sa nedeje nič
nenormálne, lesníci postupujú podľa
desaťročného lesného hospodárskeho
plánu, ktorý schvaľovala aj štátna ochra-

na prírody aj BROZ. Treba rátať s tým,
že podobné ťažby sa budú v tomto lese
opakovať spolu s odstraňovaním jedno-
tlivých vzrastlých, ale nepôvodných stro-
mov. Petržalčania by sa mali tešiť z toho,
že to tak je - dokedy bude Pečniansky les
hospodárskym lesom vo vlastníctve
štátu, nepremenia ho developeri na skle-
nené hranaté škatule na pravom brehu
Dunaja.
Na pohľad ide o značný zásah do lesa - pri
pohľade z výšky však vidno, že je to len
kúsok masívu Pečnianskeho lesa. Vyťaži-
li tu na piatich hektároch vysádzaný topoľ
šľachtený, čo je drevina, ktorú nemajú ani
ochranári príliš v láske, nie je pôvodná ani

tu ani inde na svete, ale je umelo vyšľa-
chtená. Je pravdepodobné, že pri vysádza-
ní nového lesa sem príde topoľ domáci,
prípadne odrody, ktoré nepúšťajú páperie.
Tu treba povedať, čo ľudia nevidia, že
odkedy sa začalo čistenie Pečnianskeho
lesa, už v jeho vnútri a na pravom štrkovi-
tom brehu Dunaja vysadili lesníci stovky
mladých rastlín.
Upokojiť sa môžu aj tí, čo sa báli straty
zvukovej bariéry medzi diaľnicou a sídli-
skom - bývalé koryto Pečnianskeho
ramena ponechali zarastené náletovými
drevinami. Drevorubači sem prídu až po
tom, keď dostatočne vyrastie na vyrúba-
nom úseku nový les. Gustav Bartovic

Drevo v Pečnianskom lese podľa plánu

vyťažili, hluk do sídliska naďalej nepôjde

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

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

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

KÚPIM STAROŽITNOSTI

Petržalka zastavila projekt Vista Tower
Časť Pečnianskeho lesa, odkiaľ lesníci vyťažili drevo, sa onedlho začne zalesňovať... FOTO - Oto Limpus

O všetkých článkoch

v týchto novinách

môžete diskutovať

na novom webe

www.BratislavskeNoviny.sk

.sk
Pre Martinu G.:
Už viem, prečo sú na nebi 
vysvietené hviezdy.
Aby si raz každý našiel tú svoju.
Aj padajúca hviezda ešte svieti.

Pipo

DREVENÉ ROLETY
MONTÁŽ - OPRAVA - NÁTER - VÝMENA POPRUHU

DREVENÉ INTERIÉROVÉ ŽALÚZIE
vhodné na všetky typy okien

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

Hotel FLÓRA Dudince
Kúpeľná 101, 045/5583742-744

ponúka
Víkendové pobyty

2130,- Sk / os.
3 dni/2 noci, ubytovanie, plná penzia, masáž, sauna

www.floradudince.sk hotelfloradudince@stonline.sk



3BRATISLAVSKÉ NOVINY 24/2007

Rozšírenie

Prístavnej je

skoro ukončené
RUŽINOV
Práce na rozšírení Prístavnej ulice o
dva jazdné pruhy a jej prebudovanie
na štvorpruhovú komunikáciu sa chý-
lia ku koncu. Mesto pripravuje aj
obnovu pôvodných jazdných pruhov.
Podľa informácií zo spoločnosti Metro
Bratislava, a.s. bola na stavbe ukončená
prekládka  káblových telekomunikač-
ných a energetických vedení. Dokončili
sa práce na novom vodovode,  dažďovej
kanalizácii a verejnom osvetlení. Boli
položené podkladové živičné vrstvy asi
na polovici celkovej dĺžky novej komu-
nikácie. Aj na ostávajúcej polovici
vozovky boli už položené podkladové
konštrukčné vrstvy vozovky.
Koncom tohto týždňa by mali byť ulože-
né podkladové živičné vrstvy vozovky v
celej dĺžke novej vozovky. Povrchová
obrusná živičná vrstva na celom úseku by
mala byť hotová do konca júna 2007. Pri
križovatke s Plynárenskou ulicou sa
budujú dve nové autobusové zastávky,
ostrovčeky v križovatke  a následne  bude
inštalovaná cestná svetelná signalizácia.
Predpokladaný termín začatia preberacie-
ho konania inžinierskych sietí je koncom
júna a komunikácie začiatkom júla. Po
preberacom konaní bude možné požiadať
o kolaudáciu jednotlivých objektov stav-
by. Je predpoklad, že v júli by už mohla
nová vozovka slúžiť motoristickej verej-
nosti. 
Opravu pôvodných jazdných pruhov
Prístavnej ulice pripravuje oddelenie
cestného hospodárstva bratislavského
magistrátu. Práce na rekonštrukcii
pôvodného chodníka už začali. Oprava
vozovky by sa mala začať po kolaudácii
nových jazdných pruhov a presmerovaní
dopravy na novú komunikáciu. Predpo-
kladá sa, že sa tak stane zhruba v polovi-
ci júla. (juh)

Legalita búrania v Inchebe nie je zrejmá 

a potvrdzuje sa aj zlyhanie pamiatkarov
PETRŽALKA
Napriek tomu, že zástupcovia Incheby
hovoria o legálnosti postupu v súvislos-
ti s budovou Dámskeho tenisového
klubu, nie je jednoznačné, že firma
mala právo búrať.
Vyplýva to z informácií z Miestneho
úradu v Petržalke. Na základe rozhodnu-
tia starostu Milana Ftáčnika petržalský
stavebný úrad vykonal v areáli štátny sta-
vebný dohľad. Na mieste sa zistilo, že
budova je odstránená a zostala z nej len
časť suterénu. Na základe zisteného skut-
kového stavu začal miestny úrad pripra-
vovať podklady na správne konanie.
Podľa samosprávy Incheba, aj keby ešte
platilo stavebné povolenie z roku 2000, o
ktorom informoval šéf marketingu Ale-
xander Rozin mladší, nemala na základe
tohto stavebného povolenia právo Dám-
sky tenisový klub zbúrať. A. Rozin sám
totiž uvádza, že išlo o stavebné povolenie
na rekonštrukciu. 
Ak sa pri stavebných prácach zistilo, že
technický stav objektu je veľmi zlý, až
kritický, nemala Incheba právo budovu
odstrániť bez povolenia. Spoločnosť
mala prerušiť práce na rekonštrukcii
objektu a následne si vyžiadať od petr-
žalského stavebného úradu povolenie na
odstránenie stavby. Súčasťou takejto
žiadosti by však musela byť aj nová pro-
jektová dokumentácia zohľadňujúca
aktuálny stav. A je veľmi pravdepodob-
né, že pri vybavovaní takejto dokumen-
tácie by Incheba narazila na pamiatka-
rov, ktorí by možno budovu zbúrať
nenechali.
Pamiatkari majú v tejto kauze zrejmý
dlh. Svedčí o tom odpoveď ministra kul-
túry z roku 1999 Milana Kňažka A. Ro-
zinovi, generálnemu riaditeľovi Incheby.
V liste sa konštatuje, že objekt nie je
zatiaľ zapísaný ako kultúrna pamiatka.
Minister odporúča Inchebe, aby sa v sta-
rostlivosti o objekt spojila s regionálnym
strediskom pamiatkovej ochrany v Brati-
slave a zároveň stredisku dáva list na
vedomie. M. Kňažko tiež upozorňuje A.
Rozina na to, že vlastník kultúrnej
pamiatky je povinný zabezpečovať jej
údržbu na vlastné náklady.
Námestník riaditeľa Incheby Jozef Kali-
ský list chápe ako prejavenie nezáujmu
verejných inštitúcií o objekt a zdôrazňuje,
že o budovu žiaden úrad, ale ani súkrom-

ník či občianske združenie záujem nepre-
javili. Naopak Incheba ho opäť dostala do
katastra, hoci formálne už neexistoval. J.
Kaliský tiež odmieta termín búranie.
Ukazuje stavebné povolenie z roku 2000,
kde sa ako jedna z etáp uvádza generálna
oprava existujúceho objektu a ďalšie
dostavby. „Nezbúrali sme to v zmysle sta-
vebnom a ani inak sme neporušili zákon,“
hovorí námestník. Podľa jeho slov keď
po viacročnej prestávke kvôli naliehavej-
ším stavbám v iných častiach areálu zača-
li pokračovať v oprave, rozhodli sa najprv
rozobrať strechu. Ukázalo sa, že je cel-
kom zničená a podobné nálezy ich čakali
aj pri postupe dolu. Inchebácki stavbári
majú odložené všetky tehly a všetky
trámy z budovy. „Keby som to chcel zbú-
rať, bagre sú s tým hotové, kým by si kto-
koľvek niečo všimol,“ argumentuje J.

Kaliský. Uzatvára, že musia zistiť, v
akom stave je suterén, a potom do troch
týždňov vraj predloží Incheba stanovisko.
Miestny úrad však v súčasnosti nevie ani
to, či bolo ešte platné stavebné povolenie,
ktoré vydal štátny úrad pred zmenou
zákona. Kancelária starostu zdôrazňuje,
že išlo o povolenie na opravu a nie odstrá-
nenie stavby. Úrad si preto vyžiadal od
mestského archívu dokumentáciu k spo-
mínanému rozhodnutiu, aby bolo zrejmé,
či a do akej miery bolo porušené. Ak sa
preukáže že Incheba odstránila budovu
neoprávnene, môže môže jej miestny
úrad udeliť pokutu až do výšky dvoch
miliónov korún. 
Kultúrna škoda, ktorá zdevastovaním
domčeka vznikla, sa však vyčísliť nedá.

Gustav Bartovic
FOTO - Oto Limpus

V areáli Mercury

nemá mať golf

prioritu
PETRŽALKA
Petržalská samospráva chce mať pri
súkromnom gymnáziu Mercury via-
cúčelový športový areál prístupný čo
najväčšiemu počtu detí i dospelých
Petržalčanov.
V žiadnom prípade by však nesúhlasila s
projektom prioritne zameraným na
výstavbu golfového ihriska, uviedol
hovorca mestskej časti Ľubomír Andras-
sy. Vedenie gymnázia však naopak dote-
raz kládlo dôraz na golf ako na prostrie-
dok zveľaďujúci mladých vzdelancov.
Pre tento rozpor sa takmer všetky práce
na budovaní asi hektárového areálu
zastavili. Mestská časť však čaká na
doplnený projekt so zapracovanými pod-
mienkami. Medzi nimi je napríklad rie-
šenie cyklistického chodníka, na čom
trvá i magistrát, prechodu ľudí z okolia
gymnázia, ako aj spôsobu oplotenia plá-
novaného areálu. 
Hovorkyňa magistrátu Eva Chudinová v
tejto súvislosti tlmočila stanovisko pri-
mátora, že magistrát nebude proti budo-
vaniu športového areálu, ak gymnázium
získa súhlas starostu Petržalky. „Inak
zostáva ten stav taký, aký bol,“ hovorí E.
Chudinová. Riaditeľ SGM Denis Barna
zasa hovorí o tom, ž e škola je medzi
dvoma kameňmi.
K podmienkam petržalskej samosprávy o
doplnení projektu riaditeľ hovorí, že ofi-
ciálne nič nevie: „Všetci sú ochotní, všet-
ci s budovaním areálu podmienečne
súhlasia, nedostali sme však nič na papie-
ri. Akonáhle dostaneme, budeme sa tým
riadiť,“ hovorí. Na aktivity, ktoré v areáli
momentálne pribiehajú, podľa neho stačí
oznámenie. Medzi nimi je aj budovanie
toľko spomínaného cyklistického chodní-
ka. Riaditeľ hovorí, že po dobudovaní ho
odovzdajú mestu, aby si ho dalo skolau-
dovať a vybavilo všetky náležitosti k
tomu potrebné. Spor o cyklochodník spô-
sobil, že mesto odstúpilo od nájmu, kto-
rým zverilo gymnáziu pôdu pod časť
zamýšľaného areálu, v dôsledku tohto
kroku potom nevedelo gymnázium pre-
ukázať vzťah k pôde, čo je potrebné pre
platné stavebné povolenie.
Následne škola podalo na súd žiadosť o
zrušenie platnosti rozhodnutia, ktorým
mesto zrušilo gymnáziu nájomnícke prá-
va. Gymnázium niekoľkokrát požiadalo
hlavné mesto i mestskú časť o dohodu bez
súdneho pojednávania, ani jedna oslovená
strana mu zatiaľ nevyhovela. Tento týždeň
má o veci pojednávať Okresný súd Brati-
slava V. Gustav Bartovic

STARÉ MESTO
V posledných mesiacoch sa objavili
viaceré investičné zámery, ktoré sa
dotýkajú územia okolo autobusovej
stanice Mlynské nivy a priľahlej zóny
Chalupkovej ulice s jej okolím.
Na tomto území, ktoré zasahuje do
dvoch mestských častí (Starého Mesta a
Ružinova) pripravuje spoločnosť HB
Reavis výstavbu najväčšieho polyfunkč-
ného centra v stredne Európe - Twin City.
Do svojej štúdie však zahrnula len časť
územia, ktoré nesie pracovný názov zóna
Chalupkova.
Ako nám povedal starosta Starého Mesta
Andrej Petrek, ďalšiu časť zóny Chalup-
kova rieši na základe požiadavky ďalšej
skupiny investorov iné projekčné zosku-
penia a tieto dve riešenia nie sú kompati-
bilné, hoci sa prelínajú na tom istom
území. „To je základným problémom toh-
to územia,“ povedal nám A. Petrek, podľa
ktorého nie je dôvod na tomto území

výstavbu limitovať výškovo. „Toto úze-
mie sa však vyznačuje aj tým, že pojme
iba určitý počet automobilov, a ten je da-
ný priepustnosťou jednotlivých doprav-
ných uzlov, ktoré ho vymedzujú. 
Výška a objem zástavby musí vychá-
dzať z počtu parkovacích miest, ktorý je
daný priepustnosťou jednotlivých križo-
vatiek vymedzujúcich toto územie.
Keďže nie je možné spoliehať na doho-
du jednotlivých investorov, pretože
každý z nich má ambíciu na svojich
pozemkoch umiestniť čo najväčší objem
výstavby, je podľa môjho názoru nevyh-
nutné spracovať pre toto územie územný
plán zóny, ktorý jednoznačne bude sta-
novovať pre jednotlivé pozemky limitný
počet parkovacích miest vzhľadom na
lokalizovanú funkciu.“
Pre územie okolo autobusovej stanice aj
územie v zóne Chalupkova by podľa A.
Petreka mali byť spracované spresňujúce
územno - plánovacie dokumentácie, teda

územné plány zón. „Sú dve možnosti:
buď bude obstarávateľom tejto územno-
plánovacej dokumentácie hlavné mesto a
zahrnie tam obidve tieto lokality, alebo
ak sa na to nepodujme mesto, mestská
časť spracuje územný plán zóny pre tú
časť územia, ktoré sa rozkladá na jej
území,“ konštatoval A. Petrek. Ako
dodal, nejde ani tak o estetické hľadisko,
ale o to, aby nadmerná zástavba nepôso-
bila dopravný kolaps.
Je tu naplánovaná výstavba viacerých
výškových budov a ak by v plnom rozsa-
hu uskutočnili svoje zámery všetci inves-
tori, je reálna hrozba, že križovatky
lemujúce toto územie by boli zahltené.
Preto je nevyhnutný záväzný dokument -
územný plán zóny Chalupkova a aj
územný plán zóny na priľahlom území,
ktoré je už súčasťou Ružinova. Práve
preto, že ide o pozemky na území dvoch
mestských častí, A. Petrek si myslí, že by
ich malo vypracovať mesto. (juh)

Možnú výstavbu v lukratívnych lokalitách

by asi mali regulovať územné plány zón

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

� 0905 610 173
Fax: 02/4591 4046

Zabuchli ste si auto?

Každý štvrtok liečivé texty
na www.taraezoterika.sk

Hľadáme pracovníkov 
do trvalého pracovného pomeru, 

aj brigádnikov a SZČO, ženy aj mužov 
na pomocné práce v stravovacom 

zariadení v IKEA (Ivanská cesta) 

do dvojzmennej prevádzky - zaradenie do zmien
dohodou, za výhodných platových podmienok.

Info: 0905 389 268, 6542 2119, 0915 774 136
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S kočíkom

vystupujte

iba vpredu!
LIST ČITATEĽA
Nezvyknem sa sťažovať, ale zažiť pri
jednej jazde v električke tri takéto
„zážitky“ ma prinútilo podeliť sa o ne.
Dňa  17. júna 2007 o 19.40 h som na
zastávke električiek na Kapucínskej
ulici nastúpil do električky číslo 10. 
Po prvé: pri vjazde do tunela si pani
vodička zavrela dvere do kabínky a zapá-
lila si cigaretu. 
Po druhé: následne o 19.44 h pri odbočo-
vaní z nábrežia na Námestie Ľ. Štúra
(vypnutá svetelná signalizácia) zastavila
mimo zastávky takým spôsobom, že
zadná časť druhého vozňa ostala stáť v
križovatke krížom cez cestu. V tom oka-
mihu prichádzalo auto od Šafárikovho
námestia a vodič, aby sa vyhol električke,
prešiel do protismeru. Od Nového mosta
prichádzalo auto a len vďaka predvída-
vosti vodiča nedošlo k havárii. Pozrel som
sa dopredu na príčinu zastavenia a zistil
som, že vodička zastavila pri oproti stoja-
cej električke otvorila okienko a začala sa
rozprávať s vodičom druhej električky. 
Po tretie: vyvrcholením bola scéna na
zastávke Odbojárov, kde som vystupoval
a so mnou aj anglicky hovoriaca dvojica
s detským kočíkom. Nanešťastie si z
neznalosti zvolili druhé dvere vozňa. V
momente, keď bol muž držiaci kočík tak-
mer vonku z  električky a žena ešte vnút-
ri, pani vodička zavrela dvere a privrela
muža a kočík s dieťaťom do dverí. S úža-
som som sledoval ďalšie počínanie
vodičky. Predné dvere nechala otvorené.
Druhé dvere s kočíkom nechala privreté
a asi 15 sekúnd sa striedavo pozerala
nahnevane  na vystrašených rodičov a
kočík vo dverách, a pred električku. 
Viem, že na nastupovanie a vystupovanie
s kočíkom  treba použiť predné dvere
vozidla, ale azda nemá dopravný podnik
v interných predpisoch, že za porušenie
prepravného poriadku má vodič udeľo-
vať  tresty. 
Vodička videla, čo sa stalo a napriek
tomu hneď neotvorila dvere. Následne sa
z kabínky rozbehla k dvojici s krikom či
sa s ... (píp-píp) kočíkom ešte nikdy
netrepali do električky. Keď počula
angličtinu, vystúpila z vozu a zakričala
„tomuto hádam rozumiete“ a pri pred-
ných dverách pobúchala na symbol kočí-
ka. Nasadla do vozidla a „odfrčala“ preč.
Na zastávke som ostal stáť so synom a
pozeral sa na mladých rodičov. Mladý
muž sa pri mne zastavil, a zmätene sa
pýtal či sa nemôžu použiť druhé dvere.
Slabšou angličtinou som mu povedal, že
len predné. Tak som sa za túto situáciu
hanbil, že som sa im za dopravný podnik
ospravedlnil a povedal mu, že občas sa
nájde aj „stupid driver“... 

