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Bratislavské

noviny vyjdú

najbližšie až

o tri týždne
REDAKCIA
Opäť sú tu letné prázdniny, keď malí
aj veľkí Bratislavčania odchádzajú z
mesta za oddychom a dobrodruž-
stvom. V tomto čase, keď sa mení ryt-
mus života obyvateľov mesta, mení sa
aj rytmus vychádzania týchto novín.
Podobne ako vlani aj toto leto sa Brati-
slavské noviny zmenia z týždenníka na
trojtýždenník. Znamená to, že najbližšie
vydanie sa objaví v poštových schrán-
kach bratislavských domácností od
štvrtka 19. júla, teda o tri týždne.
Bratislavské noviny roznáša Slovenská
pošta, a.s.. Vzhľadom na dovolenkové
obdobie v letných mesiacoch namiesto
dovolenkujúcich poštárov využíva aj bri-
gádnikov. Garantom distribúcie Brati-
slavských novín však naďalej zostáva
Slovenská pošta, a.s. Vzhľadom na
obchodné podmienky Slovenskej pošty
je distribúcia Bratislavských novín roz-
delená na tri pracovné dni - väčšina
domácností by mala dostať noviny vo
štvrtok a v piatok, v ojedinelých prípa-
doch môžu poštári roznášať noviny aj v
pondelok. Prípadné reklamácie na one-
skorené doručenie novín, preto možno
osobne, telefonicky alebo písomne podať
u vedúcich jednotlivých dodacích pôšť.
V júli a v auguste teda budú Bratislavské
noviny vychádzať každé tri týždne (19.
júla, 9. augusta, 30. augusta), aktuálne
informácie o dianí v meste však môžete
denne získať na internetovej stránke
www.BratislavskeNoviny.sk (red)

Od 1. do 10. júla

budeme súťažiť

o lístky na vlak
REDAKCIA
Ako sme už avizovali v predchádzajú-
com vydaní, v nedeľu 1. júla sa začína
internetová súťaž o 100 lístkov na
cyklovlak do rakúskeho Burgenlandu.
Na 14. júla totiž spolková krajina Bur-
genland a slovenské a rakúske železnice
zorganizovali jednodňovú cyklotúru po
Burgenlande, na ktorú Bratislavčanov
odvezie mimoriadny cyklovlak. 
Kto chce získať miestenku na tento vlak,
musí sa zúčastniť dennej  vedomostnej
súťaže na našej internetovej stránke
www.BratislavskeNoviny.sk
Od 1. do 10. júla bude každý deň na
internete zverejnená iná vedomostná
otázka o Burgenlande. Kto správne
odpovie, bude zaradený do žrebovania o
cestovné lístky. Každý deň môže vyhrať
päť Bratislavčanov po dva lístky na
cyklovlak do Parndorfu, odkiaľ povedie
cyklotúra k Neziderskému jazeru. Viac
na www.BratislavskeNoviny.sk (red)

Stará dlažba 

v pešej zóne by

chcela nového

dláždiča
STARÉ MESTO
Jednou z tém redakčnej korešponden-
cie, ktoré patria do kategórie nekoneč-
né témy, je dlažba v pešej zóne. Už aj v
tomto roku sme sa jej niekoľkokrát
venovali.
Všeobecne je známe, že mestská časť,
ktorá má tento povrch v správe, nemá na
jeho opravy dostatok peňazí, rovnako
ako to, že tento typ dlažby bol vybratý v
čase, keď sa absolútne nepredpokladal
vjazd motorových vozidiel do najužšie-
ho centra. Toto však turistu nemusí
zaujímať. Skôr by malo zaujímať mesto
ašpirujúce na označenie „turistická des-
tinácia“, aké renomé mu urobia prípad-
né zranenia turistov, ku ktorým naozaj
už nie je ďaleko. Zákonite sa teda vyná-
ra otázka, kedy sa konečne opraví dlaž-
ba, keď sezóna už drží ruku na kľučke
dverí. 
Z odpovede staromestskej samosprávy
totiž nepriamo vyplýva, že o nejakej
väčšej oprave v tomto roku nemôže byť
ani reči. „Staré Mesto má na opravu
dlažby 600-tisíc Sk, čo je neskutočne
málo. Je to len na také drobné plátanie,
ktorého cieľom je, aby situácia nebola
ešte horšia,“ píše hovorkyňa starostu
Alena Kopřivová. Na porovnanie uvá-
dza, že oprava len jednej strany Panskej
ulice, ktorá bola ozaj v katastrofálnom
stave, vlani stála 1,6 milióna korún. Aj v
predchádzajúcich rokoch opravy - zväč-
ša čiastkové - pohltili milióny. V tomto
roku mestská časť vynakladá na drobné
opravy, výmenu prasknutej dlaždice
alebo úpravu dlažby, mesačne 40-tisíc
korún.
„Od začiatku tvrdíme, že dlažba nie je
urobená dobre, resp. je, ale naozaj iba
pre peších, prípadne drožky ťahané
koňmi. Určite nie pre motorové vozidlá,
osobitne pre autá nad 3,5 tony,“ pokra-
čuje A. Kopřivová. Pravdepodobnejšia
je prvá polovica vety - dlažba je totiž
uvoľnená aj na miestach, kde evidentne
pneumatika automobilu nebola. To však
nič nemení na potrebe obmedziť vjazd
mechanizmov a strojov, zvlášť ťažkých,
do centra. A ani na tom, že treba dodáva-
teľa dlažby prinútiť na nápravu svojich
chýb (platí dvojročná garancia) a prípad-
ne i nájsť firmu, ktorá robí dlažby spoľa-
hlivejšie.
Hovorkyňa pripomína cieľ starostu
Andreja Petreka čo najviac obmedziť
vjazd vozidiel do pešej zóny, spoplatniť
toto právo a peniaze takto využité použiť
výlučne na opravy dlažby v pešej zóne.
Samospráva na jar tohto roku deklarova-
la aj ochotu prehodnocovať na základe
pripomienok domácej verejnosti i turis-
tov dopravný režim v zóne a v prípade
potreby predložiť ho vo forme všeobecne
záväzného nariadenia. (gub)

O vyššiu bezpečnosť v pešej zóne sa starajú posilnené hliadky Mestskej polície. FOTO - Oto Limpus

STARÉ MESTO
Nie všetci návštevníci nášho mesta sem
prichádzajú obdivovať pamätihod-
nosti, množia sa prípady, keď partie
cudzincov bujarou zábavou narúšajú
verejný poriadok. Mesto preto prijalo
opatrenia na jeho ochranu.
Najviac návštevníkov Bratislavy sa kon-
centruje v jej centre, najmä počas piatko-
vých a sobotňajších večerov bývajú
ulice, reštaurácie a puby, osobitne v uli-
ciach pešej zóny, plné ľudí. Nechýbajú
medzi nimi jedinci, ktorých do Bratisla-
vy prilákal najmä lacný alkohol, čo sa
prejavuje tým, že sa dopúšťajú výtržnos-
tí a obťažujú svoje okolie. Preto sa aj
opatrenia, ktoré prijalo vedenie mesta

spolu so štátnou políciou, zameriavajú na
Staré Mesto. Oprávnene, pretože len v
priebehu predchádzajúcich dvoch víken-
dov policajti Mestskej polície riešili na
území Starého Mesta 437 priestupkov.
Zaznamenali 26 porušení, verejného
poriadku, porušovanie všeobecne záväz-
ného nariadenia o čistote a poriadku zis-
tili v 48 prípadoch, požívanie alkoholic-
kých nápojov na verejných priestran-
stvách v 71 prípadoch a prípady so
žobrákmi riešili 20-krát. Najkritickejšími
miestami boli pritom Námestie SNP,
Kamenné námestie, Námestie slobody,
Františkánska ulica, Hviezdoslavovo
námestie, Klobučnícka ulica, Hlavné
námestie a Michalská ulica.

Počnúc víkendom 15. až 17. júna mest-
ská polícia posilnila výkon služby v Sta-
rom Meste. Vo večerných a nočných
hodinách tu vykonávajú službu aj poli-
cajti z jej iných zložiek. Po dohode vede-
nia mesta s policajným riaditeľstvom sa
počas víkendov do zvýšených bezpeč-
nostných opatrení v centre zapájajú aj
štátni policajti.
Bratislavčania prijaté opatrenia zväčša
schvaľujú, čoho dôkazom sú aj výsledky
ankety na webovej stránke mesta, ktorou
samospráva zisťuje, ako hodnotia posil-
nenie verejného poriadku počas letnej
sezóny. Veľká väčšina účastníkov ankety
sa zhodla v názore, že už bolo načase,
aby sa takéto opatrenia prijali. (juh)

Proti výtržníkom rázne zakročia policajti

Letná sezóna bude tento rok bezpečnejšia
O nových opatreniach na ochranu
verejného poriadku a dodržiavania
všeobecne záväzných opatrení počas
letnej turistickej sezóny najmä v cent-
re hlavného mesta sme sa pozhovárali
s námestníkom primátora Bratislavy
Tomášom KORČEKOM.
- Keďže nastáva čas letnej turistickej
sezóny, vedenie mesta, uvedomujúc si,
že v týchto letných mesiacoch bude Bra-
tislava navštevovaná hojnejšie ako ino-
kedy, prijalo preventívne bezpečnostné
opatrenia, ktoré zabezpečia, aby sa všet-
ci návštevníci Bratislavy i samotní Brati-
slavčania cítili v Bratislave a najmä v jej
historickom centre príjemne a bezpečne.
Počnúc víkendom 15. až 17. júna sme
pristúpili k posilneniu výkonu služby
okrskovej stanice Mestskej polície v Sta-
rom Meste v nočných hodinách ďalšou
pešou hliadkou pridelenou Starému
Mestu z inej stanice Mestskej polície.

Počas víkendu vykonáva v Starom Meste
hliadkovú činnosť aj dvojčlenná hliadka
psovodov so psami zo Stanice jazdeckej
polície a kynológie. Službu v Starom
Meste dopĺňajú aj policajti zaradení na
Stanici zásahu pultu centralizovanej
ochrany.
Bude na dodržiavanie verejného
poriadku dozerať aj štátna polícia?
- Keďže za bezpečnosť Bratislavčanov a
návštevníkov Bratislavy nezodpovedá
len mesto a mestská polícia, absolvoval
som rokovanie s riaditeľom Krajského
riaditeľstva Policajného zboru v Brati-
slave, na ktorom sme sa dohodli, že na
zvýšených bezpečnostných opatreniach
sa bude podieľať aj štátna polícia. Hliad-
kovú činnosť budú vykonávať jednak
uniformovaní štátni policajti, jednak

policajti z kriminálnej a cudzineckej
polície v civile. Pre prípad vážnejšieho
narušenia verejného poriadku sú, samo-
zrejme, pripravené okamžite zasiahnuť
aj špecializované jednotky Policajného
zboru.
Na čo sa budú hliadkujúci policajti
najviac zameriavať?
- Špeciálne budú dbať o dodržiavanie
verejného poriadku, najmä počas víken-
dov, kedy je spoločenský život v centre
mesta najrušnejší. Budú dbať o dodržia-
vanie všeobecne záväzných nariadení o
čistote a poriadku, o požívaní alkoholu
na verejných priestranstvách, ako aj o to,
aby nebol pred jednotlivými kaviarňami
a pubmi neprimeraný hluk. Taktiež budú
regulovať vjazd motorových vozidiel do
pešej zóny, pričom sa sústredia na to, aby
sa vozidlá vchádzajúce do pešej zóny v
nej zdržiavali iba nevyhnutný čas.

Zhováral sa Juraj Handzo
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Keby bol Noe 
jeden z nás, 
utopí sa
Vždy ma poteší, keď si počasie zašpásu-
je a, povedzme, že začne na Tri krále
snežiť, alebo v júni nesneží a spustí sa
obyčajná, aj keď trochu silnejšia,
búrka. Najmä v búrkovom období.
Deti a pradeti súdruha prezidenta Novot-
ného sa netešia, lebo rozkazujú vetru,
dažďu, a vietor s dažďom nie a nie poslú-
chať. Vietor fúka a láme konáre. Dážď
prší a zaplavuje kanalizáciu, ktorá je
zrazu upchatá, keď ste sa predvčerom
pýtali, ešte upchatá nebola. Tie z detí a
pradetí, ktoré ešte počasiu nerozkazujú,
ale len nevedia šoférovať ani za ideálne-
ho počasia, tak sa vyberú motorovým
dopravným prostriedkom práve vtedy.
Teší ma normálne počasie.
Pretože ma teší uvažovanie, teší ma dať
normálny jav - povedzme, také upratova-
nie po búrke - do normálnej, len trochu
inej situácie, éry, obdobia. Vtedy sa veci
ukážu v inom, teda v pravom svetle. A
prídem na mnoho prekvapivých záverov.
Celkom prirodzené, aj keď mimoriadne
silné, búrky koncom druhej júnovej deká-
dy ma napríklad presvedčili o tom, že
Noe nemohol byť našinec. Keby bol, už je
utopený. Keby bol našinec, tak by jeho
praprapotomkovia ešte len zháňali drevo
a robili rozpisy a harmonogramy. Ak by
ich milostivý osud aj bez archy zavial na
Ararat. A ak by tam nezmrzli. Zo zvere
pozemskej a nebeskej by sa museli stať
alebo obojživelníky, alebo jednoducho by
museli vymrieť. Podobne ako Noeho rod.
Lenže Noe nebol našinec, a keď mu ozná-
mili, že v ten a v ten deň o toľkej a toľkej
má mať plavidlo hotové a zohnať dosť
zvere aj ľudí, aby mohli po búrke upra-
tať, tak si zadelil čas a vyšlo to presne. 
Totiž keby bol našinec, tak upratuje
dodnes. Noe sa však s tým poponáhľal.
Zrejme nechce, aby mu bratislavskí
samosprávni zaporiadokzodpovední pri-
farili k jeho upratovaniu ešte aj svinčik
po tejto búrke. On si svoj upratal.

Gustav Bartovic 

Staré Mesto

obnoví jasle

na Javorinskej
STARÉ MESTO
Staromestskí poslanci schválili zámer
opätovného zriadenia jaslí na Javorin-
skej ulici 9, o zrušení ktorých rozhod-
lo miestne zastupiteľstvo v predchá-
dzajúcom volebnom období.
Vlani schválený zámer vybudovať na
mieste jaslí domov dôchodcov poslanci
zrušili. Zohľadnili protesty obyvateľov
tejto lokality, ktorí boli proti vybudova-
niu domova dôchodcov. Zároveň
zohľadnili, že objekt zrušených jaslí je
po stavebno-technickej stránke nevhod-
ný na vybudovanie domova dôchodcov.
Prípadná asanácia a výstavba nového
domova dôchodcov by bola finančne
náročnejšia ako zachovanie súčasného
objektu detských jaslí, ktorý bude slúžiť
aj ako materská škola. (juh)

O tuneli Sitina

sa pôvodne

neuvažovalo
KARLOVA VES
Tunel Sitina v pôvodných plánoch rie-
šenia diaľničného privádzača medzi
Lamačskou cestou a mostom Lafran-
coni nebol. Rátalo sa tu s lacnejším
variantom - mohutnou križovatkou na
Patrónke. 
Tento ekonomicky lacnejší variant by
podľa primátora hlavného mesta Andreja
Ďurkovského zrejme znamenal definitív-
ny koniec tejto bratislavskej štvrte. „Je
určite symbolické, že na zvrátení pôvod-
ného neekologického riešenia majú svoju
nespornú zásluhu obyvatelia Bratislavy z
občianskej iniciatívy Patrónka, ktorí svo-
jou aktívnou komunikáciou v priaznivej-
šom období krátko po nežnej revolúcii,
presadili s podporou samosprávy práve
tunelové riešenie diaľničného privádza-
ča,“ uviedol A. Ďurkovský.
Podľa primátora je tunel Sitina skvelou
správou pre Bratislavčanov, najmä zo
západných častí mesta. Na takéto rieše-
nie dopravy v lokalite Patrónky a Mlyn-
skej doliny totiž čakali bezmála dvad-
sať rokov. „Mimochodom, o tomto
urbanistickom riešení napísal jeden z
lídrov občianskej iniciatívy Patrónka a
zároveň nestor slovenskej statiky Ing.
Jozef Poštulka presne 17. novembra
1989,“ konštatoval primátor A. Ďur-
kovský.
Podľa neho tunel Sitina nezachránil iba
malebnú Patrónku, ale rieši dopravnú
situáciu v celej západnej časti Bratislavy.
Križovatka na Patrónke má v okružnom
dopravnom systéme mesta dosah aj na
Kramáre, Lamač, Karlovu Ves, Dúbrav-
ku, Devín a Devínsku Novú Ves. 
Očakávané uvoľnenie dopravy v tomto
uzle o polovicu, ktoré podľa primátora
pocítime takmer okamžite, sa vo veľmi
krátkom čase prejaví aj v znížení tranzit-
nej dopravy na Karloveskej ceste, Devín-
skej ceste, alebo na Stromovej ulici. „To
nám umožní vykonať viaceré ďalšie opat-
renia, ktoré zvýšia kvalitu dopravy - opra-
viť povrchy ciest v Mlynskej doline, na
Lamačskej ceste a na Patrónke, upraviť
signálne plány v Karlovej Vsi a Dúbrav-
ke, odľahčiť križovatku Staré Grunty,“
dodal primátor A. Ďurkovský. (brn)

KARLOVA VES
Tunel Sitina sa podľa odborníkov pýši
množstvom bezpečnostných prvkov,
ktoré majú v prípade mimoriadnej
udalosti pomôcť chrániť najmä životy
a zdravie ľudí. 
Informačnú príručku Bezpečne cez tunel
Sitina, pripravila v podobe letáku pre
vodičov, spoločnosť Dopravoprojekt.
Vodiči si môžu pred vjazdom do tunela
naladiť rozhlasovú stanicu uvedenú na
značke, cez ktorú môže v prípade nutnos-
ti vstúpiť do vysielania dispečer. Po roz-
svietení svetiel pred vjazdom by si mali
vodiči zložiť z očí tmavé okuliare. V
tuneli nie je dovolené predbiehať, otáčať
sa, ani cúvať. Dôležité je aj dodržiavanie
bezpečnej vzdialenosti od vozidiel, a to aj
v prípade pomalej jazdy či kolóny. Ak sa
kolóna zastaví, vodič má vypnúť motor a
má počúvať pokyny dispečera z rádia a
riadiť sa inštrukciami obsluhy tunela.