Ivan Hanus, Nové Mesto

V ružinovskej

nemocnici

hrali Beatles
LIST ČITATEĽA
Dňa 3. mája som podstúpila v ružinov-
skej nemocnici na očnom oddelení ope-
ráciu - odstránenie sivého zákalu. Od
začiatku bolo jasné, a ani som sa tým
netajila, že mám hrôzu zo zákroku.
Už pri príchode na oddelenie ma upoko-
jila sestrička Križanová, každému z nás
sa venovala, vysvetlila, čo nás čaká, kto
nás bude operovať. Potom sa prišli pred-
staviť inštrumentárky, milé, usmiate,
vyžarujúce pokoj. Napriek tomu ma
úzkostlivý strach neopúšťal. Keď už som
ležala na operačnom stole, bezprostredne
pred zákrokom som začula tichú hudbu,
tak som len zašeptala Beatles nemáte a o
pár minút už hrali Beatles.
Mladý doktor ma operoval s ľahkosťou,
ktorej sa mi ani nechcelo veriť. Napriek
tomu uprostred operácie ma opäť za-
chvátila panika. Odrazu som pocítila, že
pod plachtu sa vsunula ruka jednej z
inštrumentárok, chytila som sa jej a drža-
la, až kým ma neprešla panika. Každý z
nás má vraj svojho anjela strážneho, ale
nie každý má to šťastie uvidieť ho. Ja
som si našla naraz troch anjelov - na
očnom oddelení ružinovskej nemocnice.
Žiaľ, mená inštrumentárok neviem, ale
chcem sa všetkým trom poďakovať za
nielen profesionálny, ale hlavne citlivý
prístup k pacientom. Ďakujem aj lekáro-
vi, ktorý ma operoval a vďaka ktorému
sa mi zrak nečakane výrazne zlepšil.

Vlasta Jurišová, Bratislava

Promenáda má

patriť ľuďom
LIST ČITATEĽA
Nerozumiem, prečo na Hviezdoslavo-
vom námestí musí byť  klzisko, volej-
balové ihrisko, prečo sa tu končia pre-
teky Devín-Bratislava, keď vhodné
miesto je i na nábreží Dunaja, dokon-
ca tu rytieri na koňoch predvádzali
svoje umenie a poškodzovali krásnu a
drahú dlažbu.
Prečo tu musia štartovať automobiloví
veteráni. Stavajú sa tu rôzne stany pre
VIP a radový občan stále čosi obchádza a
o čosi sa podkýňa.
Vedľa fontány pred Národným divadlom,
ktosi povolil stáť taxikárom, prečo nie na
vyhradenom mieste. Už je tu aj osadená
tabuľa, ďalšie postávajú pred hotelom
Carlton. Mestská polícia proti nim neza-
kročí, asi sú to dobrí kamaráti. Som sku-
točne sklamaný a aj mnohí moji priatelia
a pomaly a iste prestávame do centra
mesta chodiť. Prosím pána primátora,
zastavte devastáciu tohto krásneho miesta
a potešte nás radových občanov.

Ing. Ivan Križka, Bratislava

Na tento vidiecky dvor nemá veľa palácov
Pamätáme sa na reštauráciu JAROV-
SKÝ DVOR, keď mala oveľa skrom-
nejšiu ponuku aj orientáciu. Varili tu
dobre aj vtedy, ale s dneškom sa to
absolútne porovnať nedá.
Pred rokmi sa to menovalo Jarovská re-
štaurácia a bola to dobrá dedinská reštau-
rácia, kam sa chodievalo na pivo, ale aj
na desiatové polievky a jednoduché
obedy. Podotýkame - chutné. Čosi z tej
jednoduchosti ešte zostalo, prinajmen-
šom istá nonšalantnosť pri drobných
chybičkách. 
Reštaurácia disponuje dostatkom parko-
vacích miest v bezprostrednej blízkosti,
je bezbariérová.  Do ulice dominuje pod-
niku veľmi moderne zariadená pizzeria
aj s pecou. Popod dedinskú bránu sa
vchádza tam, kde kedysi bolo jej srdce,
na dvor.  Končí sa trávnikom s preliezka-
mi a hojdačkami. Dlažbu od trávnika
oddeľuje gril. Nefunguje. Pre nedostatok
personálu.
Dokola v tieni stromov alebo striešok
masívne drevené stoly. Nie sú rovnaké.
Pod strieškou sedíte zvlášť nepohodlne, s
neprirodzene natiahnutými nohami, lebo
spojovacia doska stola bráni pritiahnuť v
nízkom priestore pod stolom kolená k
sebe. Susedný stôl je evidentne vyšší.
Ani jedálne lístky nie sú rovnaké - vraj
im ich asi nevytlačili dostatok. Nakoniec
sme sa predsa len dohodli a dopracovali
k objednávke, aj keď čašník musel zo tri-
krát odbehnúť do kuchyne pýtať sa. Inak
však bol šikovný a komunikatívny a za
nedostatky sa ospravedlňoval, práve on
nám vysvetlil, že nemajú dosť ľudí,

ťažko sa zháňajú čašníci, a tak musí
obsluhovať celú záhradu, zároveň prebe-
rať tovar a vyplácať dodávateľov a ešte
sa aj postaviť za bar. Keď sme však
nakukli do pizzerie, servírka veľa roboty
nemala a hneď sa vydala k nám, čím vraj
poslúži. Chyba zrejme nie je len v počte
ľudí, ale aj v ich organizácii.
Premietlo sa to do faktu, že nám polievky
doniesli skôr ako nápoje, ale aspoň pred-
jedlo bolo pred polievkami. Mali sme len
jedno a bolo vynikajúce - žabie stehienka
(189 Sk). A boli vynikajúco urobené, v
drahých reštauráciách, napríklad na Koli-
be, sme ich jedli aj celkom zle urobené, aj
nepríliš dobre, ale také ako v Jarovciach -
klobúk dolu. To nám však už niesli aj
polievky. Vyskúšali sme Slepačí vývar s
mäsom a rezancami (35 Sk) a s mäsový-
mi knedličkami (39 Sk), lebo knedličky
sú pascou. Aj boli. Z troch boli dve
mimoriadne tuhé. Škoda, lebo vývar sám
bol vynikajúci a v tom druhom bolo
dostatok rezancov aj kocôčok mäsa. Z
dennej ponuky (po 35 Sk) sme vyskúšali
kapustovú polievku a fazuľkovú, obe sa
dali hodnotiť ako lepší štandard.
V Jarovskom dvore  majú bohatú ponuku
rýb. Okúsili sme Zubáča na mlynársky
spôsob (179 Sk, doblok 84 Sk), avizoval,
že v tunajšej kuchyni pracujú aj s čer-
stvými bylinkami, čo treba oceniť. Kura-
cie prsia testujú majstra - tentoraz to
nevyšlo, lebo Prírodné kuracie prsia
plnené restovanou pečeňou (129 Sk) boli

napriek chuti byliniek suchšie, než majú
byť, s polporciou opekaných zemiakov (
14,50 Sk) a pol ryže (12,50 Sk), trochu
viac ako štandard. Medajlónky z bravčo-
vej panenky (169 Sk) s americkými
zemiakmi (29 Sk) posunuli latku ešte tro-
chu vyššie a nivovej omáčke (30 Sk) sa
naozaj nedalo nič vyčítať.
Absolútnym vrcholom však bolo jedlo zo
špecialít Jarovského dvora, ktoré by
súdiac podľa ceny za zázrak nikto vopred
nepokladal. Grilované rebro s dresingom
(90 Sk) však priam hralo koncert. Abso-
lútne farby ako po počítačovej manipulá-
cii, vôňa byliniek pod vedením rozmarínu
v technickom svete nemá porovnanie
rovnako ako chuť totálne mäkkého a
predsa chrumkavého mäsa. K tomu vare-
né nové zemiaky (25 Sk) a k 300 gramom
predpokladanej porcie doblok (30 Sk) za
200 gramov - gurmánska rozprávka aj pre
dvoch. Ďalším pozitívom je fakt, že do
prijateľného na olivy bohatého gréckeho
šalátu nenasypali ani zrnko kukurice.
Namiesto dezertu sme si dali Pestrý šalát
s mozzarellou (125 Sk), vyprážaná moz-
zarella - to chce dosť nápaditosti aj odva-
hy. Spolu s dresingom a čerstvou zeleni-
nou viac ako dôstojný záver.
Náš záver - v jednoduchom prostredí
sme dostali viac a lepšie, než sme zakú-
sili párkrát pod baldachýnmi honosných
lokálov.
Naše hodnotenie: ���

Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Riadne informovanie treba brať vážne
Riadne informovanie spotrebiteľa o
vlastnostiach predávaných výrobkov,
ako aj zabezpečenie, aby obsahovali
údaje o spôsobe ich údržby a vlastnos-
tiach v štátnom jazyku, zostáva stále
prvoradým predmetom kontroly in-
špektorov. 
Rovnako klamanie spotrebiteľa uvádza-
ním nejasných údajov o úrovni nákup-
ných podmienok predávaných výrobkov
sa neoplatí. Aj na to sa inšpektori SOI
neustále zameriavajú. Aby ešte stále
aspoň trochu platilo to staré známe, že
zákazník je pán...
Dňa 27.7. 2006 vykonali inšpektori SOI
kontrolu v prevádzke Lidl na Račianskej
ulici 64 v Bratislave. Zistili, že z infor-
mácie o cene týkajúcej sa prípravkov W5
CAR CARE, uvedenej v akciovom
ponukovom letáku platnom dňa 29. 6.
2006 „cena 59,90.-Sk za sadu - A, B, C,“
nie je spotrebiteľovi jasné, či sa týka sady
jedného druhu výrobku alebo sady troch
druhov výrobkov.
Za zistený protiprávny stav, a tým aj za
preukázané porušenie zákona,  zodpove-
dá v plnom rozsahu účastník konania.
Zákon o ochrane spotrebiteľa upravuje

niektoré podmienky podnikania význam-
né z hľadiska ochrany spotrebiteľa. K
nim patrí aj zákaz pre predávajúceho kla-
mať spotrebiteľa uvádzaním nejasných
údajov o úrovni nákupných podmienok
predávaných výrobkov. Účastník kona-
nia dostal pokutu vo výške 15-tisíc
korún. 
Inšpektori SOI urobili dňa 18. 10. 2006
kontrolu v prevádzke Hypermarket Carre-
four na Panónskej ceste 16. V rámci kon-
troly zistili, že ponuka desiatich druhov
textilných výrobkov v celkovej hodnote
49 563 korún je bez označenia zrozumi-
teľnými údajmi o ich vlastnostiach,
údržbe, resp. bez označenia údajmi o ich
vlastnostiach v štátnom jazyku. Z toho 7
druhov výrobkov bolo bez označenia
údajmi o ich vlastnostiach (materiálovom
zložení) a bez označenia údajmi o spôso-
be ich údržby v zmysle požiadavky vyhlá-
šky ministerstva hospodárstva. Navyše
trom druhom textilných výrobkov chýba-
lo označenie údajov o ich vlastnostiach
(materiálovom zložení) v štátnom jazyku.

Išlo o 22 kusov dojčenských košieľok za
129 korún za kus, kde údaj o vlastnosti
(materiálovom zložení) nebol v štátnom
jazyku. Pri 20 kusoch dojčenského kabá-
tika s kapucňou po 169 korún za kus chý-
bal symbol zákazu sušenia, rovnako ako
pri 30 kusoch dojčenských body za 89
korún za kus. Pri štyridsiatich kusoch
dojčenského body froté úplet Mini za
199 za kus chýbalo materiálové zloženie.
To isté platí o 31 kusoch dojčenského
pulóvra froté mini za 169 korún za kus.
Dvadsaťdva kusov dojčenského body za
99 korún za kus nemalo symbol zákazu
sušenia. 
Tento problém sa vyskytol aj pri 28
kusoch dojčenských dupačiek za 229
korún za kus, ale aj 79 kusoch detských
body za 189 korún za kus. Pri ôsmich
kusoch dojčenských dupačiek za 199
korún za kus nebol údaj o vlastnosti
(materiálovom zložení) v štátnom jazyku.
Údaj o vlastnosti (materiálovom zložení)
nebol v štátnom jazyku v prípade sedem-
nástich kusov dojčenského body za 139
korún za kus. Účastník konania dostal od
správneho orgánu SOI pokutu vo výške
15-tisíc korún. Marián Taller

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

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

Tel./Fax: 02/ 4488 5006

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

www.motorpartner.sk

Akcie firmy MOTOR PARTNER pokračujú!

*Pri kúpe cez OTP Leasing. 

Citroën C4 Líder
už od 413.000 Sk*

Za nový Citroën zaplatíte ešte menej:
Citroën C1 už od 193.000 Sk*
Citroën Xsara Picasso Líder už od 457.000 Sk*
Citroën C4 Picasso už od 543.900 Sk*
Citroën Grand C4 Picasso už od 579.900 Sk*
Citroën Berlingo už od 312.000 Sk*

Akcia prebieha aj v salóne na Panónskej ceste 22.

Citroën C3 Líder
už od 277.000 Sk* } navigačný systém 

teraz zadarmo
+ navigačný systém 

zadarmo
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Polovicu

tohtoročného

vína vypila búrka
RAČA
Búrka s krupobitím, ktorá postihla
druhú júnovú nedeľu bratislavskú
vinársku pýchu, Raču, nezaplavila len
na pol hodiny cestu, jej dôsledky budú
citeľné túto jeseň, ale aj o rok.
Vyplýva to z informácií, ktoré nám o
dosahu smršte a vyčíňania vetra povedali
zástupcovia najväčších račianskych pro-
ducentov vín. Eduard Brychta, predseda
Račianskeho vinohradníckeho spolku,
hovorí, že ľadovec poškodil najviac vini-
ce na hornom konci, teda medzi Stupav-
skou a Peknou cestou. Úroda bola miesta-
mi zničená až na sedemdesiat percent.
„Ešte jedna búrka a sme na nule,“ hovorí
a dodáva, že vinič si vyžiada neplánova-
nú prácu a neplánované investície, preto-
že bude treba ošetriť rany na rastlinách,
masívne aplikovať postreky, aby sa zo
zelenej hmoty na zemi nešírili choroby,
hniloby a plesne. „Smerom k Juru nebolo
takmer nič,“ pokračuje E. Brychta, „mám
rovno nad dedinou frankovku a len sem-
tam dajaká bobuľa. No nad Tramínom
mám rizling a tam mi bolo do plaču.“
Trochu viac nádeje vyjadruje agronóm
Družstva Vinohrady Ľudovít Fukna.
Bezprostredné škody odhaduje na 60
percent. „Najhoršie to bolo tam, skade
fúkal vietor,“ spresňuje a optimisticky
dodáva, že je ešte čas, aby poškodené
konce viniča nekrotizovali a tak sa rastli-
ny aj samy bránili proti chorobám. Pod-
mienkou však je dlhší čas sucha.
Najviac škôd v Račí utrpela spoločnosť
Vila Vino Rača. Jej podpredseda Anton
Čavojský informoval, že hroznú ranu
dostalo osem hektárov mladého viniča,
najmladšie porasty, ktoré nabehli do rodi-
vosti. Lokálne boli porasty poničené až
na osemdesiat percent, poškodené bolo aj
drevo pre budúci rok. Škodu spoločnosti
zvyšujú straty na ríbezliach, ktoré boli
práve pred zberom - ľad zožral štyridsať
percent ich úrody. Gustav Bartovic

+ kompletné servisné prehliadky a výmena oleja

+ na počkanie bez objednávania

+ pre všetky vozidlá, aj v čase trvania záruky

www.oilpartner.sk

Panenská 7, 811 03 Bratislava
www.nikea.sk, info@nikea.sk

HĽADÁTE BRIGÁDU?
POTREBUJETE 

SI PRIVYROBIŤ?
brigády 7 dní 
v týždni, 
výplata týždenne

Kontaktujte nás na tel. číslach:
0903 263 639, 0905 576 888

5464 3232, 5464 3233

RUSOVCE
Namiesto vily na Slavíne, s ktorou sa
rátalo ako s prezidentskou rezidenciou,
bude hlava štátu možno bývať v
kaštieli v Rusovciach. Kaštieľ by mal
poskytovať aj priestory na rokovanie
či ubytovanie. 
Podľa hovorcu prezidenta Mareka Truba-
ča rekonštrukcia rusovského kaštieľa pre
účely reprezentácie štátu je zatiaľ len v
rovine diskusie. Kaštieľ by mal po
dokončení slúžiť vláde, parlamentu a pre-
zidentovi na oficiálne reprezentačné
podujatia (prijímanie zahraničných hostí,
štátnikov a ich ubytovanie, organizovanie
konferencií, summitov a pod). Ide však
zatiaľ len o ústnu dohodu, bez stanove-
ných termínov. 
Do rekonštrukcie kaštieľa, ktorý je majet-
kom štátu v správe vlády, sa za posled-
ných 10 rokov preinvestovalo už viac ako
150 miliónov korún. Kancelária prezi-
denta (KP SR) ponúka podľa M. Trubača,
ako časť financovania, odpredaj reziden-
cie na Slavíne a tieto peniaze spolu s pro-
striedkami určenými na prístavbu rezi-
dencie ( 20 mil. Sk), by spoločne mohli
presiahnuť vyše 120 miliónov korún. Na
celkovú rekonštrukciu kaštieľa, bez
obnovy parku, by bolo potrebných asi
500 miliónov korún.
„Podotýkam, že kaštieľ v Rusovciach by
nebol v správe KP SR a nešlo by o sídlo

hlavy štátu, ale o štátne účelové zariade-
nie,“ uviedol M. Trubač.
Kancelária prezidenta plánuje podľa
hovorcu rezidenciu na Slavíne predať. Jej
nadobúdacia hodnota bola 36 miliónov
korún. Odhadovaná trhová cena je asi
trojnásobná. Peniaze z predaja a 20 milió-
nov korún, ktoré sú určené na prístavbu
rezidencie, by potom mali ísť na rekon-
štrukciu rusovského kaštieľa. Dokončená
by mala byť z príspevkov vlády a parla-
mentu. Kaštieľ by potom ponúkal niekoľ-
ko historicky zariadených reprezentatív-
nych salónikov, ubytovanie pre 25 hostí s
vysokým štandardom a dva prezidentské
apartmány. Okrem toho by tu bolo možné
hostiť naraz až 250 ľudí, čo dnes nie je

možné nikde na Slovensku. Kaštieľ sa
nachádza aj blízko medzinárodných
letísk a jeho park má dobrú bezpečnostnú
lokalizáciou. Z krajín V4 je Slovensko
jediné, ktorá nedokáže ponúknuť zariade-
nie takejto úrovne. (český prezident má
Lány, poľský Belweder, maďarský Vár-
hegy, ale napríklad aj Slovinsko má
zámoček Brdo).
„Čo sa týka ubytovania prezidenta SR,
existuje alternatíva, že Rusovce by po do-
končení mohli prípadne poskytnúť prie-
story aj na ubytovanie hlavy štátu. Táto
otázka je však otvorená a diskusia o nej
predčasná,“ dodal Marek Trubač. (rob)