V prípade nehody je potrebné zapnúť
výstražné svetlá, odstaviť auto na okraj
vozovky a z telefónu vo výklenku SOS
alebo vlastného mobilu privolať potrebnú
pomoc. V prípade, že vozidlo horí, posád-
ka, ak je to možné, by mala vyjsť s ním z
tunela. Požiar je potrebné hlásiť stlače-
ním tlačidla Hlásič požiaru vo výklenku
SOS alebo v únikových východoch. V
prípade, že si vodič trúfa uhasiť požiar
sám, má k dispozícii hasiaci prístroj opäť
vo výklenku SOS. Ak je nebezpečenstvo
väčšie, je potrebné auto odstaviť na okraj
vozovky, vypnúť motor a urýchlene
opustiť tunel a nezachraňovať majetok. 
SOS výklenky sú rozmiestnené pravidel-
ne po 150 metroch v celej dĺžke tunela.
Sú vybavené núdzovým telefónom pre
spojenie s dispečerom a hlásičom požia-
ru. Pred ohňom a dymom nie je však
možné sa v nich ukryť! V prípade núdzo-
vého volania z SOS výklenku, sa na obra-

zovke v operačnom stredisku dispečera
automaticky objaví obraz kamery, ktorá
sníma príslušný úsek tunela. Tzv. núdzo-
vé zálivy slúžia na odstavenie auta v prí-
pade poruchy alebo havárie. V každej
rúre tunela je jeden taký záliv. 
Únikové cesty sú zreteľne označené, ich
dvere sú odolné proti ohňu a dymu. V prí-
pade požiaru je potrebné sa dostať k naj-
bližšej únikovej ceste. Tunel ich má päť,
vo vzdialenosti od seba maximálne 250
metrov. Osvetlenie v rúrach uľahčujú
ľudskému oku rýchle privyknutie si na
viditeľnosť v tuneli. Únikové cesty a SOS
výklenky sú osvetlené nepretržite.
Tunel Sitina je dlhý 1,44 km. Šírka cesty
medzi obrubníkmi je 7,5 metra a prejazd-
ný výškový prierez má 4,8 m. Zo severnej
časti je tunel v nadmorskej výške 196
metrov a v Mlynskej doline 164 metrov
nad morom. Výška nadložia je od štyroch
do 35 metrov. (rob)

KARLOVA VES
Dlho očakávaný úsek diaľnice D2
Lamačská cesta - Staré grunty, ktoré-
ho súčasťou je aj tunel Sitina, slúži
motoristom od nedele 24. júna. Zaťaž-
kávacia skúška čaká na tunel v týchto
dňoch. 
Slávnostné otvorenie úseku diaľnice D2
(v sobotu 23.) sa nieslo najskôr v zname-
ní rýchlej jazdy (vraj 300 km/h) mono-
postu F1 s Davidom Coulthardom v kok-
pite. Pôvodne mal na dvadsať kilometro-
vej trase tunel - Gagarinova ulica a späť,
prefrčať popoludní, no všetko sa náhle
zmenilo a vyštartoval už o desiatej. Aj
tak prišlo veľké množstvo zvedavcov,
ktorí napriek tomu, že si museli kvôli
ohrozeniu zdravia zapchať uši, počuli asi
viac, ako videli...V južnej i v severnej
časti tunela hrali počas dňa na pódiách
kapely, predávalo sa rýchle občerstvenie,
organizátori rozdávali v rámci pitného
režimu minerálku zadarmo. Chvíľu po
tom, ako monopost odjazdil a zmizol,
mohli záujemcovia konečne prejsť nece-
lých jeden a pol kilometra, jednou z tune-
lových rúr. To všetko len do dvanástej,
keď sa tunel pre verejnosť asi na dve
hodiny uzatvoril. Zhruba dve hodiny
museli všetci, niektorí aj šomrajúc čakať,
kým sa skončí slávnostný ceremoniál
otvorenia v južnej časti. A tam z tribúny
prehovoril okrem iných aj predseda
vlády Róbert Fico, ktorý kritizoval
pomalé tempo stavebných prác a predra-
ženie tunela, vraj až na 5 miliárd, z
pôvodne plánovaných nákladov tri a pol
miliardy korún. Podľa neho pôjde z hľa-
diska jeho dĺžky asi o najdrahší tunel na
svete. 
Otvorenie tunela si nenechal ujsť ani
predseda parlamentu Pavol Paška, ale ani
niektorí ministri, primátor Bratislavy,
stavbári, projektanti a množstvo bežných
ľudí. Okolo štrnástej sa tunel opäť otvo-
ril návštevníkom, ktorí zrejme netušili,
že v druhej, uzatvorenej rúre, sa pol hodi-
ny svätil tunel Sitina japonským šintois-
tickým rituálom. Ten má zabezpečiť
tunelu ochranu pred nebezpečenstvom a
nehodami. Popoludní si konečne prišli na
svoje všetci. Tunelom sa korzovalo
množstvo peších všetkých vekových
kategórií, preháňali sa tu inline korčulia-
ri, jazdili cyklisti. Príjemný chlad tunela
počas teplého letného dňa si vychutnáva-
li aj rodiny s deťmi i detskými kočíkmi,
ale aj vozičkári. Cez tunel jazdil vláčik
Prešporáčik a každých asi 100 metrov
hliadkovala bezpečnostná služba. Z rece-

sie si ktosi hádzal v rúre lietajúci tanier,
iný zas nazeral do každého možného z
jestvujúcich tunelových otvorov.... 
Celú sobotňajšiu akciu zabezpečovalo
množstvo policajtov, zdravotníci sa pari-
li v stanoch blízko tunela a v bezpečnej
blízkosti boli aj hasiči. 
Prvé autá prešli cez tunel v nasledujúci

deň popoludní, v nedeľu (24. júna). V
priebehu bežného dňa má tunelom prejsť
až 20-tisíc áut. Ráta sa aj s tým, že tunel
odľahčí až o 50 percent okolité komuni-
kácie, najmä cesty a križovatky v okolí
Patrónky, v Mlynskej doline i na Lamač-
skej ceste. (rob)

FOTO -TASR

Tunel Sitina po štyroch rokoch výstavby

uľaví doprave v západnej časti mesta

Sitina má kvalitné bezpečnostné prvky

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 dvere?

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

BAMBUSOVÉ ŽALÚZIE
� lamela - 25 mm, 50 mm
� extrémne tvrdé a pružné
� vhodné na všetky typy okien
� sedem farebných prevedení

PREDVEDIEME PRIAMO U VÁS BEZPLATNE
� 0903 349 274 www.drevenerolety.sk

P A R K E T Y
PORTOPARKET Podmanický
rekonštrukcie, renovácie parkiet,

predaj a pokládka nových parkiet,
maliarske práce

Tel.: 0903 28 29 36

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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V prvom kole

na súde vyhralo

gymnázium
PETRŽALKA
Spor medzi Súkromným gymnáziom
Mercury na jednej strane a samosprá-
vou mestskou i petržalskou na druhej
strane sa dostal do ďalšieho kola po
júnovom súdnom pojednávaní.
Na ňom petržalský súd prerokovával
návrh vedenia súkromného gymnázia,
aby sa odstúpenie od nájomnej zmluvy
medzi týmto gymnáziom a bratislav-
ským magistrátom vyhlásilo za neplat-
né. Súd zhodnotil podanie i vyjadrenie
druhej strany a dal za pravdu gymnáziu.
To však ešte víťazstvo neoslavuje, musí
čakať na oficiálne vyhlásenie a právo-
platnosť rozsudku. A to môže trvať.
Hovorkyňa magistrátu Eva Chudinová
sa pre naše noviny vyjadrila: „Hlavné
mesto si počká na oficiálne rozhodnutie
a zdôvodnenie súdu, s najväčšou prav-
depodobnosťou sa proti rozhodnutiu
odvolá.“
Gymnázium Mercury síce očakáva, že
mestská časť Petržalka vydá územné roz-
hodnutie a následne stavebné povolenie
na realizáciu projektu športového areálu,
ale aj mestská časť má svoje pripomien-
ky. Jej hovorca Ľubomír Andrassy špeci-
fikuje, že Petržalka požaduje od vedenia
gymnázia dopracovať pripomienky,
ktoré súvisia s otázkou viacúčelovosti
areálu. Okrem toho bude musieť mestská
časť podľa Andrassyho ukončiť správne
konanie vo veci začatia stavebných prác
bez platného povolenia, o čom však na
gymnáziu veľa nevedia.
Faktom je, že ústupom magistrátu od
zmluvy sa stavba areálu posunula mimo
zákonného rámca, lebo pozemky sú pod
plánovaným areálom. Viacero okolností
však naznačuje, že tu nejde len o problé-
my so stavebnou legislatívou a možno
práve vstup súdu do diania ukáže, o čo
vlastne ide. (gub)

Veterná smršť a monzúnová búrka 

nezostali bez následkov, boli aj zranení
BRATISLAVA
Počas veternej smršte a búrky vo
štvrtok 21. júna zasiahol jedného
muža letiaci plech do zátylku. V čase
jeho rýchlej hospitalizácie na Kramá-
roch, bol zranený pacient v ohrození
života. 
V pondelok 25. júna pacienta so zrane-
ním zátylku naďalej udržiavali v umelom
spánku a na pľúcnej ventilácii. Absolvo-
val CT vyšetrenie, ktoré signalizuje mier-
ne zlepšenie poranenia mozgu. Neurochi-
rurgické konzílium má posúdiť ďalší
postup liečby a prognózy pacienta.
V súvislosti s veternou smršťou a búr-
kou prijali na pracoviskách bratislavskej
polikliniky pätnásť zranených. Na Kra-
mároch ošetrili ôsmich pacientov, jedné-
ho z nich zasiahli padajúce konáre. V
Ružinove ošetrili dvoch zranených
ambulantne a v Starom Meste ošetrili a
hospitalizovali jednu zranenú osobu,
ktorú v čase smršti zrazilo na priechode
pre chodcov auto. V Petržalke ošetrili

šiestich pacientov s vykĺbeným rame-
nom, tržnou ranou na hlave, pomliažde-
ným kolenom, srdcovou slabosťou a s
ďalšími zraneniami spôsobenými väčši-
nou padajúcimi konármi. Lekári zaevi-
dovali aj nepriame zranenie, keď žena,
ktorá chcela rýchlo zatvoriť okno, padla
zo schodov a zranila sa. Bratislavskí
hasiči mali počas noci zo štvrtka na pia-
tok vyše 70 výjazdov k vyvaleným plo-
tom, odtrhnutým strechám a vyvráteným
stromom, ktoré popadali na komuniká-
cie. Víchrica dosiahla na letisku rýchlosť
až 123 km/h. Podľa informácií z magi-
strátu v tento deň smršť vyvrátila alebo
zlomila 9 stromov cestnej zelene patria-
cej do správy mesta a zlomila veľké
množstvo konárov. V piatok odpratávalo
stromy a konáre 50 pracovníkov a 10
nákladných áut, ktoré prednostne zabez-
pečovali sprejazdnenie ciest a priechod-
nosť chodníkov. 
V piatok 22. júna popoludní a večer
zasiahla mesto búrka s vlnou prívalové-

ho dažďa a silným vetrom dosahujúcim
rýchlosť 100km/h. Množstvo vody v
kanalizácií vytvorilo taký tlak, že na uli-
ciach vyhodilo kanalizačné poklopy a
miestami vytvorilo aj naplaveniny z pri-
ľahlých svahov. V noci bolo treba nasa-
diť naspäť osemnásť poklopov. V totmo
týždni pracovalo na odstraňovaní
následkov prírodných živlov 20 -30 pra-
covníkov a 4 - 6 nákladných vozidiel.
Odstránenie škôd po búrkach si celkovo
vyžiada náklady vo výške asi 690-tisíc
korún.
V poisťovni Allianz-Slovenská poisťovňa
bolo následkom škôd počas víchrice a
búrok nahlásených v rámci mesta viac
ako 300 poistných udalostí. Najväčšie
škody vznikli na strešnej konštrukcii re-
štaurácie v dôsledku pádu víchricou
odtrhnutej strechy z vedľajšej budovy.
ďalej ide o poškodený stožiar prenosu
signálu mobilnej siete a poškodený
megaboard.. Celková škoda je zatiaľ
odhadovaná na 8 miliónov korún. (rob) 

Víchrica býva častejšie ako v minulosti
BRATISLAVA
Prudký vietor v meste môže byť veľmi
nebezpečný a dokáže ohroziť zdravie a
životy ľudí pohybujúcich sa na uliciach
a námestiach. Veterná smršť vystraší
ľudí aj kvôli rôznym predmetom a
konárom, ktoré lietajú vzduchom. 
Podľa klimatológa Štefana Kvetáka by sa
pri silnom vetre mali ľudia ukryť, pretože
pri väčších rýchlostiach vie zdvihnúť aj
autá, zhadzovať strechy, alebo rozbíjať
okná. Rýchlosť vetra nad 100 km/h je už
dosť nebezpečná a môže spôsobiť neprí-
jemné zranenia. V minulosti boli podob-
né smršte podľa Š. Kvetáka raz, dvakrát
za desať rokov. Teraz, pri klimatických
zmenách, najmä pri väčších rozdieloch v
teplotách v ovzduší, môže vzniknúť
veľmi prudký vietor aj niekoľkokrát do
roka, dodal Š. Kveták. 
Náhly silný vietor, ktorý často predchá-
dza búrke, môže v meste prekvapiť

kaviarnikov, prevádzkovateľov reštaurá-
cií, kúpalísk, rôznych pouličných stánko-
vých predajcov, ale aj stavbárov a ďal-
ších. Prudkému vzduchovému lieviku,
aký sa nedávno 21. júna pred búrkou
vytvoril napríklad na Župnom námestí,
nedokázali odolať ani slnečníky s pevne
vyzerajúcimi konštrukciami. Ak ich ka-
viarnici včas nesklopia, hrozí, že sa zrú-
tia, v horšom prípade ich vietor zodvihne
do vzduchu. A ohrozenie chodcov je na
svete.
V ten deň sa to niektorým nepodarilo uro-
biť včas, no, našťastie, si to odniesli len
strhnuté látkové poťahy z vrchnej časti
konštrukcie. Na zemi sa ocitli aj stoly a
stoličky, ktoré vietor prevrátil ako zápal-
ky. Z vyschnutého stromu sa na Župnom
námestí (a nielen na ňom) odlomil väčší
konár, ktorý takmer padol na bezdomov-
ca. Mnohé mladé, nedávno nasadené
stromy zostali ohnuté. 

Na ľudí v meste však číha počas prudké-
ho vetra nebezpečenstvo aj v podobe
voľne umiestnených reklamných pútačov
alebo aj prenosných či nedobre upevne-
ných dopravných značiek, plotov a
striech. Nebezpečné môžu byť aj spome-
nuté stromy, najmä vyschnuté alebo so
suchými konármi. Aj preto je povinnos-
ťou samosprávy jednotlivých mestských
častí kontrolovať a preventívne odstraňo-
vať toto nebezpečenstvo.
Nemenej dôležité je to robiť na uliciach
so stromoradím, ktorých súčasťou je aj
trolejové vedenie. Je to aj prípad Mudro-
ňovej ulice, kde bola kvôli odlomeným
konárom počas búrky s víchricou dlhšie
prerušená premávka. Na Župnom námes-
tí bolo v čase krátkej, ale prudkej víchrice
niekoľko vyschnutých stromov. Z jedné-
ho z nich sa odlomil konár - našťastie sa
nič nestalo. No nie všetci mali v ten deň
šťastie. (rob)

Problémom

sú koše aj

disciplína ľudí
BRATISLAVA
Paradoxom tohto mesta je, že máme
dosť odpadových košov, rovnako ako
verejných záchodov, málo je ich len
vtedy, keď ich človek, najmä turista,
potrebuje.
Magistrát spolu so samosprávou Starého
Mesta majú v uliciach rozmiestnených
bezmála dvetisíc odpadových košov.
Opticky je to dosť veľké číslo, faktom
je, že odpadky sa váľajú po zemi, lebo
koše sú preplnené. Napríklad na extrém-
ne frekventovanom Šafárikovom ná-
mestí sú tri asi štyridsaťlitrové odpadové
nádoby na vonkajšom oplotení parku. V
parčíku, kde sa na ôsmich lavičkách
vystriedajú za deň stovky ľudí, nie je ani
jeden.
Na druhej polovici námestia okolo
nefunkčnej fontány sú v stojanoch štyri
plastikové vrecia, každé ráno prázdne, na
obed preplnené, na zástavke, kadiaľ
denne prejde minimálne 250 električiek,
sú dve nádoby, jedna asi dvadsaťlitrová,
druhá polovičná. Otázkou teda je, či je
objem odpadových nádob dostatočný a
či sú rozmiestnené podľa potreby.
Pravdou je však i to, čo uvádza hovorky-
ňa staromestskej samosprávy Alena
Kopřivová: „V súčasnosti je osadených
okolo 720 košov, čo by postačovalo,
keby sa používali skutočne iba na to, na
čo sa používať majú. Je totiž nepochopi-
teľné, že do nich ľudia hádžu igelitky s
evidentne domácim odpadom, alebo sta-
vebné firmy do nich natlačia vrecia od
stavebných materiálov, či zvyšky za-
tepľovacích materiálov.“ Za týchto okol-
ností nemôže stačiť ak vyprázdňuje
samospráva tieto nádoby každodenne,
vrátane víkendov.
Podobný osud má aj 1053 odpadkových
košov, ktoré v meste rozmiestnil magi-
strát. Ten tiež vyprázdňuje odpadové
nádoby od piatku do pondelka denne, na
najexponovanejších miestach aj v sobotu
a v nedeľu až 2 - 3 razy denne. Vyprázd-
nenie košov stojí mesto ročne okolo 13,2
milióna korún. Gustav Bartovic

Okrajové časti

trpia aj za stred
RUSOVCE
Zatiaľ neznámy páchateľ vysypal v
noci v júni pri Balkánskej ceste na
konci Rusoviec za celý nákladiak evi-
dentne komunálneho odpadu, ktorý
zostal na starosť obci.
Podľa riaditeľa podniku miestnych slu-
žieb Ruseko Branislava Straku páchateľ
zrejme zostane neznámy, aj keď boli na
mieste činu štátni policajti. Pracovníci
Ruseka odpad odpratali, a tým sa asi vec
aj končí. 
V tejto súvislosti poukázal B. Straka na
bežný, no málo známy jav: „Okrajové
mestské štvrte od Devínskej až po Raču
či Čunovo zasýpajú nelegálnymi sklád-
kami aj obyvatelia centra. V meste sú
totiž viditeľní, vždy sa nájde niekto, kto
si zapíše číslo auta. Nedostatočné hliad-
kovanie v okrajových mestských čas-
tiach nahráva nelegálnemu skladovaniu
odpadu.“
Pritom okrajové mestské časti majú oveľa
nižší príspevok na likvidáciu odpadu, ako
majú porovnateľne veľké samostatné
obce, napríklad Dunajská Lužná. Ak by sa
prideľovali peniaze na odpadové hospo-
dárstvo rovnakým systémom, Rusovce by
mali na čistotu dvojnásobne viac pro-
striedkov, upozorňuje riaditeľ. (gub)

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

BRATISLAVA II
ROZADOL

BRATISLAVA II
ROZADOL

NOVOOTVORENÉ
TALIANSKE POTRAVINY

Letné športové prázdniny STaRZu pre 7 až 14 ročné deti 
denné tábory v týždenných turnusoch
kúpanie, Z00, vodáctvo, kone, hry
so strediskom na Drieňovej ulici 11.