FOTO - Oto Limpus
VIZUALIZÁCIA- AAateliér architektúry 

Kaštieľ v Rusovciach by mal slúžiť štátu,

bývať by tu chcel aj prezident republiky

www.freedu.s
k denný tábor

jazykové kurzy pre dospelých
reparáty

VZDELÁVACIE  CENTRUM 
V DÚBRAVKE

0903 589 598
02/64 28 23 34

0918 68 02 94

V prípade

predaja vily

výstavba nebude
STARÉ MESTO
Úmysel upustiť od rozširovania vily
pri Slavíne, ktorá mala byť reziden-
ciou hlavy štátu, víta staromestský sta-
rosta Andrej Petrek (SDKÚ - DS) a
želá si, aby tento koncept vyšiel. 
Pripomenul, že nedávno bola ešte pre toto
územie určená len zeleň, ale iba preto, že
išlo o prezidentskú kanceláriu, miestni
poslanci súhlasili so zmenou územného
plánu zóny a funkčného využitia tejtto
parcely. „Ak by sa to predalo, tak predpo-
kladám, že by tam už nikto nestaval, pre-
tože zmena tohto územného plánu bola
podmienená tým, že je to pre kanceláriu
prezidenta, pre nikoho iného by takýto
súhlas nemal byť vydaný,“ povedal A.
Petrek. Dodal, že ten, kto vilu kúpi, by sa
mal uspokojiť s terajším objemom a
nemal by mať predstavu o tom, že by tam
niečo staval.
Rusovský kaštieľ kedysi využíval
SĽUK, pred niekoľkými rokmi však pre-
šiel pod úrad vlády. Snahou predchádza-
júcich vlád bolo prebudovanie kaštieľa
na reprezentatívne zariadenie určené pre
zahraničné štátne návštevy. O kaštieľ
bojuje už dlhšie aj samospráva v Rusov-
ciach, ktorá by ho chcela dostať pod
svoju správu  a urobiť z neho stredisko
spoločenského a kultúrneho života.
Podobne aj priľahlý park by sa mohol
stať miestom kultúry a oddychu. 
Ak bude kaštieľ využívať výhradne hlava
štátu na reprezentačné účely, snahy o tu-
ristické zvýraznenie tohto miesta sa skon-
čia. Na druhej strane hlava štátu a štátna
reprezentácia dostane priestory, hodné
vyspelého štátu a člena EÚ. (rob)

Objednajte si reklamu
v novinách cez internet

www.BratislavskeNoviny.sk
.sk
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NOVÉ MESTO
Jazero Kuchajda má tento rok už od
začiatku vhodnú vodu na kúpanie.
Letná sezóna na jazere sa začala ofi-
ciálne 17. júna a služby na prírodnom
kúpalisku sú k dispozícii od deviatej
do sedemnástej hodiny.
Vodu zo spŕch, rovnako ako z jazera,
podrobil kontrole Regionálny úrad verej-
ného zdravotníctva. Rozhodol, že voda
na Kuchajde spĺňa potrebné kritériá na
kúpanie. 
Jazero bojovalo v minulosti takmer kaž-
doročne so sinicami, kvôli ktorým úrady
už niekoľkokrát kúpanie zakázali. V roku
2006 sa ale situácia upokojila a okrem
začiatku sezóny sa sinice v jazere neob-
javili. Tohtoročná letná sezóna sa začala
v poriadku, bez siníc. Podľa hovorkyne
miestneho úradu Valérie Reháčkovej,
hygienici robia preventívny rozbor vody
každé dva týždne. 
Na bezpečnosť plavcov dáva pozor
vodná záchranná služba potápačského
klubu Octopus. Jediným utopeným
mužom, ktorého začiatkom tejto sezóny
našli v jazere, sa utopil už v čase, kedy
záchranári nemali službu. Išlo o 37-roč-
ného muža zo Starého Tekova. 
Letné mesiace na Kuchajde si tento rok
môžu užiť najmä rekreační športovci. V
areáli kúpaliska sú v tejto sezóne k dispo-
zícii takmer dve desiatky rôznych plôch
na športovanie a desať petangových
ihrísk. Na svoje si na Kuchajde prídu
volejbalisti, futbalisti, tenisti, ale aj
basketbalisti či priaznivci streetbalu.
Okrem reštaurácie tu pribudli aj nové
drevené občerstvovacie altánky. K dispo-
zícii aj tento rok sú plážové prezliekarne
a ležadlá.
Nové Mesto investovalo do rekreačného
areálu od roku 1995 asi 70 miliónov
korún. Bežné vstupné do areálu je 30

korún a začalo sa vyberať od 17. júna. 
Do jazera sa na radu odborníkov nasadi-
li rastliny, ktoré sa majú starať o jej pre-
čisťovanie. S čistením dna jazera pomo-
cou bagrovania, tak ako sa to robilo na
Slnečných jazerách v Senci, zatiaľ novo-
mestská samospráva neráta. Usadený kal
na dne jazier v Senci minulý rok odsával
špeciálny plávajúci bager. V seneckých
jazerách sú natiahnuté plávajúce potrubia

v dĺžke necelé dva kilometre. Cez ne sa
špina dostane na breh a tam sa odstrede-
ním vysuší a vyčistená voda sa vracia
späť. Mesto Senec na to získalo peniaze
z fondov EÚ vo výške 120 miliónov ko-
rún. Ide o ojedinelý pilotný projekt mi-
nisterstva výstavby a regionálneho roz-
voja v rámci Slovenska a trvať bude ešte
aj tento rok. (rob)

FOTO - Oto Limpus

Voda na Kuchajde je od začiatku sezóny

vhodná na kúpanie, tvrdia hygienici

Postihnutí

potrebujú

ochranu najviac 
BRATISLAVA
V Bratislave a okolí je v zariadeniach
sociálnej starostlivosti umiestnených
vyše 1600 osôb odkázaných na stálu
opateru, čakateľov na miesto v takom-
to zariadení je ešte 1500.
Potreba je pokrytá teda zhruba na polovi-
cu, nečudo, že každý, koho sa to týka,
pozorne sleduje všetko dianie okolo
týchto zariadení. V poslednom čase vyvo-
lal nepokoj ruch okolo zariadenia pre naj-
ťažšie postihnutú skupinu Domov sociál-
nych služieb Integra. Treba pripomenúť,
že postihnutí nie sú jednotná kategória -
môže ísť o osoby postihnuté fyzicky,
mentálne či kombinovane. Nejde však len
o tri skupiny, pretože miera postihnutia
diferencuje intenzitu opatery. V Integre sú
deti a dospelé deti - ľudia odkázaní na
úplnú asistenciu pri všetkých životných
úkonoch. Sú imobilní, neschopní udržať
lyžičku alebo ceruzku, a často sú postih-
nutí aj zmyslovo.
Nuž a v marci informovala vedúca odbo-
ru sociálnych služieb Bratislavského
samosprávneho kraja, ktorý je zriaďova-
teľom domovov sociálnych služieb
(DSS) o pripravovanom zlúčení Integry s
DSS Sibírska a Plavecké Podhradie.
Rodičia pacientov z Integry sa ohradili -
premiestnenie detí by mohlo pre ne mať
závažné zdravotné následky. Z plánu v
máji zošlo, podľa rodičov z Integry sa
dnes šepce o zlúčení s DSS Kampino.
M. Budajová nám však povedala, že
neplánovali zlučovanie, vraj išlo len o to,
zistiť, ktoré DSS by mohli mať spoločnú
administratívu, aby sa ich činnosť zefek-
tívnila, čím by viac prostriedkov zostalo
na pacientov. Jej slová nepriamo po-
tvrdzuje aj predsedníčka sociálnej komi-
sie krajskej samosprávy Marta Čarno-
gurská: „My sme konkrétny návrh na
niečo podobné nedostali. Riaditeľka však
má právo hľadať zdroje, ale hľadá ich na
chode systému, nie u pacienta. Dopláca-
me na decentralizáciu bez prevodu peňa-
zí. Nedostatok peňazí však vyvoláva
napätia,“ pripúšťa.
Najmä rodičia imobilných postihnutých
detí sa obávajú každého zlúčenia, pretože
nemobilných z DSS bežne vyhadzujú. Aj
z tých, s ktorými plánovali zlúčiť Integru.
V nej sa môžu tešiť zo slov M. Čarnogur-
skej, že sa bude biť za malé DSS i prí-
sľub, že poslanec M. Ftáčnik navrhne
krajskej samospráve, aby sa zamedzilo
nakladanie s prostriedkami pre DSS až do
prijatia koncepcie ich riadenia.
Oprávnenosť špecializácie napokon pri-
púšťa aj M. Budajová s poukazom na
existenciu delenia podľa dospelosti či
postihnutia. Rodičia však v každom prí-
pade budú strážiť rozdelenie aj podľa
miery postihnutia, pretože je nepochyb-
né, že vo väčších zariadeniach sa úroveň
opatery riadi podľa potrieb najmenej
náročnej skupiny postihnutých.

Gustav Bartovic

Na nové trolejbusy je 100 miliónov korún
BRATISLAVA
Na nákup trolejbusov vyčlenilo mesto
do budúcnosti v rámci svojich priorít
100 miliónov korún. Za túto sumu je
dnes možné kúpiť približne desať tro-
lejbusov. 
V súčasnosti existujú aj názory, aby sa tro-
lejbusová doprava nerozširovala.
Aj keď dopravný podnik má koncepciu
rozvoja trolejových tratí, predseda predsta-
venstva mestského prepravcu Branislav
Zahradník hovorí, že kritici trolejbusovej
dopravy argumentujú drahou elektrinou.
Drahé sú vraj aj samotné trolejbusy s tým,
že jeden trolejbus rovná sa dva autobusy.
Napriek tomu existuje podľa neho niekoľ-

ko projektov rozširovania trolejbusovej
dopravy. Ide napríklad o projekt vybudo-
vania trolejového vedia od Trnávky až po
nákupné centrum Avion Shoping Park.
Vzhľadom na objektívne veľký počet ľudí
cestujúcich do nákupného centra na Gal-
vaniho existuje aj úvaha, či by trolejbus
nemal ísť až po letisko. „To všetko sú však
milióny,“ povedal B. Zahradník. 
Ďalšou úvahou je podľa neho to, aby sa po
dobudovaní tunela Sitina potiahli troleje z
Karlovej Vsi buď do mesta, alebo by sa
napojili na Patrónku. Tá je zase napojená
na Kolibu a druhá časť ide na Hroboňovu
ulicu. Tým by sa vytvorilo priame prepoje-
nie s vozovňou trolejbusov. B. Zahradník

dodal, že existuje aj projekt trolejového
vedenia v Petržalke, ktorý teraz možno
bude v úzadí, pretože sa tam plánuje vybu-
dovať električková trať. 
Podľa riaditeľa divízie prevádzky a techni-
ky dopravného podniku Branislava Weig-
la stojí dnes klasický trolejbus približne 12
až 13 miliónov korún. Cena nízkopodlaž-
ného kĺbového sa pohybuje v rozmedzí od
14 do 15 miliónov korún.
V prípade budovania nových trolejbuso-
vých tratí je potrebné rátať s ďalšími mi-
liónmi, a to aj na ich priebežnú údržbu.
Trolejbusy sú vo všeobecnosti hodnotené
ako ekologické, dynamické a dobre sa
pohybujúce v kopcovitom teréne. (rob) 

Na Dlhých dieloch budú jazdiť trolejbusy
KARLOVA VES
Vybudovaním trolejovej otočky na
Riviére v Karlovej Vsi sa dokončí
pôvodná myšlienka výstavby uzatvo-
reného trolejového okruhu na Dlhých
dieloch. Trasa duobusu v špičke až po
Nový most zostáva nezmenená. 
Podľa predsedu predstavenstva doprav-
ného podniku Branislava Zahradníka
absencia trolejového obratiska spôsobo-
vala technické problémy duobusom,
kvôli častému studenému štartovaniu.
Duobus musel štartovať pomocný motor
zakaždým, keď sa dostal z dosahu trate.
Aj po vybudovaní obratiska pôjde duo-
bus v špičke tak ako doteraz až po Nový
most. „Keď sa nám to podarí celé zatro-
lejovať, tak budeme môcť na Dlhé diely
nasadiť aj iné vozidlá ako duobusy, teda

normálne trolejbusy“, uviedol B. Zahrad-
ník. Potom budú môcť byť podľa neho
autobusy na linke 32 vymenené. Nasade-
ním trolejbusov sa však musí podľa neho
vyriešiť problém ich dotiahnutia do Kar-
lovej Vsi, pretože trolejová trať nie je
prepojená s ostatnými časťami mesta.
Dopravný podnik to chce urobiť tak, že
trolejbusy dopravia vlečným spôsobom
za nákladným autom na Riviéru a v noci
budú parkovať na Dlhých dieloch. Tým
sa podľa neho uvoľnia duobusy na nasa-
dzovanie v meste podľa aktuálnych
potrieb a vývoja dopravy. „Nakúpili sa
drahé duobusy a ich jediný efekt bol, že
tristo metrov, obrazne povedané, sa otá-
čajú pri Riviére a ešte aj trpia,“ dodal B.
Zahradník. 
Mestské zastupiteľstvo nedávno schváli-

lo, že nákup plánovaných zvyšných šies-
tich duobusov sa neuskutoční. Namiesto
toho sa kúpi 18 tzv. midibusov SOR B
9,5 za 84 miliónov korún. 
Dopravný podnik kúpil vlani na základe
verejnej súťaže, ktorú vyhrala spoločnosť
ŠKODA ELEKTRIC, s.r.o., Plzeň, šesť
trolejbusov Škoda 24Tr Irisbus (duobus).
Cena jedného bola 17,5 milióna korún.
Náklady na výstavbu trolejovej trate na
Dlhé diely v dĺžke takmer 3 kilometre,
vrátane výstavby meniarne pre trolejbusy,
boli 54 miliónov korún. Celkovo hlavné
mesto investovalo do verejnej dopravy v
tejto časti Bratislavy nedávno takmer 160
miliónov korún. Náklady na vybudovanie
trolejového obratiska na Riviére sa pred-
pokladajú vo výške šiestich miliónov
korún. (rob) 

Primátor je

proti ropovodu

cez Petržalku
BRATISLAVA
Na rokovaní s ministrom hospodár-
stva Ľubomírom Jahnátkom súčasný
petržalský starosta Milan Ftáčnik
podmienečne súhlasil s vedením ropo-
vodu cez túto mestskú časť.
„Nie sme v zásade proti realizácii tohto
projektu. No trváme na prísnom dodrža-
ní podmienok ochrany životného prostre-
dia a bezpečnosti,“ povedal M. Ftáčnik.
Naznačil tak rozpad jednotnej línie
odporcov proti vedeniu ropného potrubia
ponad vodné zdroje. V roku 2004 totiž
celkom nekompromisne tento projekt
odmietli mesto Bratislava a mestské časti
Podunajské Biskupice, Ružinov, Petržal-
ka, Jarovce, ale aj ministerstvo vnútra,
krajský a obvodný úrad, vodohospodári a
správa chránenej krajinnej oblasti
Dunajské luhy. V blízkosti zamýšľanej
trasy sú ďalšie dva vodné zdroje - Kalin-
kovo a Šamorín. V tom čase bola ochra-
na vodných zdrojov pred kontamináciou
ropnými látkami absolútnou prioritou, čo
podľa rezortu životného prostredia oso-
bitne platilo pre Žitný ostrov, najväčší
zdroj pitnej vody v strednej Európe. 
Naproti tomu Rakúsko, ktoré je na stav-
be zainteresované, by v tomto prípade
zrejme upustilo od svojho strohého trva-
nia na environmentálnej bezpečnosti,
ktoré inak prejavuje voči susedným štá-
tom. Vedenie ropovodu cez Petržalku by
podľa hovorcu rezortu hospodárstva
Rakúsko jednoznačne uprednostnilo,
lebo „...v minulosti bola v tomto smere
už urobená predpríprava a časť prác, čo
by realizáciu podstatne urýchlilo“.
Primátor Andrej Ďurkovský naďalej jed-
noznačne trvá na pôvodnom stanovisku
magistrátu, ochranu vodného zdroja
považuje za absolútnu prioritu, hoci
ministrovi hospodárstva vyjadril podpo-
ru pri snahách o hľadanie alternatívy v
zásobovaní ropou. Verí však, že nový
zdroj dodávok ropy sa dá vybudovať aj
tak, aby nebol ohrozený zdroj pitnej
vody. 
Nejednoznačne pôsobí stanovisko rezor-
tu životného prostredia, ktorého hovorca
Peter Višváder uviedol, že v roku 2005
štúdia EIA neodporučila predložený
variant ropovodu cez Petržalku a popod
Dunaj. V súčasnosti však podľa neho má
ministerstvo hospodárstva zmenené prí-
stupy k riešeniu ropovodu a uvažuje sa o
nových alternatívach. „Keď investor
predloží nový zámer, ministerstvo život-
ného prostredia ho posúdi,“ končí Višvá-
der. Gustav Bartovic 

TÁBORY
Furdekova 16, 851 04  Bratislava
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Medzi miestnym úradom a ministerstvom

hospodárstva postavia ďalšiu budovu
RUŽINOV
Na Mierovej ulici medzi budovou
ministerstva hospodárstva a ružinov-
ským miestnym úradom v dohľadnej
budúcnosti postavia polyfunkčný
dom, v ktorom budú byty i admini-
stratívne priestory.
V súčasnosti v okolí prevládajú stavby
vybudované prevažne v 70. a 80. rokoch
minulého storočia v rámci tzv. komplex-
nej bytovej výstavby. V blízkosti navrho-
vanej stavby sa nachádza areál základnej
a strednej školy, ako aj obchody a služby.
Okrem toho aj nevyužívaná kotolňa,
ktorá bude pred začatím výstavby asano-
vaná, na časti pozemku sú spevnené plo-
chy a čiastočne aj zeleň.
Navrhovaný polyfunkčný dom má pozo-
stávať z dvoch častí. Bytová časť bude
mať 10 nadzemných podlaží a bude orien-
tovaná do Mierovej ulice, administratívna
časť bude mať 14 nadzemných podlaží a
bude sústredená do priestoru Gagarinovej
ulice. V troch podzemných podlažiach
bude 102 parkovacích státí spoločných
pre bytovú i administratívnu časť.
V bytovej časti budú na prvom nadzem-
nom podlaží obchody, na ďalších podla-
žiach bude dovedna 36 bytov (z toho 9
dvojizbových, 21 trojizbových a 6 štvo-

rizbových). V administratívnej časti bude
na prvom nadzemnom podlaží bufet so
studenou kuchyňou, na druhom až
štrnástom nadzemnom podlaží majú byť
kancelárie. 
Celá stavba je navrhnutá tak, aby svojou
výškou korešpondovala s existujúcimi

stavbami v bezprostrednom okolí. Ná-
klady na výstavbu polyfunkčného domu
sa odhadujú na asi 190 miliónov korún.
Výstavba by sa mala začať v októbri
tohto roka, jej ukončenie sa predpokladá
v máji 2009. (juh)

VIZUALIZÁCIA - Branislav Groch

Pri TESCO Lamač bude obchodná galéria
KARLOVA VES
Hypermarket TESCO Lamač sa v
dohľadnom čase rozšíri o nákupnú
galériu, ktorá by mala vyrásť v jeho
bezprostrednom susedstve. Výstavba
by sa mala začať už vo februári budú-
ceho roku. 
Nákupnú galériu by mali tvoriť dva
samostatné objekty výškou prispôsobené
existujúcej stavbe. Jeden z nich je
navrhnutý v priestore pred jestvujúcou
vstupnou fasádou hypermarketu na mies-
te, kde je dnes povrchové parkovisko,
druhý na voľnej zelenej ploche na juho-
východ od hypermarketu.

Obe nové budovy majú byť dvojpod-
lažné, pričom prvé podlažie má plniť
funkciu parkovacej garáže s 257 parko-
vacími miestami. Prístup na druhé pod-
lažie, na ktorom majú byť obchodné
priestory, prevádzky rýchleho občer-
stvenia, (food court), kancelárie pre
manažment a zázemie pre zamestnan-
cov, umožnia travelátory, výťahy a
schodisko. Je predpoklad, že okrem
potravinárskeho tovaru sa tu bude pre-
dávať aj nepotravinársky sortiment -
odevy, obuv, galantéria, elektronika,
nábytok a podobne.
Dopravné riešenie zostane v porovnaní

so súčasným stavom viac-menej nezme-
nené, pribudnúť má nové napojenie na
Lamačskú cestu. V úseku medzi
Lamačskou cestou a hypermarketom
bude zaistený obojsmerný prejazd tak,
aby zásobovacie vozidlá vychádzali od
zásobovacieho dvora priamo na Lamač-
skú cestu a neprechádzali okolo novej
galérie.
Návrh ráta aj s presadením existujúcej
zelene na nové miesta a ďalšími sadový-
mi úpravami. Náklady na výstavbu pre-
siahnu sumu 400 miliónov korún, jej
ukončenie sa predpokladá koncom budú-
ceho roka. (juh)

NAJLACNEJŠIE TAXI V MESTE
nástupné: 20 Sk, tel. obj.: 11,90 Sk/km
CHCETE VEDIEŤ KTO? 02 / 16 303
ZAVOLAJTE 0911 987 303
A DOZVIETE SA! 0915 987 303

AUTOŠKOLA PROFIT 
Výuka všetkých skupín

www.auta.szm.sk
Pekná cesta 15, Ba 3
Radlinského 27, Ba 1

Tel.: 4488 5003 - nonstop
Mobil: 0905 514 953

Stĺpiky osádzajú

aj na podnet

občanov
BRATISLAVA
Stĺpiky, ktoré sa dávajú na chodníky
najmä preto, aby tam zabránili aro-
gantným vodičom parkovať, sa osá-
dzajú na základe vzniknutej doprav-
nej situácie a podnetov od občanov a
organizácií. 
Podľa informácií z magistrátu stĺpiky sú
dopravné zariadenia, ktorých umiestnenie
určuje príslušný cestný správny orgán
(mesto alebo mestská časť) so súhlasom
krajského dopravného inšpektorátu. Hlav-
nému mestu ich dodáva a inštaluje ich, na
základe výsledkov súťaže, firma Mobilita,
s.r.o. Cena jedného stĺpika aj s montážou
je 2100 korún a vzdialenosť medzi nimi sa
určuje podľa dopravnej situácie. 
Bratislavské noviny už viackrát pouka-
zovali na to, že spôsob osadenia stĺpikov
sa neraz míňa s účinkom, pretože vodiči
si nájdu cestu na chodník napríklad aj
jazdou cez priechod pre chodcov. Podľa
informácií z magistrátu jazdou cez prie-
chod pre chodcov vodiči porušujú usta-
novenie zákona o premávke na pozem-
ných komunikáciách. Jeho dodržiavanie
je v kompetencii polície.
Problémová je však neraz aj vzdialenosť
medzi stĺpikmi, keď mnohé sú zbytočne
nahusto a naopak chýbajú na konci chod-
níkov ako uzávera na znemožnenie vjaz-
du auta po chodníku.  
Podľa riaditeľa spoločnosti Mobilita
Ctibora Kováča spoločnosť dodala pre
magistrát v tomto roku zatiaľ 200 kusov
dopravných stĺpikov - kolov, na komu-
nikácie v správe mesta. Dodávky sa
týkali aj špeciálnych betónových stĺpov,
ktorých tvar si vyberala dopravná komi-
sia. 
Dopravné stĺpiky ako dopravné zariade-
nia podliehajú podľa zákona „určeniu
použitia dopravných značiek a doprav-
ných zariadení“. Na ich osadenie je
podľa neho potrebný spracovaný projekt
organizácie dopravy, v ktorom je určené
umiestnenie aj vzdialenosti medzi kolmi.
Podľa C. Kováča sa stĺpiky používajú s
červenými a bielymi pruhmi na chodní-
koch a v pešej zóne sa môžu použiť aj v
inom vyhotovení.
Montáž je závislá od typu kolíka - či ide
o pevnú betonáž až do hĺbky 35 - 40 cen-
timetrov, alebo sklopné uchytenie do
kotiev či použitie pätky v dlažbách. 
C. Kováč dodal, že cena za stĺpiky sa
pohybuje od 900 korún pri najjedno-
duchších až po niekoľko tisíc pri sklop-
ných, alebo tzv. biskupských klobúkoch,
ktoré však spoločnosť nevyrába. (rob) 

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

0905 234 615 � 4363 8184

OTVÁRANIE
bez poškodenia kovania
už od 120-, Sk
aj zamknuté dvere
Informujte sa!!!
Aby ste neplatili viac
0905 310 069

KÚPIM
� Rodinný dom, staršiu vilu,

prípadne väčší tehlový byt v BA I,
Staré mesto - Hradný kopec

� Obchodný priestor 70 - 200m2

v BA I, IV
� 0903 205 915

Pár poznámok

o detskej

pohotovosti
AD: NA VINE JE MINISTERSTVO
A LEGISLATÍVA (BN 17/2007)
Po prechodnom období, keď detskú
pohotovosť zabezpečovala ústavná
pohotovostná služba v Detskej fakult-
nej nemocnici (DFN), začala od apríla
2005 fungovať na Kramároch lekár-
ska služba prvej pomoci pre deti a
dorast, ktorej organizátorom je DFN.
Po dvoch rokoch fungovania si my-
slím, že to bola správna a dostatočná
voľba pre celé mesto. 
Lekárska služba prvej pomoci by nemala
suplovať nemožnosť ošetrenia dieťaťa
počas ambulantných hodín ich lekára, ale
je to služba pre náhle vzniknutú, závažnú
poruchu zdravia v čase neprítomnosti
zmluvného ani zastupujúceho lekára v
ambulancii.
Umiestnenie tejto služby v budove DFN
je tiež výhodou pre lekára aj pacienta pre
možnosť pomocných a konziliárnych
vyšetrení. Od začiatku sme bojovali s
problémom, že asi piati kolegovia
nepodpísali zmluvu s organizátorom a do
služieb sa nezapojili. Službukonajúcim
kolegom sa to nepáčilo a oslovení úrad-
níci z ministerstva zdravotníctva, Úradu
pre dohľad nad zdravotnou starostlivos-
ťou, VÚC a poisťovní nenašli riešenie
tejto situácie.
Tieto služby sú skutočne vyčerpávajúce,
veď lekár má na starosti osemdesiattisíc
detí z Bratislavy a okolia. Možno by čita-
teľov zaujímalo, že pôvodný organizátor
za túto službu ponúkal hodinovú mzdu
40 Sk. Súčasný organizátor platí podstat-
ne vyššiu sumu, ale vzhľadom na zodpo-
vednosť a náročnosť práce, ako aj v
porovnaní s príjmom v iných povola-
niach, je to veľmi nízka suma.
Prostredie, kde sa vykonávajú služby,
tiež nie je adekvátne zaťaženiu lekára a
sestry. V poslednom čase sa niektoré veci
zlepšujú a nesúhlasím s kolegyňou
Kubovčákovou, že problémy sa neriešili.
Snažila som sa o všetkých problémoch,
ktoré mi kolegyne oznámili, komuniko-
vať s organizátorom a spoločne hľadať
riešenia. Stále ostávali lekári, ktorí sa do
služieb nezapojili, nemali s tým žiadne
problémy, veď službukonajúci lekári
ošetrili aj ich pacientov, a hlavne preto
postupne zmluvu s organizátorom vypo-
vedali mnohí ďalší lekári.
Záťaž tých, ktorí slúžiť ostali, je enorm-
ná a hrozilo zrušenie detskej pohotovos-
ti, tak ako to bolo publikované. V uply-
nulých dňoch akoby sa našlo riešenie
(podľa mňa najhoršie z možných), -
novela, ktorá ukladá lekárom povinnosť
slúžiť podľa rozpisu VÚC a bez vyjasne-
nia, kto a ako bude túto službu platiť.
Vyjadrenie hovorkyne ministra zdravot-
níctva, že je to zaplatené v kapitačnej
platbe, je hanebné a vyplýva z neznalos-
ti problematiky!!! Úplný chaos! Neviem
o tom, že by niekto pri príprave novely
konzultoval túto problematiku s ľuďmi,
ktorí tieto služby vykonávajú alebo orga-
nizujú, a to nielen v Bratislave, ale po
celom Slovensku.
V Bratislave som v kontakte so všetkými
lekármi, ich názory na detskú pohotovosť
sú rôzne: od návrhu organizovať ju len s
niekoľkými lekármi, ktorí by to mali ako
hlavné zamestnanie, až po návrat k zatiaľ
fungujúcemu modelu, za dôstojných pod-
mienok, s dobrým finančným ohodnote-
ním a za dobrovoľnej účasti všetkých
všeobecných lekárov pre deti a dorast
pracujúcich v spádovej oblasti detskej
pohotovosti v Bratislave.

MUDr. Marta Špániková, Petržalka
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V bývalej

reštaurácii

budú kancelárie
KARLOVA VES
Reštaurácia v Karlovej Vsi, ktorá sa
vryla do pamäti Bratislavčanov ako
Panoráma, zanikla. Namiesto nej ma-
jú byť v budove kancelárske priestory
pre rôzne firmy. 
Objekt na rohu Púpavovej a Borskej, v
ktorom roky sídlila obľúbená reštaurácia,
v poslednom období pustla. Za posledné
desaťročie sa v nej vystriedalo niekoľko
stravovacích zariadení, no ani jedno nevy-
držalo dlho. Naposledy v nej sídlila arab-
ská reštaurácia, ktorá sa presťahovala. 
Budova bola v uplynulých mesiacoch za-
tvorená a nikto nevedel, čo s ňou bude. Z
magistrátu, ale aj Miestneho úradu v
Karlovej Vsi nás informovali, že vlastní-
kom je spoločnosť Panoráma Invest. 
Podľa správcu budovy sa tu reštauračným
zariadeniam nedarilo napriek dobrej po-
lohe a vonkajšej terase, ktorá fungovala
počas jarných a letných mesiacov. Slabý
obrat prinútil prevádzkovateľov z tohto
miesta napokon vždy odísť. Karlova Ves
tak stratila reštauráciu známu v celom
meste. V súčasnosti sa priestory budovy
začali rekonštruovať a interiér prispôso-
bovať pre potreby firiem, ktoré tu majú
mať kancelárie. (rob)

Kontroverzný vežiak na Šancovej ulici

chce dostavať iný investor, má byť nižší
STARÉ MESTO
Rozostavaný objekt na Šancovej ulici,
ktorého plánovaná výška v uplynulých
mesiacoch vyvolávala vo verejnosti
odmietavú reakciu, nebude mať viac
ako 22 poschodí. 
K tomuto záveru dospeli predseda pred-
stavenstva spoločnosti FINEP Bratislava
Jiří Pecháček a starosta mestskej časti
Bratislava - Staré Mesto Andrej Petrek
(SDKÚ-DS). Developerská spoločnosť
FINEP, a. s., sa stala spoluvlastníkom
rozostavanej výškovej budovy na Šanco-
vej ulici. V spolupráci s renomovanou
architektonickou kanceláriou pripravuje
v súčasnosti projektovú štúdiu, ktorá by
mala rozhodnúť o konečnej podobe stav-
by. Budova nebude mať viac ako 22
poschodí. Po rokovaní so starostom A.
Petrekom upustil FINEP od zámeru
predchádzajúceho vlastníka stavby
(Istroreal) navyšovať už povolenú
výstavbu na 34 poschodí. 
Ako uviedol J. Pecháček, je možné, že

časť budovy bude slúžiť aj širokej verej-
nosti, nielen jej rezidentom. „Alternatív
využitia máme v tejto chvíli niekoľko, o
konečnej podobe rozhodnú až výsledky
štúdií,“ dodal. Očakáva ich na prelome
leta a jesene. 
Podľa názoru A. Petreka je 22-poschodo-
vý objekt „v tejto lokalite viac, než sa
sem hodí, treba však rešpektovať už
vydané právoplatné stavebné povolenie,“
povedal. Uvažovanú zmenu účelu využi-
tia objektu na Šancovej okomentoval
tým, že „limitujúci bude počet parkova-
cích miest“.
Ako v tejto súvislosti uviedol člen
občianskej iniciatívy proti výstavbe
výškovej budovy na Šancovej a poslanec
staromestského miestneho zastupiteľstva
Ondrej Dostál (OKS), ani 22 poschodí
nie je dobrým riešením. „Dvadsaťdva
nadzemných podlaží je v rozpore so sta-
vebným zákonom, ktorý predpokladá, že
v územnom rozhodnutí sa zabezpečí
súlad urbanistického riešenia a architek-

tonického riešenia stavby s okolitým
životným prostredím, najmä vzhľadom
na výškové a polohové umiestnenie stav-
by,“ konštatoval. Budova s 22 podlažia-
mi nie je v súlade s okolitým prostredím,
ktoré tvoria domy s maximálne 7 podla-
žiami. Uvedený počet nadzemných pod-
laží je aj v rozpore s novo schváleným
územným plánom hlavného mesta Bra-
tislavy a s navrhovaným územným plá-
nom zóny CMO - severovýchod.
„Ak sa chce FINEP ako spoločnosť vstu-
pujúca na slovenský trh vyhnúť tomu,
aby jej meno v očiach slovenskej verej-
nosti bolo negatívne poznamenané touto
kontroverznou stavbou, mala by sa usilo-
vať o také dokončenie stavby,  ktoré by
bolo v súlade s okolitou zástavbou, ako
to predpokladajú stavebný zákon, nový
územný plán mesta i pripravovaný
územný plán zóny. A takým riešením by
bola jedine stavba s pôvodne schválený-
mi 8 nadzemnými podlažiami,“ uviedol
O. Dostál. (juh)

V obytnom súbore na Opletalovej ulici

má byť 306 bytov a občianska vybavenosť
DEVÍNSKA NOVÁ VES
Dovedna 306 bytov má byť v obytnom
súbore Devínska, ktorého výstavba sa
pripravuje na Opletalovej ulici na
severnej strane mestskej časti Devín-
ska Nová Ves.
Nový obytný súbor pozostávajúci zo
šiestich bytových domov má vyrásť na
pozemku v tvare nepravidelného mno-
houholníka, ktorý je v súčasnosti využí-
vaný ako poľnohospodárska pôda. Byto-
vé domy sú navrhnuté ako štvorpodlaž-
né nepodpivničené domy a piatym ustu-
pujúcim podlažím a rovnou strechou.
Má ísť o dva typy domov, ktoré sa odli-
šujú rozdielnym dispozičným riešením
prvého nadzemného podlažia. Zatiaľ čo
prvé nadzemné podlažie jedného typu
domu je celé vyhradené na bývanie a
mali by v ňom byť štyri dvojizbové a

jeden trojizbový byt, prvé nadzemné
podlažie v druhom type domu má byť
polyfunkčné - majú v ňom byť dva dvo-
jizbové byty a zvyšok plochy má byť
vyhradený pre obchod a služby. Za
zmienku stojí, že všetky byty na prvom
nadzemnom podlaží by mali byť vyba-
vené predzáhradkami. Priestory pre
obchod a služby budú orientované sme-
rom ku komunikácii na Opletalovej
ulici. Dispozičné riešenia druhého až
štvrtého nadzemného podlažia sa zhodu-
jú jednak medzi sebou a jednak aj medzi
oboma typmi bytových domov. Na kaž-
dom podlaží by mali byť štyri dvojizbo-
vé a dva trojizbové byty, pričom každý z
nich by mal mať buď balkón alebo tera-
su. Celkove by malo byť v obytnom
komplexe Devínska 204 dvojizbových a
102 trojizbových bytov. 

Dopravné napojenie je navrhnuté cez
Opletalovu ulicu a s kruhovou križovat-
kou, ktorá má byť centrálnym bodom
dopravného systému navrhovaného areá-
lu, ho bude spájať krátky úsek vnútro-
areálovej komunikácie. Z tejto križovat-
ky budú vychádzať štyri vetvy. Parkovis-
ká s kapacitou 361 parkovacích státí sú
koncipované ako kolmé stojiská pri vnú-
troareálových komunikáciách. Investič-
ný zámer ráta aj so sadovými úpravami -
popri Opletalovej ulici a niektorých úse-
koch vnútroareálových komunikácií by
mali pribudnúť stromoradia.
Výstavba, ktorú pripravuje spoločnosť
Benuga Slovakia, si vyžiada investíciu
asi pol miliardy korún. Začať by sa mala
ešte v tomto roku, jej ukončenie sa pred-
pokladá v roku 2009. (juh)

VIZUALIZÁCIA - HFD, s.r.o.

ZMENA SÍDLA

Súkromné gymnázium
ESPRIT

so zameraním na výučbu 
cudzích jazykov (Fj, Aj)
otvára v školskom roku

2007/2008
triedy 8-ročného 

a 4-ročného štúdia
v priestoroch ZŠ A. Dubčeka,

Majerníkova 62,
Bratislava - Karlova Ves.

www.sgesprit.sk
tel.: 02/6225 0902, 0903 406 543

O všetkých článkoch

v týchto novinách

môžete diskutovať

na novom webe

www.BratislavskeNoviny.sk

.sk

Navrhovateľ BA Business center, a.s., Bratislava
predložil správu o hodnotení navrhovanej činnosti 

Business center Bratislava,
I-III. etapa

Do správy o hodnotení je možné nahliadnuť v
dňoch od 7. 6. do 6. 7. 2007 na prízemí budovy
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám.
1, v priestoroch Služieb občanom/FRONT OFFICE.
Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť
Ministerstvu životného prostredia SR, odbor posu-
dzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľudo-
víta Štúra 1, 812 35 Bratislava 1 do 6. 7. 2007.
Miestom realizácie navrhovanej činnosti je pozemok s parc.
číslom 15359/52, 15359/58 a 15359/60, v ohraničení
Prievozskej, Plynárenskej a Jarabinkovej ulice, MČ Bratislava
- Ružinov, k.ú. Bratislava - Nivy, územný obvod Bratislava II.
Účelom správy o hodnotení navrhovanej činnosti je
dostavba komplexu administratívnych budov so zvýšením
plošnej kapacity administratívnych priestorov a zabezpeče-
ním potrebného počtu parkovacích miest. Po výstavbe II.
etapy rozvoja komplexu má byť III. etapa prepojením pre-
došlých fáz výstavby komplexu administratívnych budov
Business Center Bratislava I. Objekt sa má napájať na
výškovú časť novej hmoty administratívnych priestorov a
vytvoriť možnosť dispozičného prepojenia všetkých budov.
Objekt má mať v dvoch podzemných podlažiach a štyroch
nadzemných podlažiach parkovacie garáže, ktoré majú
byť prepojené s novovybudovanými garážami a budú prí-
stupné z Plynárenskej, ale aj Jarabinkovej ulice. Kompozí-
cia podnože s garážami a priečne uloženej administratív-
nej časti bude vytvárať uzatvorenie celku Business centra.

�  �  �  �  �

Verejné prerokovanie správy o hodnotení
Business center Bratislava, 

I-III. etapa
bude v spolupráci s navrhovateľom
BA Business Center, a.s., Bratislava 

dňa 27. 6. 2007 (streda) o 1700 h
v miestnosti č. 5, na prízemí Primaciálneho

paláca, Primaciálne námestie 1.
Do správy o hodnotení je možné nahliadnuť, robiť si z nej
výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v
dňoch 7. 6. - 6. 7. 2007 na prízemí Magistrátu hlavné-
ho mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Primaciálne
námestie 1, v priestoroch Služieb občanom/FRONT OFFI-
CE.
Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť Minister-
stvu životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov
na životné prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bra-
tislava 1 najneskôr do 6. 7. 2007.