Cena 1 turnusu je 1100,- Sk
Prihlásiť sa môžete v júli a auguste na Drieňovej ulici 11, 
denne 7.00 - 8.00 h (tel.: 4333 7984) Info: www.starz.sk, 44 37 34 77

Takúto spúšť zanechala minulý týždeň víchrica na Mudroňovej ulici. FOTO - TASR
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Zasvätiť tunel

šintoizmu je

cudzie
LIST ČITATEĽA
Nie je mysliteľné, aby verejná stavba
slúžiaca občanom tohto štátu, akou
tunel Sitina je, bola posvätená v šinto-
istickej tradícií. Na Slovensku šintoiz-
mus nemá žiadne korene.
Pre veriacich občanov má posvätenie
hlbší duchovný význam, ktorý spočíva v
presvedčení, že Pán Boh posväteným
miestam poskytuje väčšiu ochranu. Z
toho dôvodu si nechávame posvätiť
domy a byty. Naši predkovia posväcova-
li polia a dobytok, teraz sa obrad posvä-
tenia koná napríklad v Piešťanoch pri
otváraní prameňov.
Keby bol tunel posvätený rímskokatolíc-
kym biskupom, prípadne ekumenicky
spolu s evanjelickým biskupom, určite by
sa našli ľudia, ktorí by začali kričať, že
cirkev chce zasa vládnuť v tomto štáte. A
pritom je to absurdné, keď sa upiera
právo väčšine obyvateľstva na dodržanie
ich srdcu hlboko vzácnej tradície a kriti-
zuje sa ich právo na náboženské prejavy.
Šintoistické posvätenie, ktoré v Japonsku
je prirodzené, je na Slovensku cudzie.

RNDr. Juraj Sztuka, Bratislava

Prešporok

bol až druhý

po Budapešti
AD: PREŠPOROK BOL PRIEMY-
SELNÝM CENTROM (BN 24/2007)
Prešporok bol skutočne významným
priemyselným centrom Uhorska, ale
pravdepodobne vždy iba druhým za
Budapešťou.
Konkrétne v roku 1910 bolo v Budapešti
531 tovární, v Bratislave 51, v Pécsi 41,
vo Fiume (Rijeka) 31, v Košiciach 31, v
Arade a v Szegede 30, v Soproni 28.
Tieto údaje vynikajúco dokazujú, že z
hľadiska tovární je Bratislava na druhom
mieste v štáte. „Zdá sa, že poloha na hra-
nici je priamo šťastím Bratislavy. Jej
priemyselný rozvoj môžeme vysvetliť aj
tým, že si dokáže ľahšie zabezpečiť
vzdelaných odborných robotníkov, s kto-
rými dokáže držať krok s rakúskym prie-
myslom” (Nyugatmagyarországi Hiradó
115/1910).
Prevádzka elektrobusov na Železnú stud-
ničku (5,8 km) sa začala 19. júla 1909,
vzorom pre jej výstavbu bola elektrobu-
sová linka Klosterneuburg-Weidling (3,8
km) v Rakúsku, na ktorej sa začala pre-
vádzka 1. mája 1908. Vozidlá nedodala
firma Siemens, ale továreň Daimler vo
Viedenskom Novom Meste, ktorej riadi-
teľom bol v tom čase neskoršie svetozná-
my výrobca automobilov Ferdinand
Porsche. Ing. L. Szojka, Bratislava

Predávať budovy

zrušených DSS

je zvrhlosť
AD: POSTIHNUTÍ POTREBUJÚ
OCHRANU... (BN 24/2007)
Príspevok o dianí okolo domovov so-
ciálnych služieb vyšiel deň po zasadaní
zastupiteľstva Bratislavského samo-
správneho kraja, na ktorom schválili
dokument Stratégia a návrh využitia
financovania projektov BSK formou
úverovej Európskej investičnej banky.
Na 25. strane tohto dokumentu sa píše:
„Pre znižovanie nákladov na obsluhu
sociálnych zariadení je vhodné tieto
združovať a sústreďovať do spoločných
lokalít“ a deklaruje sa zámer vybudovať
„Centrum sociálnych služieb, ktoré bude
pokrývať väčší objem lôžok“. Na záver
sa uvádza: „V nadväznosti na umiestne-
nie klientov do tohto centra, môžu byť
uvoľnené budovy niektorých domovov
sociálnych služieb na území Bratislavy.
Po uvoľnení týchto budov je následne
možnosť realizovať ich predaj“!!! Ak v
Bratislavskom kraji čaká okolo 1500
osôb na umiestnenie v domovoch sociál-
nych služieb, možno správu o budovaní
nového kvalitného zariadenia - hoci aj
mimo Bratislavy - iba privítať. Zarážajú-
ci je však dodatok, že sa počíta s odpre-
dajom existujúcich zariadení na území
Bratislavy. Ešte pred tromi mesiacmi nás
Dr. Budayová z BSK presviedčala, že
„nič sa nebude meniť, všetci klienti zo-
stanú tam, kde sú“. Neserióznosť pri
poskytovaní informácií a zvláštne taj-
nostkárstvo svedčí o tom, že na „šepkan-
de“ o tom, že tu ide predovšetkým o sú-
kromné záujmy a balík peňazí z odpreda-
ných pozemkov, predsa len asi niečo bu-
de. Je smutné, že sa tak deje na úkor naj-
slabších a osudom najviac gniavených.
PhDr. Katarína Kámánová, Bratislava

~     ~     ~
Dvojtvárnosť politiky BSK je zarážajú-
ca. Decentralizácia je modla, ale len do
momentu, kým znamená viac zaujíma-
vých postov pre členov politických strán.
Len čo by mala znamenať viac služby
občanom, je to problém, ktorý sa rieši
centralizáciou na úkor najslabších. Naj-
humánnejšou formou starostlivosti o
zdravotne postihnutých sú malé denné
stacionáre, ktoré sú priestorovo dostupné
pre rodiny, v ktorých žijú. Podľa priesku-
mu, ktorý si BSK objednal od SÚ SAV,
takúto formu uprednostňuje väčšina
zdravotne postihnutých, ktorí potrebujú
celodennú starostlivosť. Je známe, že vo
veľkých koncentrovaných zariadeniach
sa zvyšuje depresívnosť a upadá zdravot-
ný stav. Koncentrovať postihnutých ľudí
a odpredávať budovy zrušených domo-
vov sociálnych služieb s cieľom splácať
dlhy samosprávneho kraja, považujem za
jednu z najväčších zvrhlostí týchto čias!

Zuzana Kusá, Bratislava

U Felliniho máte zážitok aj bez scenárov
Podľa režiséra zlatej éry filmu, keď
herci museli vyzerať ako ľudia, aj keď
mohli byť krásni, sa volá reštaurácia
na rohu Vazovovej a Krížnej ulice a
obed v nej môže byť ako felliniovský
príbeh - FELLINI.
Zlatú éru pripomína niekoľko fotografií -
ikskrát Bardottka a jedna supervydarená
fotografia Sophie Loren na stene. Steny a
interiér vôbec tiež pripomínajú skôr
šesťdesiate roky než čokoľvek predtým
alebo potom. Stôl sa kýva a v miestnosti
oddelenej od páliaceho slnka vonku to
pripadá ako na špiritistickej seanse. V re-
štaurácii sa nefajčí, ale ani fajčiari nie sú
diskriminovaní - vo foyer majú kresielka
a stolíky s popolníkmi. 
Aj ľudia vnútri pripomínajú filmové
postavičky zlatej éry. Tajomná skupina
mužov v salóniku, pre ktorú si personál
prestane všímať náhodných zákazníkov.
Zákazník v maskáčových nohaviciach s
loveckým nožom v puzdre na opasku.
Dve dámy nedbalo oblečené, ktoré zdra-
via každého v lokáli, práve okrem tých
náhodných návštevníkov. Vrchný, niečo
ako vedúci zmeny, ktorého poznáme z
čias, keď aj čašníčky museli byť súdruž-
ky. Po desaťročiach rovnako nonšalantný
ako kedysi v Cercli, Savoyke či nejakom
nočnom bare, prikľakne si k nedbalo
oblečeným dámam a spýta sa na celý
podnik: „Čo ti donesiem papať?“ Počuť
ho stále a počuť všetko, čo povie.
Druhý vrchný (ale nie vedúci zmeny),
menej neformálny a aj menej výrečný,
nám s poľutovaním oznámil, že nemajú
divinu. Lebo teraz nie je sezóna, nestrie-
ľa sa, zdôveril sa nám. Keďže podľa cien

na jedálnom lístku ašpiruje táto reštaurá-
cia na priradenie k tomu lepšiemu, chce-
li sme práve nekaždodenné veci, rozhod-
ne nie rezne. Tak sme siahli do priečinka
jahňacie - pôvabne bolo opísané. Ani jah-
ňacina sa asi práve nestrieľala. Tiež
nebola.
Ale niečo predsa len bolo, a to potom pre-
važne slúžilo ku cti miestnemu kucháro-
vi. Napríklad Špíz z darov mora (248 Sk)
na bylinkovom šaláte podávaný ako pred-
jedlo by skromnejšiemu bohato stačil za
celý obed, nehovoriac o naozaj majstrov-
skom skĺbení mäsa z morských rýb s mä-
som mušle a iných morských tvorov s
cherry paradajkami. Ani ďalšie predjedlo
- Gratinovaný steak z baklažánu (236 Sk)
s kozím syrom na bylinkách nezaostával
v žiadnom smere. Sympatické je, že con-
somé tu nazývajú zrozumiteľnejšie - dvo-
jitý vývar. V horúcom dni sme však
vyskúšali obyčajný hydinový vývar (78
Sk) s kuracími prsíčkami a zeleninou - nič
hviezdne, ale jednoducho výborné. No-
vinka v jedálnom lístku bolo Zeleninové
capuccino (99 Sk) - biela zeleninová
polievka, chutná a ešte aj upravená tak, že
pripomínala obľúbený druh kávy. Výbor-
ná, hoci nedominovala žiadna zelenina, v
horúcom dni osviežujúca. 
Prezentácia kuchárovho majstrovstva
pokračovala aj pri hlavných jedlách. Filet
Svätého Petra (356 Sk) na grile so zeleni-
nou bola výborne ugrilovaná ryba,
náznak, že s grilom to kuchár vie. Hydi-
nový duet (278 Sk) sú kuracie prsia plne-

né husacou pečienkou, dobre ochutené a
správne ugrilované, s polovicou ryže
(22,50 Sk) a polovicou varených zemia-
kov (22,50 Sk) výborné a ľahké. Jedlu
sme vyčítali jediné, že totiž v jedálnom
lístku nebolo avizované, že sa podáva na
špenátovom liste. My špenát radi, ale
veľa zákazníkov odradí od jedla vôbec...
Pokračovali sme vzostupnou tendenciou:
Bravčové medailónky (247 Sk) s hríbo-
vou omáčkou boli skutočne skvostné,
zemiaky dojem z jedla nepokazili, hoci v
takomto podniku by sme koncom júna
čakali už len nové zemiaky. No a napo-
kon Filet Mignon La Signora (326 Sk) -
bez pripomínania absolútne dokonalý bif-
tek, zvonku ucelený a hnedý, vnútri rov-
nomerne sfarbený nezameniteľnou rost-
beafovou farbou. Pokaziť sa však dá všet-
ko - na rozdiel od zrelých cherry parada-
jok pri morskom špíze tu sme mali rajči-
nu z dovozu, neschopnú dozrieť.
Chceli sme skúsiť aj dezert - z ponuky asi
šiestich druhov sladkostí nás neoslovilo
nič, rozhodli sme sa teda pre špecialitu
Mount Blanc. Nič viac ako štandard.
Trochu pod štandard bolo, že mlieko do
kávy nám nalieval čašník z fľaše, či to, že
na úvod nám ponúkli a nosili minerálku
Rímsky prameň, z ktorej bez varovania a
opýtania prešla obsluha na Bonaquu.
Aj sme sa najedli, aj mierne pobavili, ak
Fellini hľadá rezervy, tak ich má. V prí-
stupe nielen k náhodným zákazníkom.
Naše hodnotenie: ���

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

Včasná zmena myslenia zjemní veľký tresk 
Nepredpokladala som, že môj minulý
článok o eure bude mať taký ohlas.
Mnohé telefonáty našich čitateľov sig-
nalizujú, že predovšetkým skôr naro-
dení majú z avizovaného Big-Bangu
(veľkého tresku) od 1. januára 2009
strach. 
Nezapieram, že zmena to bude veľká, ale
bude v rukách nás občanov - spotrebite-
ľov, do akej miery sa nás negatívne
dotkne. Ak včas zmeníme svoje myslenie
a vzťah k „drobákom“ (kovovým min-
ciam), potom sa nič moc nestane. 
Nedávno som sa stretla so šéfkou spotre-
biteľských organizácií Slovinska. Tam už
zaviedli euro od 1. januára 2007, a tak
majú už polročné skúsenosti. Prekvapilo
ju, že som sa pýtala presne na problémy,
ktoré sa u nich na začiatku vyskytli. Pre-
dovšetkým sa napriek širokej informač-
nej kampani vlády a rozdaným kalkulač-
kám do každej rodiny prejavili nedostat-
ky informácií u obyvateľov s nižším
vzdelaním. Kurz výmeny toliara za euro
bol 239,64 toliara za 1 euro. Aj keď v
skutočnosti nedošlo k výraznému zvýše-
niu cien napr. chleba, vizuálne to bol

obrovský rozdiel. Chlieb stál, povedzme,
500 toliarov - po novom vyše 2 eurá - to
predovšetkým starších občanov zo
začiatku veľmi mýlilo. Všetko sa im pri
naoko nízkych cenách zdalo veľmi lacné
a svojím spôsobom to zapríčinilo nad-
merné míňanie. Veď čože už je 50 centov
či 1 euro za pivo alebo sladkosti! Neve-
deli si zvyknúť na skutočnosť, že hrsť
zavadzajúcich toliarov bola takmer bez-
cenná, zato hrsť kovových euro mincí je
už malé bohatstvo. Než sa zo svojho
míňania spamätali, bol dôchodok fuč!
Potešila ma vyhlásením, že teraz, po šies-
tich mesiacoch sa už situácia vyrovnala.
Dokonca aj v službách - kde to bolo asi
najhoršie. Keďže zákazníci zo začiatku
nedávali „všimné“, automaticky zvýšili
ceny tak, aby si na svoje prišli. Konku-
rencia ich však rýchlo donútila, aby svoje
ceny zreálnili. Nuž, čo už. Hovorí sa, že
múdry sa učí z chýb druhého, hlúpy na
vlastných. Tak si vyberte, čo vám lepšie
vyhovuje. 

Tému prechodu na euro som zvolila
preto, aby ste sa s touto myšlienkou
mohli spriateliť. Čím skôr zmeníte svoje
myslenie, tým menej sa vás veľký tresk
dotkne! Zásadne neverím oficiálnym šta-
tistikám. Napr. v Slovinsku podľa Euro-
statu prispelo euro k inflácii iba tromi
desatinami percenta. Podľa spotrebiteľov
to však pocítili približne desiatimi per-
centami. To korešponduje aj s poznatka-
mi rakúskych, nemeckých a belgických
dôchodcov. Myslím, že také zdraženie
ešte väčšina z nás prežije. Budeme však
musieť byť na stráži, aby daktorí „pseu-
dopodnikatelia“ nezvyšovali ceny svo-
jich výrobkov a služieb už dopredu. Naj-
lepšie to ustrážime za pomoci kontrol-
ných orgánov. Tie totiž nemôžu všetko
ustriehnuť, a preto im musíme vo vlast-
nom záujme pomôcť. Preto sa nečudujte
a hlavne neignorujte, ak vás požiadame,
aby ste neodôvodnené zvyšovanie cien
nahlásili. Prosím, nie dnes, ani zajtra. V
druhej polovici budúceho roku! Prajem
všetkým, ktorí idú na dovolenku, príjem-
ný oddych, bez sťažností.

Marta Černá, Fórum spotrebiteľov

FordFiesta Champion X-Plus už od 349 000 Sk
ABS | airbag vodiča a spolujazdca | centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním

elektrické ovládanie predných okien | tónované sklá | palubný počítač | CD prehrávač

predné svetlomety do hmly | vyhrievané čelné sklo | elektricky ovládané a vyhrievané

spätné zrkadlá | výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a volant | imobilizér | posilňovač

riadenia | 5-dverová karoséria | Plus klimatizácia a metalíza

V ponuke aj verzia FordFiesta Family X-Plus už od 289 000 Sk*

Plus detská autosedačka ku každému modelu FordFiesta

Využite ďalšie Plus: značkový lízing u vášho predajcu!