Navrhovateľ CONSULTING, s.r.o., Bratislava
predložil zámer

Obchodná galéria Lamač
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 15.
6. do 5. 7.2007 na prízemí budovy Magistrátu hl.
mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priesto-
roch Služieb občanom/FRONT OFFICE. Verejnosť
môže svoje písomné stanovisko doručiť Obvodné-
mu úradu životného prostredia v Bratislave, Karlo-
veská 2, 842 33 Bratislava 4 do 5. 7. 2007.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
2538/5-8, 2541/1-2, 2541/20 a 3889/92 v lokalite
Lamačskej cesty, k. ú. a MČ Bratislava - Lamač, územný
obvod Bratislava IV. Dotknuté územie ohraničuje z juhozá-
padnej strany komunikácia Lamačská cesta, zo severozá-
padu je ohraničené železničnou traťou ŽSR. Na juh od
dotknutého územia je situovaný areál čerpacej stanice
OMV a objekt McDonald's.
Účelom navrhovaného zámeru je vybudovanie dvoch
obchodných objektov, ktoré budú samostatne situované v
kontakte s jestvujúcim hypermarketom TESCO. Obchodné
domy sú navrhované ako dvojpodlažné objekty. 1.nad-
zemné podlažie (NP) oboch obchodných domov má tvoriť
parkovacia garáž s celkovým počtom 257 parkovacích
stojísk. Obchodné galérie majú pozostávať z verejných
priestorov, ako sú vstupy, obchodné pasáže, chodby a
sociálne zariadenia pre návštevníkov, ďalej z obchodných
jednotiek, ktoré zahŕňajú veľké obchodné jednotky, základ-
né obchodné jednotky a jednotky rýchleho občerstvenia s
priestorom na sedenie (food court). Zázemie obchodných
galérií majú tvoriť kancelárske priestory manažmentu, tech-
nické miestnosti a miestnosti tvoriace zázemie pre zamest-
nancov obchodnej galérie. 
Predpokladaný termín začatia činnosti: cca 02/2008
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: cca 12/2008

Ministerstvo životného prostredia SR zaslalo
záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti
Rozšírenie hĺbkotlačového
závodu BURDA S.G., s.r.o.,

ktorej navrhovateľom je BURDA S. G., s.r.o.,
Bratislava.

Do záverečného stanoviska je možné nahliadnuť,
robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné
náklady zhotoviť kópie od 13. 6. do 3. 7. 2007
v priestoroch Služieb občanom/FRONT OFFICE
na prízemí budovy Magistrátu hl. mesta SR Bratisla-
vy, Primaciálne námestie 1.
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LETNÉ KURZY ANGLIČTINY! 
Vzdelávacie a poradenské centrum, a.s. organizuje  v Bratislave, Jašíková 2, biznis centrum Kerametal

intenzívne 2 a 4-týždňové letné kurzy angličtiny pre všetky jazykové úrovne zamerané na: 

� Všeobecnú angličtinu 
� Obchodnú angličtinu  
� Konverzáciu v anglickom jazyku 

Kurzy sú vedené kvalifikovanými slovenskými a zahraničnými lektormi a sú ukončené 
osvedčením (80 vyuč. hod. kurz) alebo certifikátom v súlade s CEF (140 vyuč. hod. kurz). 

V  skupine maximálne 6  účastníkov.   � Viac na www.vapc.sk 

� Kontakt: 02 / 482 91 506 � vapcba@vapc.sk

Bratislava má po rokoch opäť svoju pláž,

bude slúžiť záujemcom počas celého leta
PETRŽALKA
Na petržalskom brehu Dunaja pripra-
vili mestskú pláž. Nákladné autá
naviezli do priestoru na Tyršovom
nábreží 1130 ton piesku na špeciálnu
geotextíliu a vznikla tak pláž s rozlo-
hou 3200 štvorcových metrov. 
V posledných rokoch sa mestské pláže
stali fenoménom európskych metropol.
Svoju urbánnu pláž má Paríž, Berlín,
Brusel, Praha a túto letnú sezónu sa
medzi ne zaradí aj Bratislava. Pláž bude
od konca júna 2007 slúžiť obyvateľom a
návštevníkom mesta ako oáza oddychu a

relaxu v blízkosti centra. Poskytne mož-
nosti na oddych, šport, gastronomickú a
sanitárnu zónu. Kúpanie v Dunaji je v
tomto priestore zakázané, na bezpečnosť
bude dozerať strážna služba a záchranári.
K dispozícii bude šesť spŕch (iba so stu-
denou vodou). Ako nám povedala hovor-
kyňa bratislavského magistrátu Eva Chu-
dinová, vstup bude zdarma a k dispozícii
budú aj ležadlá (tiež zdarma). Návštevní-
ci pláže budú mať aj možnosť občerstve-
nia. Priestor, ktorý bude slúžiť ako
mestská pláž, dajú organizátori v sep-
tembri do pôvodného stavu.

Bratislava v minulosti už mala svoju
mestskú pláž, bola situovaná v priesto-
roch bývalého kúpaliska Lido niekoľko
sto metrov nižšie po prúde Dunaja. Štrko-
vá pláž bola súčasťou kúpaliska, ktoré
bolo na svoju dobu veľmi moderné. V
jeho areáli nechýbal detský a veľký ba-
zén, boli tam aj murované toalety, dosta-
tok spŕch, telocvičňa, dláždené chodníky,
niekoľko desiatok prezliekacích kabín,
volejbalové ihrisko a bufet. Okrem toho
bol v minulosti v Bratislave na Dunaji aj
drevený plávajúci bazén. (juh, gub)

VIZUALIZÁCIA - mw production

STARÉ MESTO
Fiesta znamená v španielčine sviatok
aj zábavu. Skúste si však predstaviť
oslavu na temperamentnom juhu bez
hudby, tanca a zabávajúcich sa uvoľ-
nených ľudí! 
Leto a teplo vstúpilo aj do našich zeme-
pisných šírok a ľudia sú prirodzene uvoľ-
nenejší, spomalenejší, čoraz menej sa im
chce trčať doma, a tak hľadajú dôvody,
prečo ostať v meste. Dobrým dôvodom,
ktorý obstojí pred rodičmi, frajermi, man-
želkami a iným príbuzenstvom, bude
letná T-Com Fiesta.
Atmosféra temperamentného juhu so
zábavou priamo v uliciach centra Brati-
slavy sa začína už 22. júna. K veľko-
mestskej letnej pohode a dobrej nálade
chce prispieť festival pouličného ume-
nia, ktoré ku koloritu moderných metro-
pol patrí. 
Umelcov hľadali organizátori opäť po
celom svete. Nebolo ich ťažké nájsť,
správni pouliční umelci totiž majú v krvi
vandrovanie - putujú po mestách a živia
sa tým, čo vedia najlepšie, pouličnými
vystúpeniami. Väčšinou prezentujú kul-
túru svojej krajiny. Kubánci spievajú a
hrajú o dušu, Brazílčanky ohurujú tan-
com v ohromných farebných kostýmoch,
Japonci čarujú zvuky z malých elektro-
nických škatuliek...
V ničom nezaostávajú domáci umelci:

divoké a pôsobivé tance s ohňom v letnej
tme, dych vyrážajúce akrobatické kúsky
na bicykloch, breakdanceri, ktorí vždy
zožnú veľký potlesk. 
Už v prvý deň tohtoročnej Fiesty vystú-
pia s pravou karnevalovou sambou Bra-

zílčania. Pridá sa africký perkusionista a
tanečník, rozbalia to temperamentné
Kubánky, slovenskí hip-hoperi, indo-
nézske krásky s vejármi, mexickí maria-
chi a Rasťo Horváth - áno, ten z Bailan-
da. (mwp)
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Fiesta znamená letnú pouličnú zábavu

Navrhovateľ Bratislavské podhradie, s.r.o.,
Bratislava predložil zámer

Polyfunkčné mestské centrum
Zuckermandel, celok Žižkova,
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 14.
6. do 4. 7. 2007 na prízemí budovy Magistrátu
hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v prie-
storoch Služieb občanom/FRONT OFFICE. Verej-
nosť môže svoje písomné stanovisko doručiť Minis-
terstvu životného prostredia SR, odbor posudzova-
nia vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľudovíta
Štúra 1, 812 35 Bratislava 1 do 4. 7. 2007.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
956/3-4, 956/6-7, 956/10, 956/15-16, 21462/13,
1040/4-10, 1044, 1043, 1064/9, 1050/4-8, 1050/19,
21462/21, 22370/5-7, 22372/39 a 22372/14 v lokali-
te celok Žižkova, k. ú. a MČ Bratislava - Staré Mesto,
územný obvod Bratislava I. Dotknuté územie sa rozprestie-
ra pod južným a juhovýchodným úbočím hradného vrchu,
od priestoru vyústenia tunela na Nábreží arm. gen. L. Svo-
bodu až po Rybné námestie.
Účelom navrhovaného zámeru je vytvorenie plnohodnotné-
ho mestského prostredia s uličnou sieťou, mestskými blokmi
a verejnou zeleňou, čím sa má vytvoriť významný príspevok k
rehabilitácii Bratislavského podhradia ako celku. S týmto cie-
ľom súvisí aj obnovenie Žižkovej ulice a jej riešenie ako pešej
trasy, ktorá je podstatným prvkom - chrbticou novej mestskej
štvrte, spájajúcej Staré mesto s navrhovanou Mestskou štvrťou
Zuckermandel, ako aj ďalšími zónami na nábreží. V rámci
mestskej štvrte je navrhnutých 7 polyfunkčných mestských blo-
kov, ktoré sú radené okolo Žižkovej ulice, pričom južné 4
bloky vytvárajú aj nábrežné domoradie. V mestskom parteri
týchto polyfunkčných objektov, sú v kontakte s pešou zónou
navrhnuté prenajímateľné priestory pre obchod, služby a
verejné stravovanie. Vo vyšších podlažiach sú navrhnuté
administratívne prenajímateľné priestory a byty. Charakter
obytného vnútromestského prostredia posilňuje aj návrh ho-
tela s komplexnou hotelovou vybavenosťou - s reštauráciami,
kaviarňami, polyvalentnými sálami pre kongresové a kultúrne
účely, ako aj relaxačným centrom. V suterénnych priestoroch
pod uvedenými objektmi majú byť umiestnené garážové prie-
story prístupné z čiastočne podzemnej Žižkovej ulice.
Predpokladaný termín začatia činnosti: cca 10/2008
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: cca 05/2012

Navrhovateľ IMMOEAST Slovakia, s.r.o.,
Bratislava predložil zámer

Polyfunkčný komplex Nová
Cvernovka - Century Residence
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 18. 6.
do 8. 7. 2007 na prízemí budovy Magistrátu hl.
mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priesto-
roch Služieb občanom/FRONT OFFICE. Verejnosť
môže svoje písomné stanovisko doručiť Ministerstvu
životného prostredia SR, odbor posudzovania vply-
vov na životné prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra 1,
812 35 Bratislava 1 do 8. 7. 2007.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
11244/1, 11244/5-6, 11244/10-12, 11244/30-31,
11244/47-48, 11244/51-52, 11244/58-59 v lokalite
bývalého závodu MDŽ, bratislavskej „Cvernovky“, k. ú. Nivy
a MČ Bratislava - Ružinov, územný obvod Bratislava II.
Pozemky sa nachádzajú v bloku medzi ulicami Záhradnícka,
Miletičova, Trnavská cesta a Jégeho ulica. Prístupová komu-
nikácia do areálu je vedená z Trnavskej cesty.
Účelom navrhovaného zámeru je výstavba polyfunkčného
komplexu s dostatočným zastúpením funkcií občianskej vy-
bavenosti a rôznorodými formami bývania. Špecifikom by
malo byť vytvorenie prenajímateľných apartmánov mezone-
tového charakteru v konvertovaných priestoroch budovy E,
tzv. lofty, ktoré by boli doplnené funkciami relaxačno-špor-
tového typu v rámci areálu. Tieto podporujúce funkcie
občianskej vybavenosti sú náplňou podnoží výškových
budov C a D. Ide hlavne o vytvorenie prenajímateľných
priestorov pre funkcie starostlivosti o zdravie. Dôležitú úlohu
má parkovanie, ktorému je venované celé podzemné pod-
lažie, nadzemné parkovacie priestory, parkovacie státia
pred budovami ako aj časť suterénu budovy E. Riešený
areál je prevádzkovo rozdelený do piatich samostatných
funkčných celkov: budova D - väčšina funkcií určených pre
krátkodobých návštevníkov, budova C - funkcie trvalého
prechodného ubytovania vo forme apartmánových bytov,
budova B - jej náplňou je kombinácia apartmánového uby-
tovania a bytov, budova A - funkciou príbuzná budove B a
budova E - priestory apartmánového ubytovania mezone-
tového typu. Celky sú navzájom prepojené priestormi par-
kingu na 1. PP a 1. NP. Vjazd do areálu má byť z novovybu-
dovanej miestnej obslužnej komunikácie z Trnavskej cesty. 
Predpokladaný termín začatia činnosti: cca 04/2008
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: cca 07/2011

Chorvátsky 

festival poteší 

duše i zmysly
DEVÍNSKA NOVÁ VES
Už po devätnástykrát bude festival
jednej z významných národnostných
menšín na Slovensku - Chorvátov, aby
si pripomenuli svoje tradície.
Na dalmatínsku enklávu sa od piatku 22.
júna do nedele premení Múzeum kultúry
Chorvátov na Slovensku v Devínskej
Novej Vsi, ktorá je najsilnejšou baštou
Chorvátov v okolí Bratislavy.
V sobotu popoludní si prídu na svoje gur-
máni pri ochutnávke chorvátskych jedál
a nápojov, večer potom bude patriť
vystúpeniam chorvátskych folklórnych
súborov a pravej chorvátskej zábave.
Nedeľa sa začne chorvátskou svätou
omšou a záver slávností bude patriť kro-
jovanému sprievodu a opäť vystúpeniam
folklórnych súborov. (kah)

www.osakasushibar.sk

rezervacie @ osakasushibar.skrezervacie @ osakasushibar.sk

open from

am 11.00 - 23.00 pm

open from

am 11.00 - 23.00 pm

reservations 00421 2 4524 3080reservations 00421 2 4524 3080

best sushi
in town

best sushi
in town

Kazanska 56, BratislavaKazanska 56, Bratislava

na MLIEKÁRENSKEJ č. 5
Po-Pi: 1000 - 1800 So: 900 - 1300

BRATISLAVA II
ROZADOL

BRATISLAVA II
ROZADOL

NOVOOTVORENÉ
TALIANSKE POTRAVINY

CINDERELLA FAMILY SERVIS, s.r.o.

HĽADÁ
GAZDINKY NA UPRATOVANIE DOMÁCNOSTÍ, 
UPRATOVAČKY PRE FIREMNÉ UPRATOVANIE

pre lokalitu Bratislava a blízke okolie
(AJ PRE SZČO, DÔCHODKYNE, NA TPP, PRÍP. DOHODU) 
TEL.Č.: 6542 2119, 0915 774 136, 0905 389 268

www.cindarella.sk          info@cindarella.sk

Autistické centrum Andreas n.o.
otvára od 1. septembra 2007
Súkromnú špeciálnu základnú

školu s materskou školou
pre žiakov a deti s autizmom

Info: www.andreas.sk
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Bratislava

je na zozname

Nobelových cien
BRATISLAVA
Prinajmenšom na jednom mieste sa v
dokumentoch udeľovania Nobelovej
ceny vyskytuje aj meno nášho mesta a
pretože sa píše Pressburg - Pozsony,
hovorí to, že tam figuruje dlho.
Je to presne od roku 1905, od piateho
ročníka udeľovania Nobelovej ceny.
Vtedy ju udelili mladému, ani nie štyrid-
saťročnému fyzikovi Philippovi Eduar-
dovi Antonovi von Lenardovi za objavy
vlastností katódových lúčov. 

Philipp Lenard sa narodil v 7. júna 1862 v
už vtedy kozmopolitnom Prešporku (jeho
matka pochádzala z Tirolska) a na jeho
rodné mesto sa viažu jeho mladé roky.
Vysokoškolské štúdiá absolvoval v Buda-
pešti, vo Viedni a v Berlíne, kde po skon-
čení štúdií pracoval u známeho prírodo-
vedca Humboldta a neskôr u fyzika a che-
mika Bunsena. Problematike katódových
lúčov a javom s tým súvisiacich, ako fluo-
rescencia, luminiscencia a fotoelektrický
efekt, sa venoval celý život. Prispel tak k
rozvoju rádiotechniky, televízie a ultrami-
kroskopie. Lenard zistil, že vzduch sa
pôsobením ultrafialových lúčov inoizuje,
čím sa stáva elektricky vodivým. Zomrel
v Messelhausene v Nemecku. (gub)

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Miestne kultúrne centrum Školská 14

JAZZOVÁ LOĎ
koncert Petra Lipu so skupinou

počas plavby výletnou loďou
z Danubiusu na Devín a späť

6. 7. 2007 o 1700 h
Vstupné: 200,- Sk

Predpredaj vstupeniek:
Lodná osobná doprava, Vajanského nábrežie, tel.: 5293 2226

MKC Školská 14, tel.: 5249 6822, 0908 726 305

Poškodenú koľajnicu v zákrute na rohu

Záhradníckej a Miletičovej už opravili
RUŽINOV
Poškodenú koľajnicu v zákrute na
rohu ulíc Záhradnícka a Miletičova,
ktorá však nebola pre jazdu električky
nebezpečná, opravil dopravný podnik
14. júna. Na nebezpečne vyzerajúcu
medzeru v koľajnici nás upozornil náš
čitateľ. 
Podľa čitateľa Jaroslava Šranka na koľa-
jisku električkovej trate, ktorá odbočuje
zo Záhradníckej na Miletičovu ulicu v
smere do mesta, bola už mesiace asi cen-
timetrová diera. „Miesto na zemi označu-
je oranžový výkričník a kruh nastriekaný
na dlažbe zrejme pracovníkmi dopravné-
ho podniku ako upozornenie vodičom,
aby boli pri prejazde týmto miestom opa-
trní a znížili rýchlosť,“ konštatuje čitateľ.
Aj keď podľa vlastného vyjadrenia nie je
odborníkom, predpokladá, že narušený
spoj medzi koľajnicami je extrémne
namáhaný a je len otázkou času, kedy sa
poškodenie prejaví v oveľa väčšej miere.
„Kto môže zaručiť, že výsledkom nebude
tragická nehoda? Kto potom za následky
ponesie zodpovednosť?“ pýta sa čitateľ. 
Podľa predsedu predstavenstva doprav-
ného podniku Branislava Zahradníka
„nedovarená opornica“ nemá vplyv na
bezpečnosť električkovej dopravy.
Vzhľadom na to, že vyzerá vizuálne zle,

dopravný podnik ju opravil. Úsek elek-
tričkovej trate v okolí Miletičovej ulice je
podľa B. Zahradníka najhorší v meste a je
na ňom viacero nedostatkov, ktoré však
nebránia bezpečnej doprave. Prepravca
má pripravenú projektovú dokumentáciu
na opravu tohto úseku. „Opravu sme
museli odsunúť z dôvodu pripravovanej

výstavby Kúpele Centrál a magistrátom
pripravovanej Záhradníckej ulice, kde sa
chystá aj prekládka električkovej trate,“
povedal B. Zahradník. Dodal, že na jeseň
je naplánovaná oprava drobných nedo-
statkov na tomto úseku tak, aby bola
zimná prevádzka bezpečná. (rob)

FOTO - Jaroslav Šrank

NOVÉ MESTO
Proti utlmovaniu a možnému presťa-
hovaniu obľúbenej Materskej školy
na Letnej ulici sa nedávno postavili
rodičia a obyvatelia z okolitých do-
mov. Svoj nesúhlas vyjadrili aj podpis-
mi v petícii.
V texte petície občania píšu, že presťa-
hovaním z pôvodných priestorov do
budovy Základnej školy na Riazanskej
ulici by deti prišli o bohatú zeleň a krás-
ny pozemok ideálny pre detské aktivity,
ktorý bol dlhé roky udržiavaný a zveľa-
ďovaný vďaka rodičovskej angažova-
nosti. Občania žiadajú, aby úrad tieto
aktivity zastavil.
Predseda rady rodičov Materskej školy
na Letnej ulici Ľuboš Fiam informoval
poslancov miestneho zastupiteľstva, že
počas troch rokov sa do rekonštrukcie a
rozvoja areálu materskej školy investo-
valo asi 250-tisíc korún. Podporu petícii
prejavilo aj niekoľko miestnych poslan-

cov. Nezávislý Andrej Krabáč vyzval sta-
rostu Richarda Frimmela, aby mu pove-
dal aspoň jeden rozumný dôvod, prečo je
potrebné fungujúcu a dobudovanú škôl-
ku presťahovať. Starosta R. Frimmel
tvrdil, že zatiaľ ide iba o návrhy a že
Základná škola na Riazanskej ulici je
kapacitne poddimenzovaná. Možnosť
presťahovania materskej škôlky však ne-
vyvrátil a konštatoval, že na to bude
potrebné vyjadrenie hygienikov, požiar-
nikov a podobne. 
Podľa informácií z novomestského
miestneho úradu samostatná prevádzka
materskej školy je stratová, ale zlúčená
Základná škola a materská škola Ria-
zanská 75, kam patrí aj MŠ Letná, vede-
la túto stratu riešiť, kým mala dostatok
detí v základnej škole. Už druhý rok
končí zlúčená škola na Riazanskej s
mínusom v hospodárení a jej stratu
pokrývajú ostatné školy v mestskej časti.
Od roku 2004 poklesli prostriedky zo

štátneho rozpočtu na školy pre Nové
Mesto zo 101 miliónov korún na 68
miliónov v tomto roku. Úrad hľadá rieše-
nia na zlučovanie, spájanie, presťahova-
nie, ale nie rušenie škôl a školských
zariadení.
Podľa mnohých rodičov detí, ktoré ma-
terskú školu navštevujú, ale aj obyvateľov
z okolia, je zariadenie medzi miestnymi
ľuďmi obľúbené. Je kvalitné a zasadené v
prostredí, ktoré je na umiestnenie takého
zariadenia ideálne. Niektorí občania vyja-
drili obavu, aby si niekto nebrúsil zuby na
lukratívny pozemok, na ktorom materská
škola stojí. V tesnej blízkosti sa totiž plá-
nuje výstavba polyfunkčného areálu,
ktorý bude stáť na mieste bývalých jaslí.
Pozemok aj s budovou kúpila pred rokmi
firma Duni&Parters. Jeden z jej majiteľov
je mestský a miestny novomestský posla-
nec Gert Duni (SDKÚ-DS). Ten sa však
vyjadril, že je jednoznačne za zachovanie
materskej školy. (rob)

Miestny úrad Nové Mesto zneistil rodičov

detí z Materskej školy na Letnej ulici

Cyklisti budú

mať svoju novú

krytú halu
NOVÉ MESTO
Koncom minulého roku rezonoval v
médiách predaj Národného cyklistic-
kého štadióna na Tehelnom poli. Dnes
všetko nasvedčuje tomu, že cyklisti
neprídu o strechu nad hlavou a získa-
jú novú modernú krytú halu.
Vlani od Slovenského združenia telesnej
kultúry štadión kúpil Slovenský zväz
cyklistiky, resp. jeho rovnomenná dcér-
ska spoločnosť. V polovici novembra ho
od nej kúpnou zmluvou získala spoloč-
nosť Strabag Development SK, ktorej
jediným vlastníkom je stavebný koncern
Strabag AG so sídlom vo Viedni. Sloven-
ský zväz cyklistiky sa však o svoju bu-
dúcnosť neobáva, má v rukách prísľub
spoločnosti Strabag, že bude financovať
kúpu novej multifunkčnej krytej haly aj s
cyklistickou dráhou. „Pracuje sa na tom,
aby bola postavená nová multifunkčná
hala, ktorá bude spĺňať parametre UCI
(medzinárodnej cyklistickej federácie,“
povedal nám Peter Malíček z výkonného
výboru Slovenského zväzu cyklistiky,
ktorý má na starosti dráhovú cyklistiku.
„Súčasný objekt, postavený v roku 1952,
už nespĺňa podmienky, nie je možné na
ňom trénovať v čase od septembra do
apríla, Oproti minulosti nastal veľký
obrat v tom, že najdôležitejšie dráhové
preteky sa presunuli do zimných mesia-
cov a práve v tomto období sa súčasná
dráha nedá využívať.“
Ako nám povedal prezident zväzu Anton
Tkáč, zväz rokuje s jednotlivými mest-
skými časťami o možnostiach vybudova-
nia novej multifunkčnej haly. Momentál-
ne sú vytypované tri lokality, kde by
mohla stáť. „Je vypracovaná štúdia a mo-
mentálne čakáme, ako sa skončí rokova-
nie s majiteľom pozemkov,“ povedal
nám P. Malíček.
Cyklistický zväz predpokladá, že s
výstavbou novej haly by sa mohlo začať
už na jar budúceho roku a mala by po-
trvať osem až dvanásť mesiacov. Malo
by ísť o 200 až 250 metrov dlhú halu s
hľadiskom pre asi 500 divákov, pričom
túto kapacitu bude možné ešte zvýšiť. Jej
súčasťou by mali byť kancelárie pre
športové zväzy a ubytovacia časť pre
športovcov. Okrem cyklistickej dráhy po
obvode sa vnútorná plocha bude využí-
vať na halové športy (tenis, minifutbal,
bedminton, atletika). Financovanie jej
výstavby by malo byť kryté zo súkrom-
ných zdrojov, pričom je predpoklad, že
na tento účel by sa mohli získať aj pro-
striedky z eurofondov. 
A aký bude osud pôvodného areálu?
„Naším cieľom predovšetkým je spoloč-
ne so Slovenským zväzom cyklistiky
nájsť lokalitu pre novú krytú halu,“ pove-
dal nám konateľ spoločnosti Strabag
Development SK Peter Černík. „Pokiaľ
ide o pôvodný areál, naším zámerom je
čo najväčšej miere zachovať jeho športo-
vý a rekreačný charakter.“ (juh)
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STARÉ MESTO
NA KARPATSKEJ ULICI dvaja nezná-
mi lupiči vošli do podniku a s nožom v
ruke žiadali od pracovníčky peniaze. Tá
im v obave o život vydala 2300 korún.
Lupiči následne ušli smerom na Šancovu
ulicu. Pracovníčka pri lúpeži utrpela drob-
né poranenia na ruke, ktoré si nevyžiadali
lekárske ošetrenie Celým prípadom sa už
zaoberá polícia a skutok vyšetruje ako
trestný čin lúpeže.
NA BLUMENTÁLSKEJ ULICI sa 42-
ročný Róbert P. z Bratislavy vlámal do
Fordu Fiesta. Krátko nato ho policajti
zadržali na Americkom námestí. Ruksak
pochádzajúci z vykradnutého vozidla
policajti zaistili a odovzdali majiteľovi
vozidla. Róberta P. stíhajú na slobode.
NA KARADŽIČOVEJ ULICI zasaho-
vala policajná hliadka na základe volania
na linku 158. Po príchode na miesto poli-
cajti zistili, že je rozbitá sklenená výplň na
novinovom stánku. Zo skutku je podozri-
vý 37-ročný muž, ktorého polícia v blíz-
kosti zadržala. Škoda zatiaľ vyčíslená
nebola. 
NA GRÖSSLINGOVEJ ULICI poli-
cajti zadržali dve osoby podozrivé zo zlo-
činu vydierania. Fyzický útok na 31-roč-
ného Bratislavčana sa im zrejme videl ako
najlepší spôsob, ako získať späť peniaze
od údajného dlžníka - 66-ročný František
F. z Bratislavy spolu s 58-ročným Štefa-
nom S. z Lučenca v jednom z bratislav-
ských bytov nútili 31-ročného Bratislav-
čana, aby im podpísal hárok papiera s
názvom Dohoda. Za údajne odcudzené
veci mal práve Štefanovi na základe tejto
dohody vrátiť peniaze vo výške 25-tisíc
korún. Jej podpísaniu predchádzal útok zo
strany Františka, ktorý na Bratislavčana
zaútočil gumeným kladivom. Spôsobené
povrchové zranenia si, našťastie, nevyžia-
dali práceneschopnosť. Vyšetrovateľ proti
obom zadržaným mužom vzniesol obvi-
nenie zo zločinu vydierania formou spolu-
páchateľstva, sú stíhaní na slobode. 

RUŽINOV
NA PRÍSTAVNEJ ULICI neušlo pozor-
nosti policajnej hliadky vozidlo Mercedes
ML. Podozrivé osoby vo vozidle si však
záujem policajtov všimli a rýchlo z Mer-
cedesu prestúpili do ďalšieho vozidla,
ktoré začalo unikať. Jeden z policajtov sa
pokúsil auto zastaviť, no vodič do neho
narazil a rýchlo unikal preč. Policajt zra-
nenia neutrpel a s ďalším členom hliadky
začali unikajúce vozidlo prenasledovať.
Na zastavenie vozidla použili aj niekoľko
výstrelov zo služobnej zbrane, no osádku
vozidla sa nepodarilo donútiť, aby zasta-
vila. I keď sa podozrivým osobám podari-
lo uniknúť, policajti už intenzívne pracujú
na vypátraní vozidla i členov jeho osádky.
Pri kontrole Mercedesu ML, ktoré tam
páchatelia „zabudli“, sa zistilo, že ide o
vozidlo odcudzené niekoľko hodín pred-
tým na ulici Pri Suchom mýte z parkovis-
ka pred hotelom. (ver)

Výlet na Devín

a prieskum

Podhradia
Jeden z prvých výletov na Devín sa
nám stal skoro osudným. Pozval nás
kamarát na výlet na bycikloch. Mali
tam záhradu s chatou, kde sme si
odložili bicykle. 
Navštívili sme zrúcaniny hradu a ces-
tou z hradu nás kamarát presviedčal, že
Devín je povestný svojím ríbezľovým
vínom. Je to vraj špecialita, na ktorú
chodia zo širokého okolia, ba aj zo
susedného Rakúska. Zakotvili sme
teda v záhradnej reštaurácii pod hra-
dom a objednali sme si po dve deci
„ríbezláku“.
Okoštovali sme ho. „Dobré, veď je to
sladké ako limonáda,“ konštatovali
sme. Keďže nám chutilo a alkohol
sme zatiaľ nepociťovali, dali sme si
ešte dve deci. Než nám to doniesli,
usadil sa k susednému stolu môj pro-
fesor z gymnázia s manželkou. Stihli
sme ho úctivo pozdraviť, ale po zlik-
vidovaní druhej dávky vína sa nám
úctivosť začala vytrácať a tisla sa
nám na ústa veselosť a siláctvo. Po
niekoľkých skúmavých pohľadoch
pána profesora sme sa radšej odporú-
čali.
Problém nastal, keď sme sa mali
odvážiť ku kamarátovým rodičom po
bicykle. Nevedeli sme skrotiť našu
veselosť a nekoordinované pohyby.
Napokon sme nasadli na bicykle a s
bujarým spevom sme vyrazili
domov. Veselosť nám vydržala tak
asi kilometer - dva a potom prišla
reakcia na našu prvú vinársku skúse-
nosť. Horko-ťažko sme dopedálovali
až domov. Malo to tiež výhodu. Čer-
stvý dunajský vzduch nám všetok
ríbezlák z hlavy vyfúkal a domov
sme prišli ako správni milovníci prí-
rody
Keď som začal chodiť autobusom „R“
do gymnázia v meste, začali nás s
kamarátmi zaujímať rušnejšie štvrte v
centre mesta. Objavovali sme uličky
historického jadra a jeho zákutia,
tajomné dvory s pavlačovými bytmi.
Je samozrejmé, že našu pozornosť
zaujala tiež tajuplná štvrť pod hradom,
takzvaný Zukermandel, a šteklivými
historkami opradená Vydrica, s ešte
tajomnejšou Floriánskou ulicou.
Zukermandel bola všeobecne známa
vykričaná štvrť s ľahkými „ženština-
mi“. Neviem, v čej hlave sa zrodil
nápad, aby sme to tam išli preskúmať,
čo tam vlastne je. Bola to lákavá
myšlienka a nás nebolo treba dlho pre-
sviedčať. Milan Ružička

(Pokračovanie nabudúce.)

Prešporok bol priemyselným centrom
Rýchly technický pokrok v priebehu
19. storočia úplne zmenil život ľudí.
Kým pred polovicou storočia sa zdalo,
že využitie pary je vrcholom techniky,
na konci storočia to už bolo využívanie
elektriny. 
Prešporok od poslednej tretiny 18. storo-
čia už nebol síce hlavným mestom Uhor-
ského kráľovstva, ani rezidenciou panov-
níka, ale stále ešte patril k najvýznamnej-
ším centrám krajiny, a v istom období bol
dokonca mestom s najvyspelejším prie-
myslom v celom kráľovstve. Atraktív-
nosť mesta na zakladanie priemyselných
podnikov spočívala najmä v lacných pra-
covných silách a na možnostiach dopra-
vy. Prísun surovín a odvoz hotových
výrobkov boli uľahčené lacnou železnič-
nou dopravou, ako aj možnosťou dopra-
vy na Dunaji. Výrobné areály preto vzni-
kali pozdĺž železničných tratí a na pobre-
ží Dunaja. 
Prešporskí priemyselníci veľmi rýchlo
pochopili výhody využívania elektrickej
energie. Inštalovanie dynama už vtedy
nebolo problém. Najprv využívali „po-

domácky”, to jest priamo vo vlastnom
podniku vyrábanú elektrinu, kým vznik-
la 1901 mestská elektráreň.
Pri železničnej trati do Svätého Jura a do
Trnavy, za predmestím Blumental a blíz-
ko dnes už zrušených blumentálskych
cintorínov, získala na prelome storočí
pozemky bývalých polí a záhradníctiev
nemecká firma Siemens - Schuckert,
ktorá mala už vtedy filiálku aj v Buda-
pešti. Využila ponuku lacných pracov-
ných síl, ale aj možnosť dobrého odbytu.
Možno počítala aj so zákazníkmi z blíz-
kej Viedne a z oblasti medzi Viedňou a
Prešporkom, a to aj napriek tomu, že aj
vo Viedni sa vyrábali elektrické zariade-
nia a spotrebiče. Prešporskú filiálku
otvorili v roku 1902. Spočiatku sa tu
vyrábali elektrické motory pre menšie
prevádzky. Firma mala obrovské skúse-
nosti najmä vo výrobe elektrických
motorov na pohon dopravných prostried-
kov. Už v roku 1879 vyrobili prvú elek-

trickú lokomotívu na svete, v roku 1881
prvú mestskú električku, v roku 1882
prvý trolejbus. 
Aj v Prešporku sa čoskoro objavili prvé
trolejbusy. Električky tu prevážali cestu-
júcich už od roku 1895. Tie však boli via-
zané na koľajnice, preto sa vynálezcovia
snažili vymyslieť niečo podobné, elektri-
nou poháňané vozne, ale bez závislosti
od pevnej koľajovej trate. Trolejbusová
doprava bola v Prešporku najprv zavede-
ná na trase k Železnej studničke (1909).
Trolejbusy dodala akciová spoločnosť
Siemens. Neskôr firma pre mesto vyrobi-
la ešte napríklad zariadenia do parnej
elektrárne, transformátory na usmerňo-
vanie prúdu pre dopravné prostriedky a v
40. rokoch aj moderné elektrické javi-
skové zariadenie pre Mestské divadlo
(teraz Opera SND).
Fabrika postavená firmou Siemens pra-
covala aj po znárodnení a jej budovy stáli
donedávna. Dnes, vyše sto rokov od
výstavby fabriky, je znovu na jej mieste
prázdne stavenisko. Štefan Holčík
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JAROVCE
Koncom apríla schválilo mestské
zastupiteľstvo názvy ulíc, ktoré nesú
svoje pomenovanie podľa významných
osobností, ktoré však nie sú vždy všeo-
becne známe. Jedna z nových ulíc nesie
názov Batthyányho. 
Strohým a stručným odôvodnením bolo,
že Ladislav Batthyány patril k rodu Batt-
hyányovcov, do majetku ktorých prešli
Jarovce v druhej polovici 19. storočia od
Esterházyovcov. Tento rod okrem iného
veľkou mierou pomohol k vzniku dobro-
voľných hasičov v obci.
Podľa kronikára Rusoviec Jozefa Malli-
neritsa L. Batthyány pochádzal z vý-
znamného uhorského šľachtického
rodu, ktorého príslušníci zohrali dôleži-
tú úlohu v dejinách Uhorska. Najmä v
protitureckých vojnách a v národnoo-

slobodzovacích bojoch novodobého
Uhorska. 
Knieža Batthyány bol humanista a veľký
ľudomil. Jeho veľké majetky a povolanie
lekára mu dovolili ľudomilstvo aj realizo-
vať. Pomáhal chudobným a chorým, ku
ktorým sa správal veľmi citlivo. Nebol
politikom ani maďarským nacionalistom,
ale bol „revolucionárom lásky“.
Ako lekár chudobných sa kvôli pacien-
tom naučil hovoriť aj chorvátsky a čias-
točne i po slovensky! Okrem miest Kitt-
see a Körmend (Maďarsko) mal patronát
ešte nad trinástimi farnosťami. Dve treti-
ny príjmov zo svojich panstiev míňal na
dobročinnosť. Pamätníci z Rusoviec i z
Jaroviec si spomínajú najmä na jeho
zdvorilé a láskavé správanie ku každému.
Jeho detí sa priatelili s deťmi z Rusoviec.
V roku 1900 sa stal doktorom medicíny

na univerzite vo Viedni. O rok neskôr
založil súkromnú nemocnicu v Kittsee a v
roku 1920 ďalšiu, v mestečku Körmend.
Jeho špecializáciou bolo očné lekárstvo.
„Moje deti a moji chorí sú moje poklady,“
hovorieval. Obetavo vykonával činnosť
chirurga a pri operáciách mu často asisto-
vala jeho manželka. Urobil asi 20-tisíc
operácií, z toho takmer polovicu očných -
najmä tie boli nadpriemerne úspešné.
Pravidelne k nemu prichádzali aj pacienti
z Prešporku. 
Napriek tomu, že v deň pohrebu Dr. L.
Batthyányho bol viedenský kardinál Piffl
veľmi prechladnutý, nenechal si ujsť príle-
žitosť, zosnulého požehnal, pretože „einen
Heiligem segnet man nur einmal in seinem
Leben ein.“ (požehnať svätca možno len
raz vo svojom živote). Vo Vatikáne bol bla-
horečený 23. marca 2003. (rob)