* 3-dverová verzia

Spotreba paliva v kombinovanom cykle: Fiesta: 4,5 – 5,9 l/100 km, emisie CO2: 116 – 140 g/km

Feel the differenceFordCentrum Zlaté piesky
Summit Motors Bratislava, spol. s r. o.
Tuhovská 9, 831 07 Bratislava
Tel.: 02/ 33 52 62 55
Web: fordcentrum.ford.sk

Veľké Plus!

ilustračné foto

ilustračné 
foto
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Staré Mesto má

v noci problém

s hudbou 
STARÉ MESTO
Mnohí prevádzkovatelia kaviarní a
reštaurácií nedodržiavajú nariadenie
mestskej časti Staré Mesto a reprodu-
kovanú hudbu púšťajú hlasnejšie, ako
je to povolené a neraz aj po určenom
čase. 
Staromestská samospráva sa nedávno
zamerala na dodržiavanie nového všeo-
becne záväzného nariadenia, ktoré sa
týka aj ochrany obyvateľstva pred hlu-
kom a vibráciami. Kontrola odhalila, že
mnohí prevádzkovatelia prekračujú
povolený limit hlučnosti hudobnej pro-
dukcie. Problémy tohto druhu boli na
Nedbalovej ulici, ale aj v hornej časti
Michalskej ulice. Tu prevádzkari prizna-
li priestupok, opakovane zaplatili poku-
tu, no pravidlá porušovať neprestali.
Napríklad jeden z podnikov na Grösslin-
govej ulici má povolenie na púšťanie
hudby len do osemnástej hodiny a
napriek tomu ju púšťa aj po tomto čase.
Miestny úrad preto pripravuje opatrenia,
ktoré by mali nezodpovedným prevádz-
kovateľom zamedziť, aby si zo všeobec-
ne záväzného nariadenia mestskej časti
robili takpovediac dobrý deň. A nepôjde
len o riešenie v správnom konaní, keď
môže porušovateľ dostať pokutu až do
výšky 200-tisíc korún. 
Upravené a doplnené všeobecne záväzné
nariadenie, ktoré nedávno prijali staro-
mestskí miestni poslanci, nahradilo
pojem rušenie nočného pokoja slovami
hluk a vibrácie. Hudobnou produkciou sa
rozumie hudba určená na počúvanie,
tanečná zábava, i diskotéka reprodukova-
ná technickým zariadením alebo akustic-
kými prístrojmi. Ďalej živá hudba alebo
koncertné vystúpenie. Denným časom je
čas od 06.00 h do 18.00 h, večerným
časom čas od 18.00 h do 22.00 h a noč-
ným časom čas od 22.00 h do 06.00 h.
Hlukom sa potom rozumie každý rušivý,
obťažujúci, nepríjemný, nežiaduci, nepri-
meraný alebo škodlivý zvuk, ktorý indi-
viduálne silne obťažuje človeka.
V novom nariadení môže exteriérové
sezónne sedenie podnikateľ prevádzko-
vať iba pod podmienkou, že hluk a
hudobná produkcia, šíriaca sa z prevá-
dzkarne, do vonkajšieho prostredia a do
obytných miestností susediacich s pre-
vádzkarňou nepresahuje prípustnú hra-
nicu hluku. Okrem toho musí prevá-
dzkovateľ dodržiavať príslušné právne
predpisy a preukázať sa potvrdením
mestskej časti o prevádzkovom čase
exteriérového sedenia. Prevádzkareň
musí byť technickými, organizačnými a
ďalšími opatreniami zabezpečená tak,
aby hluk neprimerane nezasahoval do
vonkajšieho prostredia. V sezónnom
exteriérovom sedení je zakázané použí-
vať hudobnú produkciu. (rob) 

Obchodné domy

Dunaj majú

nového majiteľa
STARÉ MESTO
Dvojicu obchodných domov Dunaj na
Námestí SNP získala spoločnosť Orco
Property Group, ktorá je popredným
investorom, developerom a správcom
nehnuteľností pôsobiacim na realit-
nom trhu v strednej Európe.
Dve navzájom prepojené budovy zahŕňa-
jú približne 10-tisíc štvorcových metrov
obchodných a skladovacích priestorov.
Orco Property Group plánuje vybudovať
moderné obchodné priestory a v horných
poschodiach nadštandardné kancelárske
priestory. V súčasnosti už rokuje s množ-
stvom potenciálnych nájomníkov. Zmes
budúcich nájomníkov obchodných a
kancelárskych priestorov bude reprezen-
tovať známe značky, ktoré v hlavnom
meste Slovenska doteraz neboli. 
Obe budovy sú situované v absolútnom
centre Bratislavy. Budova Dunaj 1 bola
postavená vo funkcionalistickom štýle v
roku 1936 podľa návrhu významného
architekta Christiana Ludwiga a v roku
2002 ju vyhlásili za kultúrnu pamiatku.
V 80. rokoch 20. storočia bola postavená
budova Dunaj 2, ktorá pôvodne niesla
pomenovanie Dom odievania. Je priamo
spojená s budovou Dunaj 1, obe budovy
majú po šesť nadzemných podlaží a sú
konštrukčne prepojené, čo dovoľuje
budúcemu vlastníkovi efektívnejšie
využitie komplexu.
„Naším cieľom je, aby sa Dunaj 1 a
Dunaj 2 stali domovom špičkových zna-
čiek a medzinárodných spoločností,“
povedala nám Lucia Švecová, riaditeľka
slovenskej pobočky Orco Property
Group. Celková investícia sa odhaduje
na 34 miliónov eur, obchodné domy
čaká rekonštrukcia, ktorá by sa mala
začať koncom budúceho roku a jej ukon-
čenie je naplánované na koniec roku
2009. Obnova sa má uskutočniť v jednej
fáze. (juh)

Pri cintoríne má

byť bezpečnejšie
RUŽINOV
Nebezpečné prechádzanie chodcov cez
Gagarinovu ulicu, ktorí idú najmä
smerom k Ružinovskému cintorínu,
bude už onedlho minulosťou. Mesto tu
plánuje vybudovať nový priechod pre
peších. 
Súčasný stav aj vzhľadom na zvyšujúcu
sa frekvenciu áut v tejto časti je už
neúnosný. Chodci sú na nechránenom
priechode medzi zastávkami trolejbusov
ponechaní doslova napospas rýchlo jaz-
diacim vodičom na štvorpruhovej Gaga-
rinove ulici. Kvôli tomu sa tu odohrali
mnohé nepríjemné dopravné nehody
neraz aj s tragickým koncom.
K novému priechodu pre chodcov bude
postavený chodník s bezbariérovými
úpravami a dlažbou pre slabozrakých.
Zlepšiť sa má aj verejné osvetlenie a
nová svetelná signalizácia bude riadená
tlačidlom. Nahradí súčasný iba blikajúci
semafor. 
V súčasnosti je dodaná projektová doku-
mentácia a Generálny investor Bratislavy
zabezpečuje legislatívnu prípravu na
vydanie stavebného povolenia.
Predpokladaný termín začatia stavebných
prác je august 2007 a nový priechod by
mohli začať peší využívať v septembri
2007. Náklady na stavbu predstavujú asi
štyri milióny korún a priechod postaví
akciová spoločnosť Nope. (rob) 

+ kompletné servisné prehliadky a výmena oleja

+ na počkanie bez objednávania

+ pre všetky vozidlá, aj v čase trvania záruky

www.oilpartner.sk

Na Antolskej ulici postavia polyfunkčný

objekt, budú v ňom kancelárie aj byty
PETRŽALKA
Na Antolskej ulici na rozhraní sídlisk
Háje a Lúky, juhovýchodne od jazera
Veľký Draždiak by mal v dohľadnom
čase vyrásť polyfunkčný objekt s pra-
covným názvom Solid.
Objekt v podobe dvoch na seba kolmých
budov jednoduchých tvarov postavených
na dvojpodlažnom základe má vyrásť v
blízkosti areálu Základnej školy na
Tematínskej ulici, neďaleko Chorvátske-
ho ramena a areálu nemocnice sv. Cyrila
a Metoda. Malo by v ňom byť deväť veľ-
kometrážnych kancelárskych priestorov,
ale aj 40 ubytovacích jednotiek na pre-
chodné ubytovanie hotelového typu s
vlastnou prípravou jedla v kuchynke kaž-
dej z nich. V bytovej časti má byť 99
bytov rôznych veľkostí, od jednoizbo-
vých až po päťizbové, v parkovacej gará-
ži, ktorá je navrhnutá v dvoch podzem-
ných podlažiach a v časti prvého nad-
zemného podlažia, je navrhnutých 168
parkovacích státí, ďalších 11 má byť
vonku vedľa budovy. Budova má mať 11
nadzemných podlaží, z toho na prvom a
druhom podlaží majú byť spomenuté
veľkometrážne administratívne celky,

tetie až desiate podlažie budú tvoriť spo-
menuté ubytovacie jednotky pre pre-
chodné ubytovania a byty. Na najvyššom
uskočenom podlaží majú byť byty s tera-
sami po celej ploche. 
Prístup na pozemok je priamo z Antol-
skej ulice, kam sa dá dostať z Betliarskej
ulice mostom cez Chorvátske rameno. V
súčasnosti je na ňom nedokončený žele-
zobetónový skelet, ktorý mal pôvodne
plniť funkciu garáží pre Fakultnú nemoc-

nicu s poliklinikou Sv. Cyrila a Metoda.
Tento objekt je 18 rokov rozostavaný a je
v dezolátnom stave. Pri predaji pozemku
mesto zaviazalo kupujúceho tento objekt
na vlastné náklady odstrániť. 
Výstavba by sa mala začať v novembri
tohto roka, resp. najneskôr do dvoch
rokov po vydaní stavebného povolenia,
orientačným termínom jej ukončenia je
október 2009. (juh)

VIZUALIZÁCIA - BAJOPROJEKT

Bezpečnosť na Račianskom mýte nie je

ideálna, nedávno si to odniesla fontána
NOVÉ MESTO
Nedávno poškodená fontána na
Račianskom mýte je dielom vandalov,
ktorí na tomto exponovanom mieste
vyčíňajú najmä večer a v noci. K po-
škodeniu fontány nedošlo zo dňa na
deň, devastovali ju postupne.
Zničená fontána odolávala návalu van-
dalov istý čas, až kým jedného dňa pre-
stala fungovať. Nikto si zrejme nič
nevšimol a nepomohol ani okrskový
policajt, ktorý v tejto lokalite pôsobí pre-
važne cez deň. Podľa vyjadrenia z
Miestneho úradu Nové Mesto ide o
trestný čin poškodzovania cudzej veci.
Starosta Richard Frimmel tvrdí, že jej
oprava má stáť približne 150-tisíc korún
a zničený systém vo fontáne sa musí
objednať zo zahraničia. 

Podľa informácií miestneho úradu sa v
minulosti objavili články v médiách o
tom, že v parku si narkomani aplikujú
drogy a to aj preto, lebo v bezprostrednej
blízkosti sa nachádza NON STOP leká-
reň. Samospráva preto požiadala políciu
o častejšie kontroly, najmä večer a v
noci.
Na Račianskom mýte je inštalovaná
jediná kamera mestskej polície. Tá však
nemá dosah na park, a tak nie je možné
zachytiť, čo sa v ňom deje. Navyše s
novými kamerami sa ráta až v roku
2008, čo je vzhľadom na toto exponova-
né miesto neskoro. Dovtedy sa musí
mestská časť a jej obyvatelia spoliehať
na sporadickú kontrolu policajtov, ktorí
sa však sťažujú na poddimenzovaný
stav. Pomôcť by mali podľa samosprávy

aj samotní občania, ktorí by nemali byť
ľahostajní k vandalizmu a narušovaniu
verejného poriadku. Na druhej strany je
pochopiteľný ich strach z arogancie a
násilia. To musí skutočne riešiť polícia.
Riaditeľ novomestského podniku verej-
noprospešných služieb Viliam Žákovič
si myslí, že park na Račianskom mýte by
potreboval stály dozor.
V parku pracujú aj dvaja pracovníci, ktorí
sa starajú o čistotu parku a denne tu robí
kontrolu inšpektor verejného poriadku.
Nedostatky má hlásiť príslušným subjek-
tom. Napriek všetkému nie je bezpečnosť
na Račianskom mýte ideálna. 
Vzhľad Račianskeho mýta sa zatiaľ meniť
zrejme nebude. Podľa miestneho úradu
má zostať detské ihrisko, parčík a bufet pri
ihrisku bez stavebných zásahov. (rob)

IZOLÁCIE 
PLOCHÝCH

STRIECH
www.izomatech.sk

izolácia strechy od 259 Sk/m2

zateplenie plochej strechy od 550 Sk/m2

cena bez DPH s 10 ročnou zárukou
realizácia striech od 250 m2

Bytové spoločenstva ,priemysel. haly a iné.
Poradenstvo, realizácia, garančné záruky

VEDAG,SIKA-TROCAL,FATRAFOL

mail: izomatech@izomatech.sk
gsm: 0903 524 977 0911 524 978
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Hromadná

doprava v noci

sa má skvalitniť
BRATISLAVA
V týchto dňoch dochádza v doprav-
nom podniku k zmenám v organizácii
nočnej mestskej hromadnej dopravy.
Zmeny sú reakciou na kritiku súčas-
ného stavu nočnej dopravy, ktorá
nedokáže konkurovať ostatným dru-
hom dopravy. 
Nová sieť nočnej MHD má optimalizo-
vať trasy liniek tak, aby bolo možné zlep-
šiť interval i obsluhu územia. Nová orga-
nizácia ráta so zavedením premávky spo-
jov minimálne na úrovni horšieho európ-
skeho štandardu, t. j. šesť spojov za noc
resp. v intervale 30 a 60 minút. Zabezpe-
čia sa prípoje na prvé odchody nočných
spojov a nočných vlakov v smeroch Žili-
na - Košice, Zvolen - Prešov a Brno -
Praha na Hlavnú stanicu zo všetkých
oblastí Bratislavy. Zabezpečí sa spojenie
železničnej Hlavnej stanice, autobusovej
stanice na Mlynských nivách a bratislav-
ského letiska jednou linkou. Fungovať
má aj priame spojenie Dúbravky a
Devínskej Novej Vsi, Hlavnej stanice a
centra mesta. Nové linky nočných spojov
vytvoria aj alternatívne spojenie Petržal-
ky s centrom Bratislavy (N95). V súvi-
slosti s bytovou výstavbou sa zabezpečí
spojenie s Mlynskou dolinou.
Nové bude aj označovanie, ktoré bude
kompatibilné s európskymi metropolami.
Písmeno N symbolizuje význam slova
„noc“ v jednotlivých jazykoch: Noc (slo-
vensky, česky, poľsky), Night (anglicky),
Nacht (nemecky), Nuit (francúzsky),
Noche (španielsky), Notte (taliansky),
Noite (portugalsky).
Pripravované zmeny nočných spojov
mestkej hromadnej dopravy zohľadnia aj
nutnosť označovania v súvislosti so
zavedením Bratislavskej integrovanej
dopravy podľa schválenej koncepcie.
Okrem označenia sa menia aj trasy liniek
tak, aby obslúžili väčšie územie a väčší
počet zastávok a aby ponúkli nové spoje-
nia. Celkovo navrhované nočné spoje
vytvárajú obsluhu mesta na úrovni
európskeho štandardu. 
Zmena nočnej dopravy je skúšobným
pilotným projektom pod názvom Bez-
pečná nočná doprava. Magistrát ho chce
spustiť už v letných mesiacoch, počas
ktorých ešte nebudú fungovať špeciálne
príplatky. Lístok má byť drahší ako pri
bežných denných linkách a na nočné
spoje nemajú platiť električenky. Na noč-
ných linkách by mali jazdiť krátke auto-
busy. (rob)

V rámci výstavby pri Štrkoveckom jazere

má podľa investora pribudnúť dosť zelene
RUŽINOV
Po výstavbe vežiaka na parkovisku pri
Štrkoveckom jazere by malo byť v
tejto lokalite výrazne viac zelene, ako
je to v súčasnosti. Konštatujú to pred-
stavitelia spoločnosti Urbicom, a.s.,
ktorá výstavbu pripravuje.
V 23. čísle Bratislavských novín sme
informovali o obavách obyvateľov domu
na Stropkovskej ulici zo zamýšľanej
výstavby. Vo svojom liste nám napísali,
že výstavba by pre nich znamenala katas-
trofálne zhoršenie životného prostredia a
prehustenie zábavných podnikov pod ich
oknami. Okrem iného vyjadrili obavy aj
z nadmernej koncentrácie automobilovej
dopravy a likvidácie sídliskovej zelene. 
„Zeleň by sa mala rozprestierať od jaze-
ra až po našu novostavbu, mala by byť
všade tam, kde je dnes asfalt,“ povedal
nám Boris Randa zo spoločnosti Urbi-
com, ktorá na parkovisku na Sabinov-
skej ulici pripravuje výstavbu poly-
funkčného objektu s názvom Albireo.
Zeleň by podľa jeho slov mala byť na
stupňovitých terasách, ktoré majú preko-
nať terénne prevýšenie medzi plochou
parkoviska, na ktorom sa má stavať, a
Stropkovskou ulicou, a mohla by byť aj
na terasách nad existujúcimi garážami.
Ako dodal, v parteri polyfunkčného
domu nemajú byť žiadne zábavné pod-
niky, ale prevádzky, ktoré budú koreš-
pondovať s rekreačným charakterom
okolia Štrkoveckého jazera. Malo by tu
byť napríklad fitnes centrum, wellness
centrum, kaviareň, reštaurácia či kozme-
tický salón.
Celé parkovanie má byť pod zemou, na
povrchu sa s parkovacími miestami nerá-
ta. „V žiadnom prípade nedôjde ku kata-

strofálnemu zhoršeniu životného prostre-
dia,“ uviedol B. Randa. Vyjadril presved-
čenie, že vďaka kvalitnému architekto-
nickému a konštrukčnému riešeniu, ako
aj spomenutým stupňovitým zazelene-
ným terasám pôjde o projekt, ktorý je v
Bratislave ojedinelý. „Investičný zámer z
hľadiska funkčného využitia územia,
regulačných podmienok ochrany prírody
a zelene, dopravnej obsluhy územia a
lokalizácie výškových stavieb nie je v
rozpore s územným plánom,“ dodal.
Polyfunkčný objekt Albireo by mal mať
štyri alebo päť podzemných podlaží, v
ktorých je navrhnutých 201 parkovacích

miest. Má mať 25 nadzemných podlaží,
v parteri by mali byť spomenuté pre-
vádzky a služby, na vyšších podlažiach
by malo byť 172 bytov rôznych veľkostí,
od jednoizbových až po päťizbové. Veža
má mať oblé tvary, fasádu majú spestro-
vať predsadené lodžie a naopak „ustúpe-
né“ zimné záhrady. Štyri najvyššie pod-
lažia sú navrhnuté ako ustúpené a majú
na nich byť zazelenené terasy.
Termín začatia a ukončenia výstavby ešte
nie je známy, projekt je v štádiu, keď sa
začínajú práce na projektovej dokumen-
tácii pre územné rozhodnutie. (juh)