Knieža Batthyány bol lekárom chudobných



FUTBAL
Oáza pokoja! Tak vyzerá Tehelné pole
oproti zvyšným dvom futbalovým stán-
kom v Bratislave. Zatiaľ čo v Petržalke
sa do posledných dní doťahovali prí-
chody nových kormidelníkov a na Inte-
ri bolo ešte rušnejšie kvôli fúzii so Sen-
com, slovanisti si všetky otázniky vyjas-
nili ešte v priebehu minulej sezóny.
Jozefa Jankecha už dávnejšie nahradil
Boris Kitka a ako bonusový darček dostal
aj prísľub, že minimálne jeseň odohrá na
Tehelnom poli.
Belasí zarezávajú od polovice minulého
týždňa. Hráčov privítal na prvom tréningu
generálny manažér Ján Švehlík a nezabu-
dol im pripomenúť: „Posledná sezóna bola
úspešná a v najvyššej súťaži sme sa určite
nestratili. Sme v pohárovej Európe, čím
sme si vysoko postavili laťku. V novej
sezóne by sme sa neradi zosunuli nižšie,
naším cieľom preto bude obhajoba súčas-
ných pozícii. Som presvedčený, že nová
trénerská trojica má na to, aby sme znovu
potešili fanúšikov a nadviazali na jarné
výkony,“ vyslovil sa Ján Švehlík.
Nový kormidelník Boris Kitka sa teda oci-
tol v starom známom prostredí a spolu s
asistentmi Mariánom Zemanom a Ladisla-
vom Peckom sa pokúsi ponaháňať Artme-
diu so Žilinou, ktorí ako jediní skončili v
minulom ročníku pred belasými. „Muž-
stvo vyzerá dobre, určite ho neposilní šesť-
sedem nových hráčov. Máme tu obrancu
Švestku, privítali by sme ešte brankára,
prípadne futbalistu do každej formácie,
prednostne do stredu,“ prezradil Boris
Kitka, ktorý už nemá v kádri brankára Pro-
leho, obrancu Polgára, z Tehelného poľa
odchádza aj bývalý veľký talent Sloboda,
či Viskup. „Zatiaľ nemyslíme na titul, ale

boli by sme radi, keby sa súčasný Slovan
stabilizoval. Budeme hrať od zápasu k
zápasu a potom uvidíme, ako sa situácia
vyvinie,“ doplnil Kitka.
Na prvom tréningu bolo dvadsať futbalis-
tov, chýbali len tí, ktorí si dávnejšie dohod-
li dovolenky, prípadne ich nepustili zrane-
nia. Jedným z nich bola aj najväčšia hviez-
da Samuel Slovák, ktorého zdravotné pro-
blémy sa však dávajú do poriadku a vyze-
rá to, že čoskoro by mal naskočiť do tré-
ningu.
Ján Švehlík pridal ešte jedno želanie: „V
poslednej sezóne nás mrzeli slabšie
návštevy. Čakali sme, že cestu na tribúny

si nájde viac fanúšikov, preto by sme boli
radi, keby sa počet divákov zdvojnásobil.
Určite by sme privítali, keby chodilo viac
aspoň o dve-tri tisícky priaznivcov."
Slovanisti začali letnú prípravu zápasom
so susedným Interom, už v sobotu ich čaká
prvý zápas 1. kola UEFA Intertoto Cupu
proti FC Differdange (Luxembursko). Ak
belasí zvádnu tento duel, podobne ako
odvetu, do cesty sa postaví viedenský
Rapid a dvojzápas 2. kola. V takom prípa-
de by sa muselo preložiť aj úvodné stretnu-
tie najvyššej slovenskej súťaže s Dubnicou
(na 18. júla). (mm)
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Na Tehelnom poli pokoj, noví tréneri

majú istotu, že jeseň sa odohrá doma

Ťažšie to už

pre Slovan

nemohlo byť
HOKEJ
Hrozivý scenár sa naplnil. Súpermi
hokejistov Slovana počas januárového
Európskeho pohára majstrov v Petro-
hrade budú švédsky majster MoDo (so
Slovákmi Dömom a Križanom) a ruský
Magnitogorsk (Štrbák). 
Tak vyzeral výsledok žrebu, na ktorom sa
zúčastnil aj slovanistický generálny mana-
žér Maroš Krajči. Práve on si želal jediné,
aby sa slovenský majster vyhol v skupine
ruskému majstrovi. Želanie sa mu
nesplnilo, no Krajči napriek tomu zostal
optimistom.
„Pamätám si, že Magnitogorsk sme už raz
zdolali, dokonca na jeho ľade. Preto ve-
rím, že sa nám podarí niečo podobné aj te-
raz. Magnitogorsk však bude v Petrohrade
až druhým naším súperom. Ešte predtým
sa stretneme so švédskym šampiónom a v
prípade dobrého výsledku by nás to
mohlo naladiť na ruského majstra.“ 
Obaja súperi patria medzi kluby s najvyš-
šími európskymi rozpočtami, pre sloven-
ského majstra to bude určite motiváciou,
aby ukázal, že rozpočty a skutočná sila
nemusia byť vždy priamo úmerné...
Svoj názor vyslovil aj tréner Zdeno Cíger:
„V tejto súťaži si súpera nevyberiete.
Všetky kluby patria medzi európsku elitu
a všetky majú svoju kvalitu. Možno je aj
určitou výhodou, že sa stretneme s takými
silnými súpermi, pretože nemôže prísť k
žiadnemu podceneniu. Keď sa stretnete s
relatívne slabšími mužstvami, hráči to
môžu vycítiť a zľahčiť si povinnosti.
Predpokladám, že po tomto žrebe asi ne-
budeme favoritmi skupiny a budeme
môcť hrať uvoľnenejšie. Prvoradé bude,
aby sme dovtedy dali dohromady kvalitný
tím, aby sme ho správne poskladali.“
Generálny riaditeľ Magnitogorska Genna-
dij Veličkin si Slovan želal: „Prial som si
zástupcov Slovenska a Česka. Spolovice
mi želanie vyšlo.“ Športový riaditeľ
MoDo Erik Holmberg zase tvrdil: „V sil-
nej šestke niet slabého tímu, bolo v pod-
state jedno, koho dostaneme.“
Turnaj sa hrá od 10. do 13. januára 2008 v
Petrohrade, zápasy v skupinách sú na pro-
grame prvé tri dni, víťazi skupín sa stretnú
13. januára vo finále. Zápasy sa hrajú v
Ľadovom paláci, pre účastníkov je pripra-
vených 850-tisíc švajčiarskych frankov,
víťaz si zabezpečí účasť v premiérovom
ročníku Victoria Cupu, na ktorom by sa
mal predstaviť aj jeden tím z NHL.
Super Six sa hrá od roku 2005 a zatiaľ v
nej triumfovali Omsk, Dinamo Moskva a
Kazaň. V januári tohto roku tam urobili
malú dieru do sveta Žilinčania, ktorí
vyhrali nad Spartou Praha. Slovan hral
Super Six v roku 2006,v skupine však
nestačil na Dinamo Moskva (1:3) a Par-
dubice (0:2). (mm)

Zmätky okolo

spájania sa

Interu a Senca
FUTBAL
Mala to byť bomba, no nakoniec to
vyzeralo ako pr.... do vody! Jeden deň
sa objavili veľké titulky oznamujúce, že
interisti zostanú aj v novej sezóne v naj-
vyššej súťaži, pretože sa dohodli so Sen-
com a v podstate si kúpili Corgoň ligu,
ale o pár hodín bolo všetko iné. 
Interisti sa údajne so Senčanmi dohodli na
fúzii, ale akosi zabudli, že aj na Slovensku
ešte platia aké-také právne normy a nie-
koľko dní pred začiatkom ligy sa nedá len
tak prihlasovať či odhlasovať zo súťaží.
Celý prípad bol o to zamotanejší, že tesne
pred Interom vyhlasovali svoju fúziu so
Sencom za definitívnu v Dunajskej Stre-
de. Aj tam sa už rátali milióny, rozprávalo
sa, kde všade sa bude hrať, no bublina
spľasla rovnako rýchlo ako tá interistická.
Ak sa teda nestane nič prevratné a futba-
lové normy budú platiť aj naďalej, žlto-
čierni si zahrajú minimálne sezónu v dru-
hej najvyššej súťaži. Nakoniec, paniku z
toho robiť nemusia. Vypadli aj slávnejšie
kluby, ako je Inter, čo je však hlavné,
majitelia klubu garantovali, že Pasienky
zostávajú nedotknuté, nič sa tam stavať
nebude, a preto nič nebráni tomu, aby sa
vynovený káder pod vedením Vladimíra
Koníka čo najskôr vrátil medzi slovenskú
elitu. Bývalému kormidelníkovi ŠKP by
mali k tomu pomôcť aj niektoré posily,
stále sa rokuje o ďalších účinkovaniach
niektorých skúsenejších hráčov (Urban,
Bernády, Šlahor). (mm)

Od septembra

Safkova méta
ATLETIKA
Bratislavská atletika má novú súťaž.
Premiérový ročník Safkovho memoriá-
lu, pomenovaného po trénerovi Pavlovi
Safkovi (1923-2007), odštartuje už v
septembri. 
Na podujatí sa bude súťažiť v hre podob-
nej bejzbalu nazvanej Méta a zúčastniť sa
môžu žiaci druhého stupňa základných
škôl z celého Bratislavského kraja.
Memoriál potrvá až do apríla 2008. 
Pavol Safko bol priekopníkom žiackej a
školskej atletiky na Slovensku a založil
vôbec prvú športovú triedu. Dlhé roky
pôsobil ako učiteľ telesnej výchovy v
Športovej škole Kulíškova v Bratislave.
Medzi jeho zverencov patrili napríklad
olympijský víťaz a trojnásobný majster
sveta v cyklistickom šprinte Anton Tkáč,
či najlepší basketbalista Slovenska Stani-
slav Kropilák. Podrobnejšie informácie o
Safkovom memoriáli sa budú počas leta
distribuovať v podobe DVD do všetkých
škôl, záujemcovia ich nájdu aj na stránke
www.safkovameta.sk. (mm)

BratislavaBratislava
Ivánska cesta 10 (2000 m2), Tel.: 02/4821 4806; Fax: 02/4821 4809; Po-Pia: 9,00-19,00; So-Ne: 9,00-16,00
·evãenkova 23 (PetrÏalka), Tel.: 02/6381 3614; Po-Pia: 9,00-19,00; So: 9,00-13,00
Sch. Trnavského 1/F (SKLENÍK), Tel.: 02/6446 3408; Po-Pia: 9,00-19,00; So: 9,00-13,00

3x v
 BA

Využite najdlhší deň 
v roku a nakupujte inak!

NANA
VŠETKOVŠETKO

21.6.2007
21.6.2007

od 18,00 do 20,00 hod.

zºava 10%
od 18,00 do 20,00 hod.

zºava 10%
od 20,00 do 22,00 hod.

zºava 20%
od 20,00 do 22,00 hod.

zºava 20%
K O B E R C E  •  P V C  •  P A R K E T Y  •  M A T R A C E

Vladimír Weiss sa vrátil do Artmedie
FUTBAL
Petržalské futbalové návraty pokraču-
jú. Po vydarenej jazde Ligou majstrov
pred dvoma rokmi, ktorá čím ďalej,
tým viac vyzerá ako niečo zo sféry sci-fi,
sa futbalová Artmedia vrátila do všed-
nej reality. 
Rok a pol po vyradení z Pohára UEFA pri-
šli dva nevydarené útoky na majstra, jeden
krátky pokus v ďalšom ročníku Pohára
UEFA a zopár trénerských pokusov s
Adamcom, Molnárom, Horným... Medzi-
tým sa k Starému mostu vrátili Kozák,
Fodrek, Obžera a najnovšie aj Borbély s
trénermi Weissom a Hippom.
Práve príchod posledných dvoch by mal
znamenať návrat starých dobrých čias.
„Musíme pokračovať tam, kde sme skon-
čili,“ pripomenul krátko pred prvým tré-
ningom na staronovom pôsobisku Vladi-
mír Weiss. Jeho anabáza v ruskom Saturne
sa síce skončila predčasne, ale určite mu

dala množstvo zaujímavých skúseností.
„Práve ony by nám mohli pomôcť v práci,
ktorá sa tu pred časom prerušila,“ pripo-
menul Weiss.
Staronový kormidelník vie, kde má dnes
Artmedia možno najväčšie problémy.
„Ten, kto oblieka jej dres, si musí uvedo-
miť, o aký klub ide. Artmedia nedávno v
Európe niečo dokázala, dostala sa medzi
najväčšie kluby v Lige majstrov.“ Už v
časoch, kedy Artmedia získala titul, sa
Weiss zaoberal divákmi. Tí boli preňho
rovnako dôležití ako body. „Futbal sa hrá
najmä pre fanúšika, preto musíme urobiť
všetko pre to, aby sa divák vrátil na šta-
dión. A vráti sa iba vtedy, keď uvidí, že
hráč sa bije za klub, bije sa o každú loptu,
o každý bod,“ tvrdí.
Petržalský káder patril v minulej sezóne k
najsilnejším, no súčasne aj najviac sužova-
ný zraneniami. Pre Weissa je preto dôleži-
té, aby sa zranení hráči dali dohromady a

aby sa tím doplnil. „Potrebujeme aspoň
dvoch-troch hotových futbalistov. Mal by
to byť brankár, obranca, stredopoliar aj
útočník,“ vyratúva nový petržalský tréner a
pridáva ešte jeden postreh: „Chceme sa
posilniť aj funkcionársky, kde by sme takis-
to radi privítali dvoch-troch skúsených
ľudí. Artmedia chce byť silná aj v Európe,
čo sa však nedá dosiahnuť iba s dvoma-
troma funkcionármi.“ Prvým z vytypova-
ných je Dušan Huňady, ktorý už dal výpo-
veď na Slovenskom futbalovom zväze a od
novej sezóny bude zarezávať v Artmedii,
brankárskou posilou sa zase stal Hýll, ktorý
svojho času obliekal dres Interu.
Petržalčania sa po krátkom pobyte na
Rapide vydali do Tatier, pretože jej stánok
sa stal dočasne sídlom nemeckej skupiny
Scorpions. „Hráči budú mať teraz na sta-
rostí iba dve vecí, futbal a rodiny, verím, že
obom sa budú venovať maximálne,“ zdô-
raznil Vladimír Weiss. (mm)
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Malá morská vila pri návšteve suchozemia
DIVADLO PRE DETI
V najnovšej premiére Bratislavského
bábkového divadla sa tvorcom podarilo
uspokojiť deti v ich túžbe po pútavej
rozprávke s výbornými vizuálnymi
efektmi, vzdelať ich v oblasti vážnej
hudby a ponúknuť príbeh s dobrým
koncom. 
Divadelné predstavenie pre deti od šiestich
rokov Malá morská víla na motívy roz-
právky Hansa Christiana Andersena
uviedlo Bratislavské bábkové divadlo v
réžii Dušana Štaudera. Hru nazývajú aj
muzikálom pre deti, pretože je plná pesni-
čiek a po celý čas v nej znie hudba na motí-
vy 9. symfónie e-mol Antonína Dvořáka
známej aj pod názvom Novosvetská. Dvo-
řákovu hudbu spracoval skladateľ Rasti-
slav Dubovský, doplnil ju komponovaný-

mi songmi tak, aby harmonizovali s motív-
mi Dvořákovej predlohy a vytvoril nový
hudobný tvar. Texty songov napísal Zoro
Laurinc. Divadlo kombinuje premeny
bábok a živých hercov, využíva prvky
čierneho a tieňového divadla. Hudobné
motívy určujú akcie hercov a náladu situá-
cií, spolu s videoanimáciami (Martin Han-
schild) je hudba základným atmosférot-
vorným prvkom celej inscenácie. A čo na
to deti? Pred sebou na javisku majú pútavý
a krásny príbeh malej morskej víly Arke-
ny, ktorá sa zamiluje do princa, zachráni
mu život a rozhodne sa opustiť vodnú ríšu,
aby spoznala lásku. Na rozdiel od rozpráv-
kára Andersena sa tvorcovia v BBD roz-
hodli dať láske šancu a príbeh ukončiť
šťastne. Ako? To vám už rozpovedia herci
Janka Sovičová, Boris Bačík, Andrej

Kováč, Margaréta Nosáľová, Ján Morávek
a.h. a Miriam Pavelková a tiež animátori
Mirka Dudková, Jaroslava Hupková,
Róbert Laurinec a ďalší. V kostýmoch
Barbory Jakubkovej a na scéne Romana
Anderleho vznikla krásna inscenácia plná
nečakaných zvratov, prekvapivých situá-
cií, efektnej hudby a pozitívneho posol-
stva. V choreografii Šárky Ondrišovej totiž
rozprávková hra neprináša len dobrú sprá-
vu o víťazstve lásky, ale aj nutnosť pokory
pred živlom, akým môže byť rozbúrené
more alebo dôležitosť úcty voči ľuďom,
ktorí malú Arkenu po celý život viedli za
ruku, lepšie povedané - za plutvu. A tými
ľuďmi nemôže byť nikto iní ako rodičia.
Ešte stále váhate, či vezmete svoje dieťa
do Bratislavského bábkového divadla?

Dáša Šebanová

Heda Gablerová

prichádza 

z Nitry
DIVADLO
Na záver divadelnej sezóny príde do
Štúdia činohry Slovenského národného
divadla hosťujúci súbor Divadla Andre-
ja Bagara z Nitry. Divákom ponúkne
divadelnú lahôdku v podobe predstave-
nia Henrika Ibsena Heda Gablerová.
V predstavení ide o súčasné čítanie kla-
sického textu, s moderným scénickým
spracovaním a súčasnou interpretáciou
témy: prázdnota generácie dnešných
posttridsiatnikov, povrchná exkluzivita
vzťahov, hľadanie odpovedí na otázky
zmyslu vlastnej existencie.
Hlavná hrdinka hry si kladie množstvo
otázok. O zložitosti vlastného života, o
jeho nenaplnenosti, vyprázdnenosti, zlo-
žitosti partnerských väzieb, o osobných
prehrách, o manipulácii s najbližšími. A
najmä o spoločnosti, ktorá núti človeka
zraňovať a pritom byť v najvyššom štá-
diu „citového“ ohrozenia.
Čakajú na vás silné herecké výkony
Kristíny Turjanovej (Heda), Marcela
Ochránka, Zuzany Moravcovej, hosťujú-
ceho Attilu Mokosa, Juraja Hrčku či
Žofie Martišovej. 
Nitriansku Hedu Gablerovú môžete
vidieť  v Štúdiu SND 27. júna o 19.00 h.
Vstupenky si môžete kúpiť alebo objed-
nať v pokladnici Činohry SND na Lau-
rinskej 20 (vchod vedľa DPOH), tel. č.:
541 313 21. (dš)

Nová výstava v

Archeologickom

múzeu
VÝSTAVA
Do Archeologického múzea SNM pri-
budla nová výstava. Verejnosti ju pre-
zentujú pod názvom Vznik spoločnej
kultúry v severných provinciách Rím-
skej ríše od Británie po Čierne more.
Návštevníci si ju môžu pozrieť do
konca roka v priestoroch Archeologic-
kého múzea na Žižkovej ulici 12.
Výstava približuje vznik spoločnej antic-
kej kultúry v severných provinciách rím-
skeho impéria a kontakty Rimanov s oby-
vateľstvom za ich hranicami. Návštevníci
vstúpia do doby rímskej nadvlády pro-
stredníctvom významných archeologic-
kých nálezov, medzi ktoré patria kópia
bronzovej sochy cisára Augusta z Prima-
porty v nadživotnej veľkosti, soška rím-
skeho boha plodnosti Priapa alebo množ-
stvo keramických predmetov. Nechýbajú
ani rekonštrukcie rímskych stavieb
(kúpele, koloseum, aquadukt) či doklady
písomníctva. Vystavené predmety pochá-
dzajú z lokalít Stupavy, Bratislavy, Iže a
Zohora. (dš)

Double.X je

prvý z letných

festivalov
FESTIVAL
V sobotu 30. júna sa na brehu Slneč-
ných jazier v Senci otvoria brány
štvrtého ročníka úspešného podujatia
Double.X, ktoré aj tento rok odštartu-
je letnú festivalovú sezónu.
Celý večer sa odohrá na viacerých žánro-
vo odlišných pódiách, kde sa spoja kon-
certy s klubovou hudbou, avšak všetky
vystúpenia sa budú niesť v znamení sú-
časnej progresívnej tanečnej hudby. 
Festival ponúkne veľké množstvo nielen
svetoznámych umelcov, ale predstaví sa
aj kompletná slovenská DJ-ská špička. 
Hlavným ťahákom bude vplyvná ame-
rická rapová legenda z newyorskej štvrte
Queens - Kool G Rap, ľudí zapálených
pre elektronickú hudbu určite poteší set
D Bridgea z Bad Company vs Rakúšan
D Kay či exkluzívne spoločné „back to
back“ vystúpenie ruského dnb kráľa
Paula B, ktorý zahrá spolu so slovenskou
jednotkou Larrym. Pozvanie prijali aj
svetové mená v oblasti techna - Michael
Burkat a Andreas Kremer. 
Double.X, to však nie je iba hudba. K
takejto akcii patrí aj letné kino postavené
priamo na vode, oddychový priestor chil-
lout, ktorý bude prepojený s drevenou
loďou, grafitti a ešte omnoho viac.
Kvalitný zvuk, originálne dekorácie,
zaujímavé projekcie a v prvom rade pria-
teľská a príjemná atmosféra - to sú hlav-
né atribúty jediného seneckého festivalu
Double.X. (sas)

Anton Jasusch 

v Mirbachovom

paláci
VÝSTAVA
V Galérii mesta Bratislavy v Mirbacho-
vom paláci na Františkánskom námestí
11 otvorili výstavu diel Antona Jasuscha
(1882, Košice - 1965, Košice), ktorá
mapuje tvorbu umelca od desiatych do
šesťdesiatych rokov 20. storočia.
Výstava s názvom Anton Jasusch maliar
a vizionár, predstavuje 81 diel maliara.
Bohato rozvrstvená, niekoľkými perió-
dami sa vyznačujúca viac ako polstoroč-
ná tvorba Antona Jasuscha patrí medzi
vrcholné výtvarné prejavy moderného
umenia 20. storočia na Slovensku. Výs-
tava a katalóg podávajú nezvyčajný po-
hľad na tvorbu Antona Jasuscha na prí-
klade najkvalitnejších diel maliara. V
galérii sú prezentované doteraz nevídané
maľby v novom kontexte. Návštevníkov
nepochybne zaujmú predovšetkým dve
nanovo reštaurované obrovské maľby v
rozmeroch takmer 3 x 3 m. Výstava v
GMB potrvá do 19. augusta. (dš)

Prvou operou, ktorá mala v novom Národnom divadle premiéru, je Verdiho Trubadúr... FOTO - Alena Klenková

Dojemný Trubadúr na scéne Opery SND
OPERA
Dej prvej opery, ktorú uviedli v novoot-
vorenom Slovenskom národnom di-
vadle, sa odohráva v garážach. Scéna
Juraja Fábryho je strohá, paradoxne
však poskytuje široký priestor, aby sa
na nej odhral vášnivý príbeh lásky Tru-
badúra a odznelo posolstvo milujúcej,
ale aj pomstychtivej Azuceny.
Režisér Martin Bendik, ktorý operu Giu-
seppe Verdiho Trubadúr naštudoval, ho-
vorí, že boj Trubadúra je aj boj kultúry s
veternými mlynmi. Kostýmy Mony Haf-
sahl umocňujú tragické vyznenie opery, aj
keď spočiatku sa predvádzajú na scéne
skôr v ležérnom štýle, pripomínajúcom
módnu prehliadku dámskej spodnej bie-

lizne. Táto chvíľa je však veľmi krátka a
telá hlavných protagonistiek nakoniec
pokryjú vkusné šaty, potvrdzujúce kon-
trasty celého vyznenia opery - kontrast
chladu proti emóciám, vášne proti ľahos-
tajnosti a pomste.
Predstaviteľka hlavnej postavy, okolo kto-
rej sa dej Verdiho opery točí - cigánky
Azuceny Jitka Sapara Fischerová je šťast-
ná, že môže túto rolu spievať, pretože si
vyžaduje zrelú ženu, ktorá dokáže vystih-
núť celý rozmer a rozpoltenosť Azuceny.
Hlavne jej boj medzi láskou a nenávisťou,
vášňou a túžbou po pomste.
Pod hudobné naštudovanie opery sa pod-
písal Rastislav Štúr, ktorý je spolu s
Pavlom Seleckým aj dirigentom. V hlav-

ných úlohách sa predstavia Vitomir
Marof, Zoltán Vongrey, Jana Doležílková,
Iveta Matyášová, Mária Tomanová, Deni-
sa Hamarová, Michal Lehotský, Mario
Zhang, Jozef Benci, Peter Mikuláš. Operu
Trubadúr zaraďujeme do Verdiho trilógie
opier (Rigoletto, La Traviata a Trubadúr),
ktoré vznikli krátko po sebe, začiatkom
päťdesiatych rokov devätnásteho storočia.
Na scénu Opery SND dnes prináša silný
príbeh, slávne melódie a zbory, ktoré sú
opernému divákovi dobre známe. Nejed-
na veľká spevácka osobnosť sa zapísala
do dejín ako Leonora, Manrico, Luna či
Azucena. Opera sa skladá zo štyroch častí,
je v talianskom jazyku so slovenskými
titulkami. Dáša Šebanová 

Tak ho vyskúšajte! Ak sa rozhodnete zakúpiť aj iný model Seat, využite možnosť
zaplatiť  1/3 z ceny vozidla a zvyšok zaplatiť až o 1 rok.

Na modely Seat Ibiza a Cordoba ponúkame 
cenové zvýhodnenie až 48 500,-Sk.

Ďalej Vám ponúkame: • záručný a pozáručný servis
• lakovnícke práce
• originálne náhradné diely

Vyskúšali ste už nový Seat Altea XL?

Auto BNP
Vrakunská 1, 821 07 Bratislava

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

Otváracie hodiny:
Po-Pia 8.00 - 18.00 hod
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PIATOK 22. júna
� 10.00 - Princezná Kukulienka, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 19.00 - Folklórne zrkadlenie Hájenka a
Jarabinka, vystúpenie detských folklórnych
súborov, Dom kultúry Zrkadlový háj, Rov-
niankova 3
� 19.00 - T. Kusá: S mamou, Štúdio SND,
Pribinova ulica 
� 19.00 - Švajčiarska noc, Divadlo Aréna,
Viedenská cesta 10
� 19.00 - Loď nádeje, na motívy románu
Franza Kafku „Amerika„ Medzinárodný
projekt divadelnej sieti Magic Net, Tyršovo
nábrežie (oproti Divadlu Aréna) 
� 19.00 - G. Feydeau: Tak sa na mňa pri-
lepila, Činohra SND, Pribinova ulica
� 19.30 - Bluesový pondelok, Music Club,
Hlava XXII, Bazová 9
�20.00 - Tori Amos, koncert americkej spe-
váčky a skladateľky, otvárací koncert Kultúr-
neho leta a Hradných slávností Bratislava
2007, Incheba Expo Aréna
�20.00 - 22.00 - T-Com Fiesta, Brasil show
(tanec, samba), Papis Nyass Afro Beat trio
(tanec, hudba, Afrika) Azúcar Negra (hudba,
Kuba) SDA (street dance) Extravadansa
(tanec), Marriachi Sin Fronteras (hudba,
Mexico), Rasťo Horváth (súťaž - objav Fies-
ty), Hlavné námestie, Hviezdoslavovo ná-
mestie, roh Ventúrskej a Panskej

SOBOTA 23. júna
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE
TUNELA SITINA
� 10.00 - Jazda vláčikom, balón, voľný
vstup a sprievodné vstupy do tunela, portál
Sever v Lamači, portál Juh v Mlynskej doline
� 11.15 - Simulácia nehody, prelet vrtuľní-
ka, portál Sever v Lamači, portál Juh v Mlyn-
skej doline
�13.00 - Strihanie pásky, portál Juh v Mlyn-
skej doline
� 13.45 - Štart Formuly 1, portál Sever v
Lamači
� 15.00 - Bratislava Inline, portál Sever
�11.00 - Hip-hop festivalu, celodenná párty
s účasťou elity viacerých hip-hopových sfér,
klub Dopler
�15.00 - The Stones in the park, premieta-
nie filmu, réžia Leslie Woodhead, UK, 1969,
Pálffyho palác, Panská 19
� 14.00 -16.00 - Festival vojenských sku-
pín a vystúpení čestných jednotiek, Hlavné
námestie, Námestie Ľ. Štúra a Kamenné
námestie
� 16.00 - Vystúpenie čestných jednotiek,
Hviezdoslavovo námestie
� 17.00 - Tancujeme pri jazere s hudob-
nou skupinou Saturn, tanečné podujatie na
Kuchajde
� 17.45 - Monsterkoncert vojenských
hudieb, Hviezdoslavovo námestie

� 19.00 - Randevú v Gullfosse, zábavná
talk show, hostia: Rasťo Piško, Oldo Hlavá-
ček, reštaurácia Gullfoss, Čulenova 5
� 19.00 - F. M. Dostojevskij: Cudzia žena
a muž..., Činohra SND, Pribinova ulica
� 19.00 - V. Haim: Valčík náhody, Štúdio
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Loď nádeje, na motívy románu F.
Kafku Amerika, Medzinárodný projekt diva-
delnej sieti Magic Net, Tyršovo nábrežie
(oproti Divadlu Aréna) 

NEDEĽA 24. júna
� 10.30 - Nedeľné matiné: Denisa Benčo-
vá, gitara, Vladimír Ondrejčák, gitara,
GMB, Mirbachov palác, Františkánske
námestie11
�10.30 - Rozprávky v Gullfosse: Indiánske
rozprávky, reštaurácia Gullfoss, Čulenova 5
�14.00 h - 11. dostihový deň, Derby - Trial,
Závodisko, Petržalka - Starý háj
� 14.00 - Poďme na Safari, krst detského
CD s Miškou Marienkovou, Zoologická
záhrada
� 15.00 - Message to love: the isle of wight
festival, premietanie filmu, réžia Murray Ler-
ner, USA, 1997, Pálffyho palác, Panská 19
�16.00 - Ako sa Kalo Dant dostal na sied-
my svet, program na motívy rómskej roz-
právky, Bibiana, Panská 41
� 19.00 - Loď nádeje, na motívy románu F.
Kafku Amerika, Medzinárodný projekt diva-
delnej sieti Magic Net, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - Juraj Burian (Slovensko) a hos-
tia (Nórsko, Švédsko), džezový večer, Gita-
rový festival J. K. Mertza, Nádvorie Starej
radnice
� 20.00 - The Trio, Jazzové Jam-Session,
Music Club Hlava XXII, Bazová 9
� 21.00 - D. Popovičová: Egypt - rozpráv-
ková plavba, Cestovateľské letné kino,
Horáreň Horský park, Lesná 1

PONDELOK 25. júna
� 9.00 - Princezná Kukulienka, Bratislavs-
ké bábkové divadlo, Dunajská 36
�19.00 - Pavel Steidl (ČR), gitarový recitál,
Gitarový festival J. K. Mertza, Zrkadlová sieň
Primaciálneho paláca
� 19.30 - Bluesový pondelok, Music Club,
Hlava XXII, Bazová 9 

UTOROK 26. júna
� 9.00 a 11.00 - Princezná Kukulienka,
Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.00 - Mobily, tvorivé dielne k výstave
Kde sa vzalo umenie, Bibiana, Panská 41
�14.00 - Ako sa Kalo Dant dostal na sied-
my svet, program na motívy rómskej roz-
právky, Bibiana, Panská 41
� 17.00 - N. E. Baehr, L.Peerce: Incident,
predstavenie Divadla Ludus, Malá sála PKO
� 17.00 - Maratón poézie, letna čitáreň U
červeného raka
� 19.00 - Duo Dagmar a Jozef Zsapka

(Slovensko), koncert komornej hudby - flau-
ta a gitara, Gitarový festival J. K. Mertza,
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
� 19.00 - C. Goldoni: Čertice, Činohra
SND, Pribinova ulica

STREDA 27. júna
�10.00 - Ako sa Kalo Dant dostal na sied-
my svet, program na motívy rómskej roz-
právky, Bibiana, Panská 41
� 14.00 - Mobily, tvorivé dielne k výstave
Kde sa vzalo umenie, Bibiana, Panská 41
� 18.00 - Gejza Dusík ako ho nepoznáme,
koncert k 100. výročiu narodenia hudobného
velikána, DK Dúbravka, Saratovská 2
� 19.00 - Matěj Freml (ČR) a Gabriel
Bianco (F),  koncert laureátov medzinárod-
ných súťaží, Gitarový festival J. K. Mertza,
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
� 19.00 - H. Ibsen: Heda Gablerová,
Divadlo Andreja Bagara Nitra, Štúdio SND,
Pribinova ulica

� 19.00 - G. Feydeau: Tak sa na mňa pri-
lepila, Činohra SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Balla: Blízke duše Jambrich-
Charfaoui: ... a mačka v prútenom kresle,
premiéra, Štúdio 12, Jakubovo námestie 12

ŠTVRTOK 28. júna
�19.00 - Hopkinson Smith (USA/Švajčiars-
ko), lutnová hudba francúzskej, talianskej a
anglickej renesancie, Gitarový festival J. K.
Mertza, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca 
� 19.00 - Balla: Blízke duše Jambrich /
Charfaoui: ...a mačka v prútenom kresle,
premiéra, Štúdio 12, Jakubovo námestie 12
�19.00 - Hudobný večer s Daliborom Jan-
dom a hosťami, Teátro Wüstenrot, Trnavské
mýto 1
�20.00 - 22.00 - T-Com Fiesta, Son Calien-
te (hudba Kuba), Martin Bies&Flamenco
Clan (flamenco hudba), SDA/SK (tanec),
Extravadansa (tanec), Jamadan (súťaž objav
Fiesty), Hlavné námestie, Hviezdoslavovo
námestie, roh Ventúrskej a Panskej
� 20.20 - R. Olekšák: Prime Time, literár-
ne kino, autorské čítanie z pripravovaného
románu, performance Lukáš Kodoň, Next
Apache, Panenská 28

PIATOK 29. júna
� 19.00 - Ricardo Jesús Gallen (Španiels-
ko), gitarový recitál, Gitarový festival J. K.
Mertza, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
� 19.00 - M. Poláková: Bounded, Dajv:

Spontánne (ne)kompatibilní, súčasný tanec
pod pyramídou, Komorné štúdio Slovenské-
ho rozhlasu, Mýtna 1
� 20.00 - 22.00 - T-Com Fiesta - Yumiko
Ishijima a Pavel Fajt (japonská hudba, spev a
perkusie), The Robots (electric boogie), Anta
Agni (ohňová show), Extravadansa (tanec
pre sultána), Bike3al Bratislava (súťaž objav
Fiesty), Hlavné námestie, Hviezdoslavovo
námestie, roh Ventúrskej a Panskej

SOBOTA 30. júna
�15.00 - Polnočný kovboj / Midnigth cow-
boy, premietanie filmu, réžia John Schlesin-
ger, USA, 1969, Pálffyho palác, Panská 19
� 18.00 - Mládežnícky orchester z Buda-
pešti (H) a Bratislavský chlapčenský zbor,
koncert, Spoločenská hala PKO
� 19.00 - M. Poláková: Bounded / Dajv:
Spontánne (ne)kompatibilní, súčasný tanec
pod pyramídou, Komorné štúdio Slovenské-
ho rozhlasu, Mýtna 1
� 19.00 - Pani rannej zory, hudobno-euryt-
mické predstavenie spojené s výstavou
výtvarných prác žiakov Waldorfskej školy,
DK Dúbravka, Saratovská 2

NEDEĽA 1. júla
� 15.00 - Jesus Christ Superstar, premieta-
nie filmu, réžia Norman Jewison, USA,
1973, Pálffyho palác, Panská 19
� 17.00 - O prechladnutom drakovi, roz-
právka pre deti, účinkuje Divadlo Piraňa,
záhrada reštaurácie Leberfinger, Petržalka
� 20.30 - W. Shakespeare: Sen noci sväto-
jánskej, Letné shakespearovské slávnosti,
Nádvorie Bratislavského hradu
� 21.00 - E. Rosíková, V. Hudák: Havaj -
roztancované ostrovy, cestovateľské letné
kino, Horáreň Horská park, Lesná 1

VÝSTAVY
� Roberto Matta / Gonzalo Cienfuegos:
postavy čilského umenia, GMB, Mirbachov
palác, Františkánske námestie 11, výstava
potrvá do 5. augusta
� Mária Klimanová a priatelia: Mara,
priatelia a deti, Pálffyho palác, Zámocká 47,
výstava potrvá do 8. júla
�Obraz a slovo, literárne osobnosti a inšpirácie
v tvorbe členov výtvarnej únie, Galéria Ardan,
Dobrovičova 7, výstava potrvá do 31. augusta
�Anton Jasusch, maliar a vizionár, Galéria
mesta Bratislavy, Mirbachov palác, II.
poschodie, výstava potrvá do 19. augusta
� Ivan Rumanský: Pocta grafickému pria-
teľstvu. Galéria Artotéka MsK, Kapucínska
ulica, výstava potrvá do 30. júna
� Umenie tapisérie, zo zbierok múzea Le
petit Palais v Paríži (majstrovské diela 17. a
18. storočia), Bratislavský hrad

� viac podujatí Kam v Bratislave
na www.BratislavskeNoviny.sk
e-mail: kam@banoviny.sk

vyjdú opäť o týždeň
28. júna

Motor-Car Bratislava - Lamač
Hodonínska cesta 7, 841 03 Bratislava 
Tel.: 02/49 29 43 99 
Fax: 02/49 29 43 94

Motor-Car Bratislava - Petržalka
Panónska cesta 31, 851 04 Bratislava 
Tel.: 02/68 294 111 
Fax: 02/68 294 294

Motor-Car Bratislava - Zlaté piesky
Tuhovská 5, 831 07 Bratislava
Tel.: 02/49 29 44 44 - osobné vozidlá, 
Fax: 02/49 29 49 29 - osobné vozidlá, 
Tel.: 02/49 29 41 11 - nákl. a úžit. vozidlá 

E 6 rokov servis v cene vozidla 2)

E Bezplatné zapožičanie náhradného vozidla 3)

E Záruka MOBILITY       E 24 hodinový servis 

E MercedesCard - systém výhod a zliav.     

Doprajte si viac pohody s osobnými a ľahkými úžitkovými vozidlami Mercedes-Benz: 

1) Možnosť predĺženia záruky o 12 mesiacov - maximálne 100 000 km alebo o 24 mesiacov - maximálne 120 000 km. 2) Platí na práce a materiál použité na údržbu predpísanú výrobcom, a to počas 6 rokov 
alebo 160 000 km na všetky osobné a úžitkové vozidlá. 3) Počas jednej pracovnej smeny, na požiadanie počas opravy vozidla v servise. V prípade dlhšieho času možnosť využitia výhodných sadzieb na zapožičanie.

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

PREDĹŽENÁ ZÁRUKA O +12 ALEBO +24 MESIACOV
1)