VIZUALIZÁCIA - GRIDO Architekti

Na čistotu komunikácií niet dosť peňazí
BRATISLAVA
Odľahlejšie časti mesta, ako napríklad
Patrónka, sa musia uspokojiť s tým, že
sa upratovacie čaty na ich komuniká-
cie dostanú v lepšom prípade dvakrát
týždenne.
Je to obrovský protiklad napríklad v
porovnaní s Prahou, kde je nielen bežné
umývanie ulíc, ale v júnových horúčavách
v centre premávali kropiace vozy, ktoré
zvlhčovali vzduch. Na odbore cestného
hospodárstva bratislavského magistrátu sa
však dozviete, že kropiace autá nechodia
preto, aby mesto ochladili, ale aby splách-
li nečistotu na kraj vozovky, kde ju samo-
hybné mechanizmy vyzametajú.
V zásade sa starostlivosť o komunikácie v
centre delí medzi magistrát a samosprávu
Starého Mesta tak, že komunikácie prvej
a druhej triedy spravuje magistrát, ostatné
mestská časť. Tá má na čistenie komuni-
kácií a vyprázdňovanie odpadkových

košov na tento rok 12 miliónov korún, čo
je málo. Viac sa sústreďuje na historické
jadro, kde je najvyššia koncentrácia áut i
ľudí. Dodávateľská firma, ktorá vzišla z
verejnej súťaže, ich tu čistí dvakrát
denne, včas ráno a popoludní medzi 14. a
19. hodinou. Na okrajové štvrte jej potom
zostáva čas naozaj len na jeden-dva
výjazdy týždenne.
Magistrát zabezpečuje čistenie komuni-
kácií prostredníctvom piatich dodávate-
ľov, ktorí takisto vzišli z verejnej súťaže.
Komunikácie čistia strojným zametaním,
splachovaním a ručne. Strojné zametanie
sa týka komunikácií ohraničených
obrubníkom, ide o dĺžku 598 km. Zame-
tá sa prevažne 2 - až 3-krát týždenne, pri-
čom 1 meter zametania vyjde na 0,85 Sk.
V tejto cene je aj odvoz nečistôt na sklád-
ku a ročne stojí okolo 52,4 milióna
korún.
Splachovanie a následne zametanie

zametacím strojom sa robí podľa harmo-
nogramu dvakrát týždenne na ploche 3,3
milióna štvorcových metrov. Jeden
štvorcový meter splachovania stojí 0,12
haliera. Strojové čistenie komunikácií si
vyžiada ročne približne 27,6 milióna
korún.
V pešej zóne, nadchodoch, na schodiš-
tiach, v zóne statickej dopravy, na križo-
vatkách a na miestach nedostupných
strojovému čisteniu sa robí ešte ručné
dočisťovanie. Jeho intenzita je rôzna a
vykonáva sa na ploche 220-tisíc štvorco-
vých metrov, ročne mesto vynaloží na
tieto práce okolo 52,5 milióna korún.
Napriek všetkým týmto údajom ešte
dvadsaťštyri hodín po smršti, ktorá sa
mestom prehnala okolo 18. hodiny 21.
júna, bolo na množstve komunikácií
priamo v centre Bratislavy vidieť jej
stopy - kopy lístia, napadané haluze a iný
odpad. Gustav Bartovic

MMaatteerrsskkáá  šškkoollaa

FFeelliixx  MMŠŠ
� súkromné predškolské zaria-
denie s láskavým rodinným
prostredím

� maximálne 32 detí vo dvoch
záujmových skupinkách

� práca s deťmi podľa metodiky
Nadácie Škola dokorán

� krásny zrekonštruovaný
areál v širšom centre mesta
s rozľahlou záhradou

Felix MŠ, s.r.o.
Mikovíniho ulica 3
811 03 Bratislava
email: felixms@felixms.sk
telefón: 0903 449 770
web: www.felixms.sk

aalleebboo  ssaa  kk  nnáámm  pprrííďďttee  oossoobbnnee
ppoozzrriieeťť  aajj  ss  VVaaššiimmii  rraattoolleessťťaammii

�AUTOMATICKÉ 
POHONY na brány

Jungmannova 10-12, 851 01 Bratislava
tel./fax: 6252 5021-2, 0905 431 455

www.cancelli.sk, e-mail: cancelli@cancelli.sk

Vám vyrobí a namontuje 

Aj na splátky!

�ŽALÚZIE �ROLETY
�MARKÍZY�DVERE
�GARÁŽOVÉ BRÁNY
�SIETE PROTI HMYZU
�VSTAVANÉ SKRINE

TÁBORY
Furdekova 16, 851 04  Bratislava

CK A.T. team, s.r.o.www.atteam.sk

02/ 6345 1432, 0911 558 355

Najviac si ceníme Vašu dôveru!
PREDAJ: 
1-izb., OV, Sputnikova, 38m2, zrek., zv.príz. 1,95 mil. Sk
2-izb., OV, Svetlá, 58m2, zv.príz., vl.kúr., gar.státie, HÚ 4,6 mil. Sk
2-izb., OV, Račianska, 8/9p., 52m2, zaskl.log., nepr. izby 2,4 mil. Sk
3-izb., OV, Trnavská, 6/7p., 83m2, log., pivnica, nepr.izby 4,1 mil. Sk
4-izb., OV, Vajnorská-ICT, 125m2, 2 x log., gar. státie 9,8 mil. Sk
4-izb., OV, Vajnorská-ICT, mez., 130m2, klim., park. 9,2 mil. Sk
4-izb., OV, Rozadol, 122+10m2 ter., 2xgar., lux.,pivnica 14,76 mil. Sk
5-izb., OV, Púpavová, 3/3p.,90+12m2 ter., č.zrek., šatník 4,1 mil. Sk
RD - Svätý Jur, rad.zást., 2-podl., 5i, 712m2 poz., gar., VIS 8,2 mil. Sk
RD - Horský park., 3i, 1414 m2 poz., vnútorný bazén info v RK
RD - Bernolákovo, 3i, 14á poz., pôv. 4,9 mil. Sk
SP - Jarovce, VIS, 1069m2, š=25m 6,2 mil. Sk
podkrovie Klariská, 4 byty, 270m2, terasa 26,5 mil. Sk + DPH
PRENÁJOM:
2-izb., kpt. Rašu, 54m2, zrek., č. zar. 11 000,- Sk/m.+E
3-izb., Komárnická, nov., 89m2, nez. 20 000,- Sk/m. 
4-izb., Partizánska-Palisády, 86m2, zrek., zar., 2x balkón 30 000,- Sk/m.
RD - Koliba, 2-podl.,7á, zrek., 5i, ateliér, gar., záhr. 2600,- EUR/m.+E
OP - Šustkova, novost., 58+18m2, výklad 28 000,- Sk/m.+E
Hľadáme na kúpu rodinný dom so záhradou na Devíne!

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

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

podchodu

sa začne v júli
STARÉ MESTO
Začiatkom júla sa začnú práce na
rekonštrukcii podchodu na Hodžo-
vom námestí, po ktorej by mal byť
estetickejší ako v súčasnosti. V smere
od Poštovej k prezidentskému palácu,
resp. opačne, bude priechodný aj
počas obnovy.
Podľa informácií zo spoločnosti I.P.R.
Slovakia sa momentálne čaká, kým sa
vyprázdnia prevádzky, ktoré doteraz
fungovali v podchode (predajňa Doprav-
ného podniku Bratislava, lekáreň a ďal-
šie). Práce by mali byť ukončené súčas-
ne s dobudovaním polyfunkčného ob-
jektu Astoria Palace, do ktorého pod-
chod ústi zo strany Palisád.
V parteri tohto objektu má byť okrem
vyústenia podchodu komunikácia prepá-
jajúca Staromestskú ulicu s ulicami Pali-
sády a Panenská, zastávka mestskej hro-
madnej dopravy, priestory mestskej
vybavenosti (kaviareň, trafika, obchod-
né prevádzky), hala budovy Astoria
Palace, výstupy z podzemnej garáže a
podobne.
Cieľom rekonštrukcie podzemného pod-
chodu pre peších na Hodžovom námestí,
ktorý komunikačne spája viac význam-
ných peších ťahov v centre mesta, je
skultúrnenie a humanizácia priestoru pre
chodcov, ale aj pre prevádzky služieb a
obchodu tak, aby sa podchod organicky
zapojil do budovaného komplexu Asto-
ria Palace. Pôjde o nový atraktívny
prvok v obraze mesta - krytú obchodnú
ulicu s charakteristickým mestským
interiérom.
Podstatou stavebných úprav bude obno-
va, výmena a zvýšenie štandardu sta-
vebných prvkov a prvkov technického
zariadenia, pričom sa upravia a doplnia
priestory obchodu, služieb, sociálnych a
hygienických zariadení.
Hlavným prvkom rekonštrukcie bude
celková výmena pohyblivých schodov
- eskalátorov za nové s modernými
technickými parametrami, pretože
súčasné eskalátory už dávno prekročili
hranicu svojej životnosti. Náklady na
celú rekonštrukciu podchodu podľa
projektu sú vo výške 43,7 milióna
korún, z toho investičné náklady do
verejných priestorov sú vo výške 26,8
milióna korún. (juh)

Racionalizácia  

môže znamenať

utrpenie 
BRATISLAVA
Dokonca o koncentrákoch pre ľudí
sociálne odkázaných začali hovoriť
zainteresovaní pri pohľade na mate-
riály júnového zasadania bratislavské-
ho krajského zastupiteľstva.
Oveľa vážnejšie ako emotívne porovna-
nia však znie konštatovanie, že materiál,
ktorý poslancom predložili v súvislosti s
pôžičkou od Európskej investičnej banky
(EIB), je v rozpore s konvenciami OSN a
ďalšími medzinárodnými dohovormi,
ako aj proti všeobecným zásadám huma-
nity. Aj keď v tejto chvíli bezprostredné
nebezpečenstvo pre sociálne odkázaných
nehrozí a úrad sám sa snaží vysvetliť, že
išlo len o príklad, hrozné je, že sa do pra-
covného materiálu pre poslancov v
demokratickej krajine dostane návrh na
deportáciu osôb z ich rodiska na základe
telesného či psychického postihnutia. A
to v tom materiáli naozaj je! 
Ide o to, že Integra, Kampino a rad ďal-
ších domovov sociálnych služieb (DSS)
už dlhší čas varujú pred zlučovaním
týchto relatívne malých zariadení do jed-
ného veľkého pod zámienkou zefektív-
nenia prevádzky. V skutočnosti by išlo o
prudký pokles kvality opatery postihnu-
tých so všetkými dôsledkami. Hovorilo
sa o Plaveckom Podhradí, kde by mali
sústrediť do 500 klientov. Problematike
sme sa venovali v minulom čísle a vtedy
nás vedúca oddelenia sociálnych služieb
a zdravotníctva Bratislavského samo-
správneho kraja (BSK) Miluša Budajová
uistila, že žiadne zlučovanie sa nechystá
a malé DSS zostanú, ako sú.
Búrku opäť rozpútal fakt, že tento námet
sa okopírovaný ocitol v materiáli o stra-
tégii čerpania a splácania úveru od EIB.
Ba viac - tu už sa priamo a s nadšením
hovorí o mamuťom centre sociálnych
služieb mimo Bratislavy (postihnutí by
prišli o to najcennejšie, častý kontakt s
rodinou) a o predaji objektov, v ktorých
boli DSS, pričom peniaze by sa využili
na splácanie tohto úveru. Ozvali sa aj
mimovládne organizácie a pripomenuli,
že presne tento projekt forsíroval exžu-
pan Ľubo Roman - od tých čias sú zain-
teresovaní na túto vec citliví a strážia ju.
Hovorkyňa BSK Milka Podmajerská pri-
púšťa, že „...je možno nešťastné, že sa
takýto príklad do materiálu dostal,“ a
dodáva, že aj župan Vladimír Bajan zdô-
raznil trikrát, že takéto centrum sa budo-
vať nebude. Samotný materiál podľa jej
slov slúžil len na to, aby zastupiteľstvo
dalo mandát V. Bajanovi s EIB o úvere
rokovať, a predkladateľ chcel naznačiť,
akým spôsobom by sa dal splácať.
Paradoxné je, že metódu, ktorá je tu jabl-
kom sváru, predkladateľ pri rokovaní s
EIB použiť nemôže. Tvrdí to poslankyňa
BSK Marta Čarnogurská na základe
vlastných profesionálnych skúseností.
„Pretože poznám medzinárodné banky,
žiadna z nich by neakceptovala taký
model splácania, ktorý stojí na princí-
poch totálne odporujúcich súčasným sve-
tovým trendom,“ hovorí poslankyňa.
Dodáva tiež, že rodičia a sympatizanti
existujúcich DSS môžu nájsť oporu aj v
prijatom návrhu poslanca Milana Ftáčni-
ka o prioritách ako aj v tom, že o všet-
kých takýchto veciach sa bude rokovať v
komisiách. Splácanie úveru je podľa nej
dlhodobá záležitosť a bude sa o ňom
rokovať každý rok pri zostavovaní roz-
počtu. Toto všetko hodnotí M. Čarno-
gurská ako uspokojivé výsledky v snahe
o zachovanie úspešne fungujúcich
malých DSS. Gustav Bartovic

Samospráva Petržalky uvažuje o projekte

druhej etapy obnovy Sadu Janka Kráľa
PETRŽALKA
O vypracovaní projektu ďalšej revita-
lizácie Sadu Janka Kráľa uvažuje v
súčasnosti petržalská samospráva. Išlo
by o druhú etapu obnovy najväčšieho
verejného sadu v strednej Európe. 
Petržalská samospráva by v prípade
obnovy chcela využiť na financovanie z
verejných zdrojov, európskych fondov a
rozpočtu mestskej časti. Išlo by napríklad
o rekonštrukciu chodníkov, verejného
osvetlenia, opravu historických pamiatok
- sochy Janka Kráľa a Františkánskej
vežičky.
V júni minulého roku bol ukončený pro-
jekt revitalizácie Sadu Janka Kráľa, na
ktorý bolo vynaložených 27 miliónov
korún. Bol spolufinancovaný zo zdrojov
Európskej únie, ministerstva financií a
rozpočtu mestskej časti (prispela asi sied-
mimi miliónmi korún). Projekt bol zame-
raný na úpravu trávnatých plôch, ošetre-
nie a vysadenie nových stromov a tiež na
opravu časti chodníkov. 

V roku 2007 chce mestská časť čiastoč-
ne obnoviť aj priestory verejných WC v
parku. 
O čistotu v Sade Janka Kráľa (napr.
kosenie trávy, polievanie kvetov a dre-
vín, verejné záchody a pod.) sa stará
súkromná spoločnosť na základe zmlu-
vy s mestskou časťou. V súvislosti s
ochranou verejného poriadku petržalská
samospráva neuvažuje o zriadení špe-
ciálnej strážnej služby - strážnika, ktorý
by v sade dohliadal na dodržiavanie
poriadku a bezpečnosti. Podľa samo-
správy nato nie je dôvod, keďže v
poslednom čase tu nedošlo k výraznej-
šiemu narušeniu verejného poriadku, či
poškodeniu drevín, zelene a zariadení
pre verejnosť (okrem pitných fontá-
nok...). Poriadok tu majú na starosti
mestskí policajti.
Sad Janka Kráľa bol založený v rokoch
1774 - 76. Cieľom bolo vytvoriť prvý
park pre širokú verejnosť. Vznikol na
pravom brehu Dunaja na ploche lužného

lesa a vplyvom barokového klasicizmu
sa tu vytvorila osemramenná hviezdica
priesekov. Pozdĺž nich sa neskôr vysadi-
li stromoradia. Podľa usporiadania chod-
níkov park pomenovali Sternallee
(Hviezdicová aleja). Jednotlivé aleje
dostali pomenovanie podľa druhu stro-
mov - javorová, topoľová, jelšová, bres-
tová, vŕbová, jaseňová. 
Sad Janka Kráľa sa postupne dostal do
centra stavebného ruchu a výstavby v
Petržalke. Novým a Starým mostom,
Auparkom, či futbalovým štadiónom sa
vytýčili jeho hranice a stratila možnosť
jeho rozšírenia. Sad nemá vyznačené
ochranné pásmo. Blízkosťou obchodné-
ho centra, ale aj reštauračných zariadení
sa zvýšila v poslednom období jeho
návštevnosť. Aj preto si zaslúži zvýšenú
pozornosť. Sad Janka Kráľa ako prvý
verejný park v strednej Európe je chráne-
ný v zmysle zákona o štátnej pamiatko-
vej starostlivosti v kategórii historická
zeleň. (rob)

PETRŽALKA
Pitné fontánky, ktoré v Sade Janka
Kráľa poškodili neznámi vandali, chce
dať petržalská samospráva čo najskôr
opraviť.
Tri kamenné fontánky by mohli opäť slú-
žiť na občerstvenie návštevníkov parku už
začiatkom júla. Neznámi vandali ich
poškodili tak, že úplne prestali slúžiť svoj-
mu účelu. Vzhľadom na skorší začiatok
leta a vysoké teploty začali návštevníkom
parku chýbať. V Sade Janka Kráľa sú
pitné fontánky k dispozícii už približne
desať rokov. Pred niekoľkými dňami ich
demontovali, aby sa posúdil rozsah ich
poškodenia. Na základe odbornej analýzy
sa vedenie samosprávy Petržalky rozhod-
ne, či ich dá opraviť, alebo kúpi nové.
Verejnosti sú v tejto mestskej časti k dis-
pozícii ešte ďalšie tri verejné zariadenia, z
ktorých je možné občerstviť sa čerstvou
pitnou vodou. Všetky sú umiestnené na
frekventovanom Petržalskom korze. 
Mestské pitné fontánky má na starosti
Mestský investor pamiatkovej obnovy -
PAMING. V súčasnosti spravuje jede-
násť takých fontánok a v tomto roku ich
funguje šesť. Jedna je na Námestí SNP a
dve na Hviezdoslavovom námestí. Ďal-
šia, Pálffyovská pitná fontánka, je v Pálf-
fyho paláci. Dve nové pribudli v roku
2006 - ide o strážnu búdku s pitnou fon-
tánkou na Hlavnom námestí a o pitnú
fontánka na Župnom námestí. Ostatné sú

historické a bez porušenia kameňa nie je
do nich možné vsunúť rozvodové rúrky a
dávkovacie zariadenie. Hygienické pred-
pisy nedovoľujú ich použitie v pôvod-
nom stave. Trvalý prietok vody by bol
tiež nehospodárny, a preto slúžia len ako
okrasné prvky. Ide o fontánky na nádvo-
rí Čierneho Havrana na Bielej ulici a
Palugyayovu studňu na Zelenej ulici.

Pitné fontánky Váza, Ryba a fontánka u
Červeného raka sú v depozite a po opra-
vách budú znova osadené. Termín zatiaľ
nie je známy. 
Na rohu ulíc Ventúrska a Panská funguje
aj replika tzv. Vtáčej fontány, ktorá tiež
slúži na napitie sa a ovlaženie v horúcich
letných dňoch. (rob)

FOTO - Oto Limpus

Poškodené pitné fontánky v Sade Janka

Kráľa by mali od júla opäť fungovať

K ú p i m
STARŠÍ DOM - ZÁHRADU

Bratislava - Nové Mesto
Koliba - Kramáre - Polus

0949 594 389

Detské súkromné zariadenie
Fedákova 1, Bratislava-Dúbravka (pri OD Saratov)

poskytuje starostlivosť 
o deti vo veku od 12 mesiacov

Info: 0907 519 104, 6446 3497
detskyusmev@centrum.sk

Prijmeme
pracovníkov na stráženie 

budovy ministerstva
Preukaz OS je nutný
� 0918 385 424

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
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Kalváriu budú

čistiť mladí

dobrovoľníci
STARÉ MESTO
Biologická revitalizácia Kalvárie v
mestskej časti Staré Mesto bude
pokračovať aj počas blížiacich sa
prázdnin. Budú tu brigádovať mladí
dobrovoľníci z celého sveta. 
Zaslúži sa o to občianske združenie
INEX Slovakia, ktorá v spolupráci s
mestskou časťou Staré Mesto a Asociá-
ciou priemyslu a ochrany prírody
(APOP) organizuje 3. ročník Medziná-
rodného tábora dobrovoľníckej práce.
Mestská časť sa postará o technické
zabezpečenie a ubytovanie (v telocvični
Základnej školy na Dubovej ulici),
APOP je odborným garantom podujatia.
Účastníkmi Medzinárodného tábora dob-
rovoľníckej práce sú mladí ľudia od 17
do 24 rokov z celého sveta. Komunikujú
medzi sebou v anglickom jazyku. 
V uplynulých dvoch ročníkoch do Bra-
tislavy prišla mládež z Francúzska, Veľ-
kej Británie a ďalších krajín západnej
Európy, ďalej z Japonska, Mexika a
Kórey. Podarilo sa vyčistiť od nánosov
časť chodníka - krížovej cesty, o ktorý sa
celé desaťročia nik nestaral, ďalej zma-
povať dreviny, začali tiež čistiť les, z kto-
rého vyniesli štyri veľké kontajnery
vyschnutých a náletových drevín.
V tomto roku by mladí ľudia mali pokra-
čovať v čistení krížovej cesty. Z minulé-
ho roka je označených okolo 100 stro-
mov, ktoré by mali byť vyrúbané.
Prvý turnus dvojtýždňového dobrovoľ-
níckeho tábora sa začína 1. júla, druhý
15. júla. (juh)

Pomáhajú

v starostlivosti

o seniorov
STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto je zrejme
jediná v Bratislave, ktorá prevádzkuje
zariadenie pre denný pobyt starších
ľudí. Pomôcť má tým, ktorí by chceli
mať oddych aspoň na jeden deň.
Je známe, ako odbremeňujú rodiny cez
prázdniny denné tábory pre deti - menej si
však uvedomujeme, že podobné starosti
ako mladí rodičia prežívajú aj dospelé
deti, starajúcich sa o osoby, ktoré sú na
starostlivosť odkázané pre neduhy vyš-
šieho veku. V Starom Meste takéto zaria-
denie je a máva voľné kapacity.
Senior centrum na Záhrebskej ulici 9 pre-
vádzkuje síce staromestská samospráva,
ale využiť ho môžu aj obyvatelia iných
mestských častí. Toto sociálne zariadenie
má kapacitu 15 miest, z nich je v súčas-
nosti asi tretina voľná. V centre vedie
pacientov personál k sebaobslužnosti,
nácviku sociálnych zručností, aktivizuje
seniorov telesne aj psychicky. Napriek
tomu je pripravený postarať sa o ľudí,
ktorí potrebujú celodenný dohľad, neve-
dia si sami pripraviť stravu, v určený čas
vziať lieky, alebo jednoducho nechcú byť
celý deň sami.
Centrum poskytuje pomoc seniorom s
organickými zmenami na mozgu, s kar-
diovaskulárnymi ochoreniami, s ťažkými
zmenami pohybového systému a zdra-
votne ťažko postihnutým, pričom využí-
va tradičné i najmodernejšie liečebné
metódy. Prevádzka centra je počas pra-
covných dní od 7.00 do 17.00 hodiny.
Viac informácií možno získať na telefó-
nom čísle 5249 9116, alebo na Miestnom
úrade na Vajanského ulici č. 3, telefón
5924 6382. (gub)

Staromestský stavebný úrad sa zaoberá

čiernymi stavbami, jednu nechá odstrániť
STARÉ MESTO
Staromestský stavebný úrad sa naďa-
lej zaoberá dvoma čiernymi stavbami,
o ktorých sme písali - bufetom pod
Manderlom a zimnou záhradou na
Gorkého ulici číslo 8. 
Pokiaľ ide o bufet pod Manderlom, na
stavbe sa uskutočnil štátny stavebný
dohľad. Následne staromestský stavebný
úrad stavebníka vyzval, aby preukázal,
že stavba (pri rekonštrukcii došlo k vysu-
nutiu prednej časti bufetu do chodníka)
nie je v rozpore s verejným záujmom.
Stavebník v rámci konania o dodatoč-
nom povolení zmeny dokončenej stavby
mal predložiť vyjadrenia a stanoviská
orgánov štátnej správy do 60 dní. Táto
lehota už uplynula, pričom stavebník
nepredložil všetky podklady. 
Stavebný úrad Staré Mesto konanie o
dodatočnom povolení zmeny dokonče-
nej stavby prerušil. Medzitým totiž
vznikli nejasnosti v majetkovopráv-
nych vzťahoch k tejto nehnuteľnosti.
Podľa našich zistení bude konanie
pokračovať až po doriešení vlastníc-
kych vzťahov.
V prípade zimnej záhrady na Gorkého
8 stavebný úrad takisto vyzval staveb-
níka, aby preukázal, že stavba nie je v
rozpore s verejným záujmom. Musí
teda dokázať, že jej vybudovaním
nedochádza k prekročeniu hygienic-
kých noriem (predložiť svetlotechnic-
ký posudok), že námietky nemajú
pamiatkari, spoluvlastníci objektu a
pod.
„Zohľadnili sme pritom náročnosť
dokladovania zo strany stavebníka,
keďže musí osloviť a získať vyjadrenia
viacerých dotknutých orgánov (napr.
regionálny úrad verejného zdravotníct-
va, okresné riaditeľstvo hasičského a
záchranného zboru),“ povedala nám
hovorkyňa staromestského miestneho

úradu Alena Kopřivová. „Stavebník
však dodnes na výzvu nereagoval. Sta-
vebný úrad Staré Mesto preto v najbliž-
ších dňoch v zmysle výzvy zaslanej sta-
vebníkovi nariadi odstránenie stavby

podľa paragrafu 88 a ods. 6 stavebného
zákona.“ Dianie okolo oboch kontro-
verzných stavieb budeme ďalej sledo-
vať. (juh)

FOTO - Oto Limpus

SIMPLY CLEVER

VYKROČTE DO LETA!
LETNÉ SERVISNÉ DNI OD 15. 6. DO 14. 7. 2007

Leto je za dverami. Príďte na Letné servisné dni a nechajte si
skontrolovať svoje vozidlo pre bezstarostnú letnú jazdu.
Navštívte autorizovaných servisných partnerov Škoda 
od 15. 6. do 14. 7. 2007. Čaká na Vás odborne vyškolený
personál, ktorý Vám pred letnou sezónou vykoná
zadefinované úkony servisnej prehliadky za 99 Sk, zrealizuje
denné svietenie*, automatické uzamykanie dverí*, vyčistí
klimatizáciu a ponúkne ďalšie zaujímavé služby.

Okrem toho máme pre Vás pripravenú atraktívnu ponuku
Škoda originálneho príslušenstva.

* platí pre niektoré modely, príp. výbavy

Bližšie informácie o ponúkaných službách Vám poskytne 
Váš autorizovaný servisný partner Škoda.

ŠkodaService®

ŠkodaOriginálne dielce®

ŠkodaOriginálne príslušenstvo®

Škoda odporúča
Vieme, že Váš automobil je potrebné chrániť pred ostrým
letným slnkom a preto od nás dostanete ako malý darček
slnečnú clonu na čelné sklo. Ponuka platí do vyčerpania zásob.

Váš autorizovaný servisný partner Škoda: 

IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, Bratislava

tel.: 0800 10 20 10, e-mail: info@impa.sk, www.impa.sk 

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

Hovoríš anglicky?
Si mladý, študent, zamestnanec?
Hľadáš atraktívnu prácu na trvalý
alebo súbežný pracovný pomer?

Zavolaj: 0905 539 499
Napíš: wdf@orangemail.sk

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

Navrhovateľ AT - SOLID s.r.o., Bratislava
predložil zámer

Polyfunkčný objekt SOLID - 
Antolská ulica, Petržalka

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 20.
6. do 10. 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 10. 7.2007.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
2848/65, 2848/67, 2845/8, 2845/14 a 2848/1 v lokalite
na Antolskej ulici, k. ú. a MČ Bratislava - Petržalka, územný
obvod Bratislava V. Severná časť dotknutého územia je vyme-
dzená areálom Základnej školy na Tematínskej ulici, hranicou
lesa pri obytnej zástavbe Starohradskej ulice po horáreň.
Antolskou ulicou je územie vymedzené z východnej strany - tu
má byť situovaný predmetný polyfunkčný objekt - z južnej a
západnej strany je vymedzené Chorvátskym ramenom.
Účelom navrhovaného zámeru je výstavba polyfunkčného
komplexu s polyfunkčnými funkciami. Budova je navrhnutá s
2 podzemnými podlažiami (PP) a 11 nadzemnými podlažia-
mi (NP), pričom posledné nadzemné podlažie je pôdorysne
uskočené po celej ploche, čím sa vytvoria terasy pre každý byt
tohto podlažia. Budova je funkčne rozdelená do niekoľkých
prevádzkových celkov: 
1) 1. a 2. PP má byť určené pre podzemné parkovanie pra-
covníkov administratívy, obyvateľov bytov a obyvateľov ubyto-
vania internátneho typu. Parkovacia garáž má obsahovať
167 parkovacích stojísk.
2) 1. NP má byť určené pre 4 samostatné administratívne
celky, s kompletnou vybavenosťou, pričom dva administratív-
ne priestory majú samostatné vstupy. V strede dispozície má
byť riešených 18 parkovacích stojísk.
3) 2. NP obsahuje iba 5 samostatných veľkopriestorov admi-
nistratívy.
4) 3. až 10 NP obsahuje byty a 40 jednotiek hotelového typu.
5) 11. NP je určené prevažne pre byty, ktoré na tomto pod-
laží majú vlastnú terasu.
Prístup je riešený účelovou komunikáciou z miestnej komuni-
kácie Antolská ulica, zo západnej strany objektu.
Predpokladaný termín začatia činnosti: cca 11/2007
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: cca 10/2009

V termíne od 25. 6. do 25. 7. 2007
bude verejné prerokovanie

urbanistickej štúdie športového
areálu na Mamateyovej ulici 
v mestskej časti Petržalka.

Verejné prerokovanie s obyvateľmi, na kto-
rom bude zabezpečený odborný výklad spracova-
teľa, sa uskutoční dňa 9. 7. 2007 o 16.30 h v
miestnosti č.19 na prízemí Primaciálneho paláca v
Bratislave. 
Urbanistická štúdia je vystavené k nahliadnutiu v miestnos-
ti č.18 na prízemí Primaciálneho paláca, na úradnej tabu-
li Miestneho úradu mestskej časti Petržalka, Kutlíkova 17,
Bratislava a na internetovej stránke www.bratislava.sk
Stanoviská a pripomienky je možné uplatniť o 25. 7. 2007
na adrese: Magistrát hl. mesta SR Bratislava, oddelenie
územného plánu a rozvoja mesta, referát územného roz-
voja mesta, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava.

Verejné prerokovanie správy o hodnotení 
Polyfunkčný objekt Dúbravka, Bratislava

sa uskutoční v spolupráci s navrhovateľom
HRIVIS engineering, s.r.o., Bratislava 

dňa 4. 7. 2007 (streda) o 1700 h
v miestnosti č. 5, na prízemí Primaciálneho

paláca, Primaciálne námestie
Do zámeru/správy o hodnotení je možné nahliadnuť, robiť
si z nej výpisy, odpisy, alebo zhotoviť kópie v dňoch 18. 6.
- 17. 7. 2007 na prízemí Magistrátu hlavného mesta Slo-
venskej republiky Bratislavy, Primaciálne námestie 1, v prie-
storoch Služieb občanom/FRONT OFFICE.
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 17. 7. 2007.

Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave,
Karloveská 2, Bratislava,

po ukončení zisťovacieho konania rozhodol,
že navrhovaná činnosť

Polyfunkčný komplex
TRIANGEL, Pri Šajbách,

mestská časť Bratislava - Rača,
ktorej navrhovateľom je SLOVAK SOL, s.r.o.,
Bratislava, uvedená v predloženom zámere,

sa nebude posudzovať
podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
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PETRŽALKA
NA PANÓNSKEJ CESTE neznámy
páchateľ lúpežne prepadol pobočku
banky. Muž so zbraňou v ruke maskovaný
šiltovkou a slnečnými okuliarmi žiadal
peniaze. So sebou si odniesol niekoľko
stotisíc korún. Po prepade z banky ušiel,
polícia po ňom ihneď začala intenzívne
pátrať. Pri prepade neboli v banke žiadni
klienti, nikto nebol zranený. Muž bol vo
veku asi 30 rokov, nižšej chudej postavy,
150-160 cm vysoký, mal blond vlasy a
briadku, oblečené mal tmavé tričko a rifle.
V tomto roku šlo už o štvrté lúpežné pre-
padnutie banky v Bratislavskom kraji.

NOVÉ MESTO
NA JUNÁCKEJ ULICI pred plavárňou
dvaja neznámi páchatelia od 53-ročného
Bratislavčana pod hrozbou násilia poža-
dovali, aby im odovzdal peniaze. Muž v
obave o život nasadol spolu s páchateľmi
do vozidla a odišli do pobočky banky na
Dunajskej ulici, kde zo svojho účtu
vybral hotovosť 35-tisíc korún. Keď sa
vrátil k páchateľom, tí s ním opäť nasadli
do vozidla a odišli pred nemocnicu v
Ružinove, kde im na parkovisku vybratý
obnos peňazí odovzdal. Na to páchatelia
odišli na neznáme miesto. Policajti začali
po páchateľoch intenzívne pátrať.

STARÉ MESTO
NA ROHU ULÍC ŽIDOVSKÁ A
ZÁMOCKÁ sa obeťou lúpežného pre-
padnutia stal 50-ročný muž. Odzadu ho
napadli dvaja neznámi páchatelia, kopali
ho do tela a bili do hlavy. Zranenia si,
našťastie, práceneschopnosť nevyžiadali.
Z vrecka nohavíc mu odcudzili peňaženku
s 280 korunami a doklady. 
NA VYSOKEJ ULICI sa neznámy
páchateľ vlámal do bytu na Vysokej ulici,
z ktorého odcudzil videokameru s príslu-
šenstvom a jej 24-ročnému majiteľovi tak
vznikla škoda vo výške 13-tisíc korún.
Páchateľ sa vlámal aj do druhého bytu, ale
keďže šlo o tzv. holobyt, nič si z neho
neodniesol.

RUŽINOV
NA ULICI RUŽOVÁ DOLINA odcu-
dzil neznámy páchateľ kabriolet s rakú-
skym evidenčným číslom. Vozidlo zn.
Porsche Boxter našli policajti o niekoľko
dní v nepoškodenom stave zaparkované
pred domom na Klincovej ulici v Ružino-
ve. Zaistené vozidlo preskúmali krimina-
listickí experti.
NA SENECKEJ CESTE neuniklo
pozornosti policajtov vozidlo Škoda 120
jazdiace v protismere po parkovisku pred
nákupným centrom. Za volantom sedel
41-ročný Jozef z okresu Galanta. Zistilo
sa, že bol značne pod vplyvom alkoholu,
podrobil sa dychovej skúške s výsledkom
1,51 mg/l. Okrem toho mal uložený zákaz
viesť motorové vozidlá až do mája 2009 a
Okresný súd Bratislava 2 naňho vydal prí-
kaz na dodanie do výkonu trestu pre mare-
nie výkonu úradného rozhodnutia. Skončil
na policajnom oddelení Trnávka. (ver)

Chlapčenský

prieskum

štvrte Vydrica
Jedno odpoludnie sme si asi štyria školáci
dodali odvahu a vybrali sme sa na prie-
skum Vydrice, ako sa tiež tejto časti Pod-
hradia hovorilo. Došli sme na Rybné
námestie, kde sa predávali nielen ryby, a
zabočili sme na Vydrickú ulicu.
V úzkej uličke sa nám občas otvoril pohľad
do filigránskych dvorčekov so strmými
schodmi vedúcimi na malé pavlače. Niekde
v nich tvorili príjemný chládok ojedinelé
stromy alebo kríky. Bolo to neskoro popo-
ludní, ospalý čas, tak sa tam nedialo nič
zaujímavé. Boli sme trochu sklamaní. Skú-
senejší kamarát nás presviedčal, že zaujíma-
vejšie to bude na Floriánskej. Prešli sme
Vydrickú ulicu až k vojenským skladom a
popri nich sme Šťukovou ulicou vystupova-
li k Floriánskej. Došli sme na jej úroveň a
znovu sa nám objavila tá ospalá atmosféra.
Sem-tam nejaká postava na ulici, alebo v
obloku. Dali sme si odvahu a vykročili.
Štyria vyplašení chlapci, ktorí sa zvedavo
obzerajúc zakrádali po ulici, veľmi rýchlo
upútali pozornosť obyvateľov a stali sa
nevšedným „povyrazením“ najmä pre oby-
vateľky domov lemujúcich ulicu. Veselé
pokrikovanie miestnych dámičiek prilákalo
do oblokov a na ulicu celý špalier mladších i
starších „madam“. Volali na nás a lákali na
návštevu. Ženštiny, ktoré sa vykláňali z oblo-
kov odhaľujúc svoje vnady a na priedomí
sediace nás názorne presviedčali, že majú na
sebe iba sukne a pod nimi žiadny textil.
Zahanbení sme pridali do kroku, prchali a
boli šťastní, že Floriánska ulica bola pomer-
ne krátka. Stihli sme ju absolvovať asi v
takom krátkom čase, ako žiadny iný bežný
návštevník. Stihol som si ešte zapamätať, že
tam okrem malých domčekov, bol ešte jeden,
či dva väčšie domy s poschodím a to tiež len
preto, lebo ich obloky boli nakoniec plne
obsadené rozveselenými obyvateľkami.
Ako som spomínal Vydrica a Floriánska
ulica boli súčasťou Zukermandlu, mestskej
štvrte na podhradí s nie veľmi dobrou poves-
ťou. Dnes už by sme návštevu nemohli
zopakovať, tak ako sme to po tejto poučke
už ani nezopakovali. Temer všetky ulice a
domy ustúpili modernizácii dopravy, ktorú
tam priniesol Nový most. Zostal kostolík a
zopár domov okolo bývalej ulice Márie
Terézie (teraz Žižkovej ulice), v ktorých je
archeologické múzeum a okolité reštaurácie. 
Po tejto skúsenosti sme našu pozornosť
zamerali na širšie okolie mesta. Propelerom
sme sa preplavili na druhý breh Dunaja a
objavovali zákutia okolo mŕtvych ramien a
na pobreží Dunaja. Kúpali sme sa v Dunaji
pri kúpalisku Lido, alebo pri honosne nazva-
ných „slnečných lázňach -Ostende“..

Milan Ružička
(Pokračovanie nabudúce.)

Zbombardovaný dom po vojne zbúrali
Názvom Suché mýto sa pôvodne nero-
zumela ulica medzi Michalskou brá-
nou a Drevenou ulicou ako dnes, ale
priestranstvo pred Grassalkovicho-
vým palácom, respektíve pred jeho
postavením priestranstvo pred mests-
kou bránou, ktorá stávala až do za-
čiatku 19. storočia na mieste, kde je
dnes na Hodžovom námestí fontána so
zemeguľou. 
Iné mestské brány boli pomenované
menami svätcov, ktorým zasvätené kos-
toly neďaleko nich stáli (Michal, Lau-
rinc), podľa miesta, kam cesta cez ne
smerovala (Viedenská či Vydrická),
podľa predmestia alebo zariadenia, pri
ktorom vznikla (Schoendorfská, Špitál-
ska) či podľa Dunaja, blízko ktorého
stála (Dunajská). Brána na terajšom Ho-
džovom námestí dostala meno podľa
mýtnice, kde museli do mesta prichádza-
júci platiť poplatok za tovar, ktorý mieni-
li na trhu predávať. Volala sa jednoducho
bránou na či pri suchom mýte.
Bola to brána vo vonkajšom venci mest-
ského opevnenia, ktoré bolo od tejto
brány smerom ku kráľovskému hradu
konštruované ako zemný násyp s dreve-
nou palisádou na vrchole. Pred valom
bývala priekopa, pozdĺž nej a čiastočne
na jej dne vznikla ulica, ktorá nesie
meno Palisády. Od brány smerom k
terajšiemu Tatracentru a ďalej k Novej
scéne bolo opevnenie murované. Keď
prestalo na konci 18. storočia slúžiť
svojmu pôvodnému účelu, vznikli na
mieste zemného opevnenia a palisád
záhrady , ktoré súviseli s pozemkami
priľahlých domov na Panenskej ulici.
Na prelome 19. a 20. storočia sa tieto
pozemky stali vhodnými stavebnými
parcelami, a vznikol na nich rad obyt-
ných domov (s párnymi číslami). 
Trasa terajšej Štefánikovej ulice nesme-

rovala vtedy priamo na Michalskú bránu.
Kolmo na jej smer stál naproti terajšej
„Štefánke“ obytný dom s bohato ozdobe-
nou fasádou, mnohými balkónmi a
lodžiami, ktorý vytváral v čele ulice
zaujímavú kulisu. Cesta a neskôr aj trať
električky sa pred domom zatáčali doľa-
va a pomerne úzkym prechodom na
mieste zbúranej mestskej brány pokračo-
vali ku kostolu trinitárov a k Michalskej
bráne. Dom postavili na začiatku 20. sto-
ročia. Na prízemí boli pekné obchody, na
dvoch poschodiach nad nimi elegantné
byty. 
Po zásahu bombou v druhej svetovej
vojne dom zbúrali. Po istom čase posta-
vili na jeho mieste prízemné provizórium
s niekoľkými obchodmi a bufetom. Pro-
vizórna stavba bola užšia ako pôvodná
zástavba, lebo už rešpektovala napriame-
nie ulice a trate električky. Objekt zbúra-
li v čase úpravy námestia s podchodom. 

Dnes na jeho mieste stojí ešte nedokon-
čená novostavba komplexu Astoria Pala-
ce. Novostavba „podstrešnou rímsou“
výškovo rešpektuje susedné objekty z
19. storočia. Napriek tomu, že kolmo
prehradzuje Panenskú ulicu, dáva jej
možnosť preniknúť až na námestie širo-
kou pasážou, ktorá pripomína prejazd na
Björnsonovej ulici. Hmota novostavby je
zmiernená stupňovitým znižovaním na
strane k bývalému objektu zábavného
podniku Astoria. Vzniknuté terasy majú
ešte byť doplnené vzdušnými pergolami.
Mimoriadne vtipné je riešenie nutne pre-
výšenej časti objektu pri Palisádach. Vo
Viedni sa na fasáde obchodného domu
známeho ako „Haas-Haus“ odzrkadľuje
oproti stojaci Dóm svätého Štefana (Ste-
fansdom). V Bratislave nesie Astoria Pa-
lace zjednodušené trojrozmerné dvojča
strechy centrálneho pavilónu Prezident-
ského paláca. Ako vidno, aj najmoder-
nejšia architektúra môže byť oživená
„barokovým“ prvkom. Štefan Holčík

FOTO - archív a Oto Limpus

MOTOR PARTNER s.r.o.
Panónska cesta 22, 851 04 Bratislava

Tel. predaj: 02/ 6353 4444-5, Tel. servis: 02/ 6353 7777-8

Tel. klampiarske práce: 02/ 6353 5555

Tel. náhr. diely: 02/ 6353 5556

predaj@motorpartner.sk, servis@motorpartner.sk

www.motorpartner.sk

Akcia prebieha aj v salóne na Račianskej ul. 184/A.

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*

Citroën C3 Líder
už od 277.000 Sk* } navigačný systém 

teraz zadarmo
+ navigačný systém 

zadarmo



POTÁPANIE
Snom asi každého potápača je aspoň
raz za život nájsť nejaký neobjavený
vrak. Ak sa tak stane a navyše mu dá
aj meno - dielo je dokonané. A práve
takýto kúsok sa podaril skupine tech-
nických potápačov z Bratislavy, ktorí
začiatkom júna v rámci náročnej
výpravy presne lokalizovali a identifi-
kovali nový vrak na dne Jadranského
mora neďaleko ostrova Vis.
Ako to v podobných prípadoch často
býva, aj tentoraz sa stala prvotným
impulzom výpoveď viacerých rybárov,
ktorí tvrdili, že sa im na severnej strane
ostrova často zachytávajú vlečné siete na
akejsi konštrukcii, ktorá nebola celkom
zreteľná ani na ich najpresnejšom sonari. 
Aj takáto informácia zvyčajne stačí na to,
aby sa dobrodružné srdcia potápačov
rozbúšili rýchlejšie. Najmä preto, že
ostrov Vis je známy koncentráciou vra-
kov všetkého druhu z viacerých období.
Problémom však zostala predpokladaná
hĺbka takmer 80 metrov.
Bežné rekreačné potápanie, v rámci kto-
rého sa dýcha pod vodou z ľahkých prí-
strojov stlačený vzduch, sa obmedzuje
na hĺbku len okolo 40 metrov. Navyše sa
v prípade potápania pre radosť ponára
len v rámci takzvaných bezdekompres-
ných časových limitov. Znamená to, že
potápač má pre každú konkrétnu hĺbku
presne určený čas, ktorý môže stráviť
pod vodou a ktorý mu umožňuje priamy
výstup na hladinu. Jeho prekročenie,
znamená nutnosť zdĺhavého výstupu
stupňovitým spôsobom podľa presne
určeného režimu. Takéto zostupy preto
zaraďujeme už do sveta technického po-
tápania.
Aj naši bratislavskí potápači sa do vody
vrhali vystrojení množstvom techniky a
materiálu, ktorého váha na jedinca pred-
stavuje takmer 80 kg. V zásobníkoch
mali umelú dýchaciu zmes Trimix - zlo-
ženú z plynov hélia, dusíka a kyslíka.
Tento mix eliminuje nepriaznivé účinky
takzvanej dusíkovej narkózy, ktorá potá-
pačom dýchajúcim stlačený vzduch spo-
maľuje reakcie, skresľuje vnímanie a
často aj zbavuje súdnosti. 
Hneď prvý ponor v lokalite ukázal, že

ide o značne poškodený vrak lietadla.
Nález bol o to cennejší, že pred siedmimi
rokmi naša skupina objavila len asi de-
siatku námorných míľ, ďalej vrak ame-
rického bombardéra B-17, nazývaného aj
„lietajúca pevnosť“. Tu našu B-17 sme v
rámci uplynulých rokov identifikovali,
našli žijúcich svedkov nehody aj kontak-
tovali zachránených členov posádky.
Teraz sme však stáli pred novou výzvou.
Vrak bol značne poškodený, pričom jed-
notlivé zhluky pokrútených plechov, rúr
a ďalšieho materiálu ležali roztrúsené na
veľkej ploche dna. Naznačovalo to, že
išlo o ťažkú haváriu a lietadlo sa rozbilo
nárazom o vodnú hladinu. Postupne sme
nachádzali a rozlišovali motory, kolesá a
ďalšie artefakty. Naši dokumentaristi
začali s fotením a filmovaním, pričom na
rad prišli aj obyčajné podvodné písacie
tabličky, na ktorých sa objavovali pamä-
ťové náčrtky trosiek. Od začiatku bolo
jasné, že ide o vrak bombardéra z obdo-
bia druhej svetovej vojny, otázkou však
zostávalo aký typ?
Čas medzi ponormi, ktorý na podobných

výpravách väčšinou pozostáva z mieša-
nia dýchacích zmesí, plánovania ponoru
a prípravy ďalšieho materiálu, sme
dopĺňali a štúdium fotografií a nákresov
prípadných „leteckých kandidátov“,
ktorí v rámci identifikácie vraku pripada-
li v úvahu. Miestnu internetovú kaviareň
sme si prakticky uzurpovali len pre seba
a v podstate sa z niektorých z nás stali
odborníkci na toto obdobie aviatickej
techniky.
V ďalších ponoroch, už vyzbrojení skla-
dacími metrami sme merali dĺžky listov
vrtulí, priemery kolies, hľadali rolety,
unikátne doplnky. Nakoniec nám jedin-
com narodeným v strednej Európe, kraji-
ne bez mora, práve more prepustilo svoje
tajomstvo. Vrak sme jednoznačne a
neomylne identifikovali ako Boing 24 -
Liberator. Teraz tam čaká dole v 80-
metrovej hĺbke na tých, ktorí nájdu
tabuľku s číslom alebo kus rúry s vyraze-
ným dátumom výroby. Len tak dostane
naša B-24 svoje meno. Rukavica je
hodená. Robert Korim

FOTO - Zoltán Hodur
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Bratislavskí potápači pri ostrove Vis

identifikovali vrak amerického lietadla

V auguste bude

cieľom belasých

Tatranský pohár
HOKEJ
Koniec augusta je síce ešte trošku v
nedohľadne, ale pre tých, ktorí kon-
com druhého prázdninového mesiaca
zamieria do Tatier, je možno celkom
zaujímavá informácia, s kým sa Slovan
stretne počas 60. ročníka Tatranského
pohára. Bratislavčania budú hrať v B
skupine, kde ich v stredu 22. augusta
preverí domáci Poprad a v piatok 24.
augusta Vítkovice. 
Práve toto moravské mužstvo obhajuje
prvenstvo z vlaňajška (vo finále zdolal
práve Slovan 4:2), čo znamená, že trojicu,
kde je Slovan, možno pokojne nazvať
skupinou smrti...
Druhá hokejová informácia už fanúšikov
nepoteší. Po ôsmich rokoch sa totiž
neuskutoční tradičný turnaj Loto Cup.
Vlani sa podujatie definitívne presťaho-
valo do Bratislavy, kde sa mali odohrať aj
nasledujúce ročníky, no už najbližší nevy-
šiel podľa predstáv. Tradiční účastníci
totiž odpadávali ako hnilé hrušky.
Rakúšania sa rozlúčili s elitou, Kanada a
USA nebudú mať v priebehu bratislav-
ského turnaja vytvorenú reprezentáciu a
potenciálnymi účastníkmi zostali len Slo-
váci a Švajčiari. Sklamaných fanúšikov
možno ako-tak potešia iba domáce stret-
nutia so Švajčiarmi (dejiská sa ešte spres-
nia) a prestížne derby s Českom, ktoré
však budú v Prahe. (mm)

Slovan vyhral

v Luxembursku,

myslí na Rapid
FUTBAL
Misia splnená. Môžu sa pochváliť fut-
balisti Slovana po úvodnom zápase 1.
kola Intertoto Cupu v luxemburskom
Differdange. Belasí zvíťazili 2:0 a
postup do ďalšieho kola by im mohol
zobrať už len obrovský zázrak, v ktorý
určite neveria ani súperi...
Tretí tím najvyššej slovenskej súťaže
bol v prvom zápase jednoznačne lepší,
od začiatku mal viac príležitostí a len
horšie zakončenie spôsobilo, že nevy-
hral vyšším rozdielom. „Hrali sme
dobre, chlapci splnili taktické pokyny,
podľa ktorých nemali dať domácim
veľa priestoru. Aktívnou hrou sme sa
presadzovali a výsledok je zaslúžený,“
prezradil tréner Boris Kitka a nezabudol
pripomenúť aj niektoré nedostatky: „V
druhom polčase sme postrácali zopár
ľahkých lôpt a zbytočne sme dali súpe-
rovi šance, aby ožil. Navyše si vytvoril
aj niekoľko streleckých príležitostí,
ktoré sa mohli skončiť gólom,“ doplnil
slovanistický tréner. 
Súhlasil s tým aj kapitán Samuel Slovák:
„Domáci mali šťastie v prvom polčase,
my v druhom, ale na prvý zápas to nebo-
lo zlé. Navyše sme vyhrali a pripravili
sme si dobrú pozíciu do odvety!“
Bratislavčania sa po návrate z Luxem-
burska musia čoraz viac zamerať na ligu
a pri predpokladanom postupe cez Dif-
ferdange aj na svojho ďalšieho poháro-
vého súpera - viedenský Rapid. Pomôcť
by im mala aj nová akvizícia z Dubnice,
Matej Ižvolt, ktorý by mal na Tehelnom
poli nielen zvýšiť konkurenciu, ale byť aj
vítaným skvalitnením kádra. Naopak,
generálny riaditeľ Ján Švehlík priznal, že
nový klub si hľadá útočník Gottwald,
ktorý počas polročného pôsobenia v Bra-
tislave nedokázal presvedčiť o svojich
kvalitách. (mm)

Artmedia začne

hrať o Pohár

UEFA už 19. júla
FUTBAL
Do začiatku najvyššej futbalovej súťa-
že zostáva len niečo vyše dvoch týžd-
ňov, ale pre dvojicu slovenských
zástupcov v Pohári UEFA to znamená
aj termín prvého predstavenia v Pohá-
ri UEFA. 
Kým Slovan otvoril svoje účinkovanie v
Intertoto Cupe už minulý víkend, Petržal-
čania sa dozvedia meno súpera pre 1.
predkolo až v piatok 29. júna. Úvodné
stretnutie je na programe 19. júla (odveta
2. augusta).
Isté je, že Artmedia sa na začiatku nestret-
ne so žiadnym slávnym tímom, ktoré sú
nasadené až do 1. kola (Villareal, Zarago-
za, Fiorentina, Tottenham, Everton, Bol-
ton, Bordeaux, Norimberg, Bayern,
Leverkusen...)
Zaujímavo však vyzerá už aj 2. predkolo
s Galatasaray, Standardom Liége, Aus-
triou Viedeň... Aby sa tam Petržalčania
dostali, musia najskôr prejsť sitom tímov,
kde sú mužstvá od Kazachstanu či Azer-
bajdžanu až po Andorru alebo Írsko, čo
môže byť na jednej strane zaujímavá
konfrontácia, ale na druhej strane aj silný
súper v neatraktívnom balení....
Zverenci Vladimíra Weissa strávili úvod
prípravy v domácom prostredí, no po pár
tréningoch sa presunuli do Tatranskej
Lomnice, kde vo vyšších terénoch nabera-
li silu. „Mužstvo sa zameralo najmä na
kondíciu, pobyt v Tatrách pomohol obno-
viť najmä fyzické sily, ktoré sa nám zídu
počas nabitej jesene,“ povedal o priebehu
päťdňového sústredenia manažér Petr
Kašpar. Aj on je jedným z tých, ktorí sa v
posledných dňoch snažili pritiahnuť do
Petržalky ďalšie posily, ktoré by mali zace-
liť viaceré odchody. „Niektorí hráči prídu
ešte na skúšky, no máme vytypovaných aj
takých, ktorých už nebudeme skúšať, pre-
tože ich kvality sú dostatočne známe. Uvi-
díme, či sa nám tieto prestupy podarí do-
tiahnuť,“ pokračoval Petr Kašpar na mar-
go prípadných novicov, ktoré Artmedia už
tradične hľadá najmä v Česku.
Rušno je však aj okolo futbalistov, ktorí
sú momentálne pri Starom moste. Zahra-
ničné kluby sa totiž obzerajú po zaujíma-
vých menách (Kamenár, Kozák, Oravec,
Čišovský) a sondujú, za akých podmie-
nok by Petržalka svoje opory uvoľnila.
„Väčšinou sú to smiešne sumy, ktoré nás
skôr urážajú, ako informujú,“ tvrdí Petr
Kašpar a dodáva: „Nielenže nie sú na
úrovni našich hráčov, ale to vyzerá, akoby
tu mali samotní futbalisti zlé podmienky.“
Isté je, že po odchodoch Debnára a avizo-
vanom uvoľnení Staňu potrebuje Artme-
dia posilniť najmä obranu, kde by navyše
po prípadnom uvoľnení Čišovského zo-
stalo málo hráčov schopných obstáť v
ligovej a medzinárodnej konkurencii.
Súčasne je však jasné, že návratmi tréne-
rov Weissa, Hippa, stredopoliara Borbé-
lyho (teoreticky je možné, že práve on
bude zaceľovať obranu) sa vracia starý
duch Artmedie. Až čas však ukáže, či
mužstvo je schopné zopakovať úspešné
ťaženie ligou spred troch rokov a násled-
ne aj pohárovou Európu! (mm)

BRÁNA
DIVOKÉHO ZÁPADU

odevy           čižmy

B R AT I S L AVA
Petržalka
Údernícka číslo 5
tel.: 0902 542 568

www. wildwest.sk
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Stvorenie sveta očami Stanislava Štepku
DIVADLO
Na začiatku bol dobrý úmysel. Z neho
vzišiel človek, zem, moria, zvieratá a
rastlinstvo. Spočiatku všetko klapalo.
Potom začal byť človek neúmerne zve-
davý, nadmieru ambiciózny a túžil po
povýšení nad Boha. Túžil po poznaní. A
odhryzol si zo stromu, ktorý mu pozna-
nie mal zaručiť. Nevyšlo to. 
Na konci nášho príbehu prichádza do raj-
skej záhrady herec a spisovateľ Stanislav
Štepka a novou inscenáciou, ktorú napísal
pre Radošinské naivné divadlo nám tlmo-
čí svoje videnie biblického príbehu. Ako
vidí Stvorenie sveta Stanislav Štepka?
V postave Boha Otca je nesmierne dobro-
myseľný a láskavý. Veľmi trpí, keď musí
napnúť ruku smerom k nehostinnej zemi a

vztýčeným ukazovákom vyhnať Adama a
Evu z raja. Stále, donekonečna hľadá
možnosti, ako ľuďom pomôcť. Ako ich
zbaviť pýchy, márnomyseľnosti, pažra-
vosti, chamtivosti, nenásytnosti a doby-
vačnosti. Posiela na zem svojich najver-
nejších služobníkov, Noemovi pomáha
zhotoviť nerozbitný koráb, nehodnému
bratovi sa snaží zadržať ruku pred posled-
ným úderom smerujúcim k bratovražde. 
A čo na to ľudstvo? Hoduje, smilní, váľa
sa v pomyjách, krúti sa okolo pomyselnej
striptízovej tyče a jeho radovánkam niet
konca. S hudbou Petra Mankoveckého a
textami Stanislava Štepku je to zábava
naozaj skvostná a v divadelnej interpretá-
cii určite nie ľahkovážna. Veď divadelníci
sú tu preto, aby diváka nielen varovali

pred ďalšími bohapustými radovánkami a
nactiutŕhačskými rečami, ale aby ho
najmä pobavili. A k dobrej inscenácii
Radošinského naivného divadla nepo-
chybne prispievajú aj kostýmy Petra
Čaneckého na scéne Františka Liptáka. V
réžii Ondreja Spišáka hrajú Stanislav
Štepka, Soňa Norisová, Lenka Barilíková,
Mojmír Caban, Maruška Nedomová,
Lujza Schrameková, Veronika Koščová,
Kristína Farkašová, Karin Olasová, Cson-
gor Kassai, Richard Felix, Svätopluk
Malachovský, Kamil Mikulčík a ďalší.
Radošinské naivné divadlo uzavrelo teda
s Božou pomocou sezónu. Správou autora
S. Štepku o tom, ako bolo na počiatku a
ako je dnes. Ako bude zajtra ukáže ďalšia
divadelná sezóna. Dáša Šebanová

Andy Warhol 

v Zoya Gallery

na Ventúrskej
VÝSTAVA
Až 94 diel svetoznámeho umelca Andy-
ho Warhola môžu obdivovať návštev-
níci Zoya Gallery. V priestoroch Erdö-
dyho paláca na Ventúrskej ulici, otvori-
li výstavu najznámejších Warholových
originálov.
Výstava Andyho Warhola sa koná pri prí-
ležitosti 20. výročia smrti umelca. Jej cie-
ľom je priblížiť slovenskému publiku
tvorbu tohto svetoznámeho umelca, ktoré-
ho rodičia pochádzali z malej dedinky
Miková na východnom Slovensku.
V expozícií Zoya Gallery sú vystavené
jeho najslávnejšie diela: Marilyn Monroe,
Campell`S Soup, Flowers, After the Party,
Lenin, Camouflage a ďalšie. Na výstave
je možné uvidieť aj slávnu sériu Ten
portraits of jews of the twentieth century.
Raritou expozície je fakt, že všetky expo-
náty sú originály, vybavené certifikátmi
The Andy Warhol foundation for the vi-
sual arts. Návštevníci si výstavu môžu
pozrieť v pracovné dni okrem pondelka až
do 26. augusta. (dš)

Lionel Richie 

v Bratislave
HUDBA
Slávny americký soulový hudobník,
skladateľ, saxofonista a spevák sa pred-
staví na koncerte v Bratislave. V Inche-
ba Expo Aréne na Viedenskej ceste 7
vystúpi 25. júla o 20.00 h. 
Lionel Richie sa preslávil ako člen slávnej
pop-funkovej skupiny The Commodores,
s ktorou nahral v 70. rokoch hity Lady,
Still alebo slávny duet s Dianou Ross
Endless Love. V roku 1981 sa Richie
vydal na sólovú dráhu a dosiahol celosve-
tový úspech hitmi We are The World
alebo Say you say me. V Bratislave vystú-
pi zo svojim posledným albumom
Coming Home. (dš)

České divadlá

na nádvorí
DIVADLO
Na Nádvorí Zichyho paláca na Ventúr-
skej 9 privítajú diváci v júli dve české
divadlá so známymi hercami.
Vo štvrtok 5. júla uvedú v réžii Jiřího
Menzla hru Alda Nicolaja Nebyla to pátá,
byla to devátá v interpretácii Jany Švando-
vej, Josefa Cardu a Rudolfa Hrušínského.
Z repertoáru pražského divadla Viola
môžete 19. júla vidieť zábavnú féeriu
Jitky Škápíkovej Dobře, pane Guthe.
Hrajú Naďa Konvalinková, Veronika
Kubařová, Pavel Trojan. Začiatok pred-
stavení je o 20.30 h, vstupné 250 Sk. (dš)

Výstava

insitného

umenia
VÝSTAVA
V Slovenskej národnej galérii Esterhá-
zyho paláci otvorili výstavu Insita
2007 - 8. ročník Trienále insitného
umenia. 
Medzinárodné podujatie Insita je výbero-
vá umelecká výstava zameraná na pre-
zentáciu autentických hodnôt neškolené-
ho výtvarného prejavu - naivného ume-
nia, art brut a umenia outsiderov.
Prehliadka obsahuje sekcie: Monografic-
kú kolekciu laureáta Grand Prix Insita
2004 Vasilija Tichonoviča Romanenko-
va, prezentáciu výnimočných európ-
skych zbierok (ABCD, La Fabuloserie) a
významných osobností (Madge Gill,
Germain Tessier a i.).
Špecifická tematická výstava v historic-
kom kontexte Magická architektúra pred-
stavuje diela dvadsiatky špičkových
umelcov európskeho formátu (Adolf
Wolfli, Karl Junker, Nikifor, Drago Jurak,
Willem van Genk, Marcel Storr a i.).
Medzinárodnú prehliadku diel tridsiatky
súčasných autorov v kategóriách naivné
umenie, art brut a outsiderské umenie
bude hodnotiť medzinárodná jury a vybe-
rie laureáta Grand Prix Insita 2007. 
Časť výstavy je sprístupnená aj vo
Výstavnom pavilóne Slovenského
národného múzea na Žižkovej 16. Tretia
časť prehliadky sa koná v Galérii insitné-
ho umenia v Pezinku-Cajle. Výstava
potrvá do 30. septembra. (dš)

Hommage

á Bach v kostole

na Panenskej
HUDBA
Už piaty rok sa uprostred leta stretnú
v Bratislave milovníci geniálnej hudby
Johanna Sebastiana Bacha na projek-
te Hommage á Bach.
Projekt je rozdelený do dvoch dní, na dva
koncerty: koncert I - Dialóg bude 19. júla
o 20.00 v Malom evanjelickom kostole
na Panenskej ulici a koncert II - Concer-
to 20. júla o 20.00 vo Veľkom evanjelic-
kom kostole na Panenskej ulici.
Koncert Dialóg bude skutočným dialó-
gom dvoch vynikajúcich sólistov - zná-
mej slovenskej huslistky Ivany Pristašo-
vej a mimoriadneho hosťa oboch koncer-
tov, popredného švajčiarsko-slovenského
huslistu Igora Karška.
Koncert Concerto bude zase prehliadkou
vynikajúcich koncertných diel J. S.
Bacha a A. Schnittkeho - Koncert pre d
mol dvoje huslí, Concerto grosso a Bran-
denburský koncert. Sólistami večera
budú opäť huslisti Ivana Pristašová a
Igor Karško. (dš)

Úlohu Popolvára stvárňuje A. Szabo, vílu hrá K. Košíková a Gunára J. Žilinčár. FOTO - Ctibor Bachratý

Popolvár - pôvabná rozlúčka so sezónou
BALET
Nielen chlebom je človek živý. Aj tan-
com, spevom, pekným slovom a najmä
láskou. Vedia to aj tvorcovia detského
tanečného predstavenia Popolvár,
ktoré uviedli na záver sezóny v Balete
Slovenského národného divadla.
Diváci teraz môžu s radosťou očakávať
novú divadelnú sezónu, ktorá im prinesie
dielo autorskej trojice Ľubomír Feldek,
Anton Popovič a Ján Ďurovčík Popolvár.
Stretla sa tu dobrá partia. Na celkovom
vyznení tanečného divadla vidieť, že
„chlapci“ si porozumeli a po siahodlhých
debatách v bratislavských hoteloch dospe-
li k záveru, ktorý očarí detského diváka a
dospelým prinesie tú oblažujúcu možnosť
vrátiť sa do detstva. „Aj keby sa naše dielo

celkom nevydarilo, mne sa stala v živote
krásna vec. Stretol som múdrosť v podo-
be Ľubomíra Feldeka,“ hovorí choreograf
a režisér Ján Ďurovčík.
Môže byť spokojný a žať dvojnásobnú
úrodu. Dielo sa vydarilo. Prináša na scénu
Baletu SND pôvabnú rozprávku, plnú
skvelých tanečných výkonov, dobrej
hudby v rôznych žánroch a štýloch, zaují-
mavého slovného sprievodu, invenčnej
scény a kostýmov, ktoré výborne dopĺňa-
jú príbeh o láske ušpineného Popolvára a
nežnej krásky v ružových šatách. Na
scénu ich prinesú tanečníci Baletu SND
Roman Novitzky, Andrej Szabo, Klaudia
Bittererová, Lucia Macíková, Juraj Žilin-
čár, Adrian Ducin, Štefan Ďurec, Daniel
Slabý, Andrej Milo, Petar Djorcevskij,

Juraj Velčický, a ďalší. Svoje hlasy posta-
vám prepožičali Štefan Kvietik, Marián
Geišberg, Marián Greksa, Robo Roth,
Richard Stanke, Zdena Studenková, Ján
Koleník, Soňa Norisová, Monika Hilme-
rová, Helena Krajčiová, Nela Pocisková,
Marián Slovák, Lasky a Bebekex.
Nechajme teda leto plynúť. Pokojne pozo-
rujme hladiny jazier a riek, dovoľme nech
nám čas preteká pomedzi prsty. A keď
prejde letný čas a začne sa divadelná sezó-
na, na konci udice sa zaskveje nádherný
kúsok v podobe pôvabnej tanečnej roz-
právky - Popolvár. A my vyrazíme do
divadla. Predstavenie je také dobré, že ak
nebudú chcieť ísť naše deti na kultúru,
môžeme ich nechať pokojne doma. Budú
ľutovať. Dáša Šebanová

LIGHT
PARK

G A Š TA N OV Ý  H Á J I K

Obchodný dom s dizajnovým 
nábytkom a doplnkami 
Otvárame v Bratislave na Račianskej ulici. Už čoskoro. 
Obchodné priestory už na prenájom!

www.light-park.sk
tel.: 0902 278 880



20BRATISLAVSKÉ NOVINY 25/2007

PIATOK 29. júna
� 19.00 - Ricardo Jesús Gallen (Španiel-
sko), 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
� 21.30-22.00 - Obliehanie Bratislavy
Napoleonom, program k výročiu historickej
bitky, Tyršovo nábrežie

SOBOTA 30. júna
� 9.00-22.00 - Obliehanie Bratislavy
Napoleonom, program k výročiu historickej
bitky, Tyršovo nábrežie/Sad Janka Kráľa
�15.00 - Polnočný kovboj / Midnigth cow-
boy, premietanie filmu, réžia John Schlesin-
ger, USA, 1969, Pálffyho palác, Panská 19
� 16.00 - Pútnická svätá omša, kostol sv.
Kríža, Podunajské Biskupice
� 18.00 - Mládežnícky orchester z Buda-
pešti a Bratislavský chlapčenský zbor,
koncert, Spoločenská hala PKO
�18.00 - 19.00 - Salónny orchesterAfrodi-
té, promenádny koncert, hudobný altánok,
Hviezdoslavovo námestie
� 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
�20.30 - Slovan Bratislava - Differdange,
odveta 1. kola Intertoto Cupu,Tehelné pole

NEDEĽA 1. júla
� 9.00-15.00 - Obliehanie Bratislavy
Napoleonom, program k výročiu historickej
bitky, Tyršovo nábrežie/Sad Janka Kráľa
� 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, záhrada Leberfinger
� 18.00 - 19.00 - Salónne kvarteto Viliama
Cibulu, promenádny koncert, hudobný altá-
nok, Hviezdoslavovo námestie
� 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

PONDELOK 2. júla
� 10.30 - O Pyšnej Margarétke, bábkové
predstavenie, Medická záhrada deťom
� 17.00 - Do dávnych čias mesta, nakukni-
te decká!, Divadlo Ludus a Paťa Jariabková
Nádvorie Starej radnice
� 20.30 - Musica Viva, renesančná hudba,
Františkánsky kostol, Františkánske námestie 

UTOROK 3. júla
� 16.00 - Detský spevácky zbor Raduga
(Rusko), koncert, Nádvorie Starej radnice
� 17.00 - Humor ho! Stretnutie s Tomášom
Janovicom, Jánom Štrasserom a ich novou
knihou, čitáreň MsK u Červeného raka
� 20.00 - Prafaust, Divadlo a.ha, Nádvorie
Starej radnice

STREDA 4. júla
� 18.00 - Ruský zbor Raduga, hudobný
altánok, Hviezdoslavovo námestie
� 20.00 - Pavol Bodnár & Interjazzional
Band, Jazz pod vežou, Nádvorie Starej rad-
nice

ŠTVRTOK 5. júla
� 15.00 - Psychedelia (UK), 1970, premie-
tanie filmu, Pálffyho palác, Panská 19
� 19.30 - Robert Křesťan a Druhá tráva
(CZ), koncert, Túlavou cestou, Nádvorie Sta-
rej radnice 
� 20.30 - A. Nicolaj : Nebyla to pátá, byla
to devátá, divadelné predstavenie, účinkujú
J. Švandová, R. Hrušínsky, J. Carda, Zichyho
palác, Ventúrska 9

� 20.00 - 22.00 - T-Com Fiesta, Grupo Re-
pilado (tanec Kuba), Son Caliente (hudba,
Kuba), SDA (street dance), Abadá Capoei-
ra (bojový tanec), Exotica, Hlavné námes-
tie, Hviezdoslavovo námestie, roh Ventúr-
skej a Panskej

PIATOK 6. júla
� 17.00 - Gymnastická show z Dánska,
Hviezdoslavovo námestie
� 17.00 - Jazzová loď, koncert Petra Lipu
počas plavby na Devín, výletná loď Prešov
� 19.00 - Folklórne podvečery, Nádvorie
Starej radnice
� 20.00 - 22.00 - T-Com Fiesta, Ediso Bra-
sil Carneval Band (tanec a hudba, Brazília),
Ritmo Latino (latino hudba), Granada (tanec
tango), Le Parkour (extrem sport), M.A. Hip
Hop Unit, Hlavné námestie, Hviezdoslavovo
námestie, roh Ventúrskej a Panskej

SOBOTA 7. júla
� 15.00 - 200 MOTELS (USA, 1971), pre-
mietanie filmu, Pálffyho palác, Panská 19
� 15.00 - Rodinné zoologiády, sobotné
popoludnie pre rodiny s deťmi doplnené roz-
právkovými predstaveniami, ZOO
�19.00 - Promenádny koncert s Metropo-
litným orchestrom, Hlavné námestie a
Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - Folklórne podvečery, Nádvorie
Starej radnice 
� 18.00 - 19.00 - Kodaňský mestský mlá-
dežnícky dychový orchester, promenádny
koncert, hudobný altánok, Hviezdoslavovo
námestie

NEDEĽA 8. júla
� 15.00 - Pat Garrett and Billy the kid
(USA, 1972) premietanie filmu, Pálffyho
palác, Panská 19
�17.00 - Snehulienka a 4 trpaslíci, poduja-
tie pre deti, účinkuje Anka Okapcová, záhra-
da Leberfinger
� 18.00 - 19.00 - Gábor Nagy (H), prome-
nádny koncert, Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - Folklórne podvečery, Nádvorie
Starej radnice

PONDELOK 9. júla
� 10.30 - Kúzelnícka show, podujatie pre
deti, Medická záhrada
� 17.00 - Kamarát nad zlato, Divadlo
Happy, Nádvorie Starej radnice
� 19.30 - Bluesový pondelok, Music Club,
Hlava XXII, Bazová 9
19.00-21.00 - Latino loď, účinkuje Quarteto
El Poderoso, Loď Martin,
� 20.30 - Velebí moja duša Pána - pásmo
poézie a hudby, Františkánsky kostol, Franti-
škánske námestie 

UTOROK 10. júla
� 17.00 - Bratislava Žigmunda Luxem-
burského, literárne stretnutie s Danielou a
Pavlom Dvořákovcami, čitáreň MsK U Čer-
veného raka
� 19.30 - Chlapčenský zbor z Bruselu
(Belgicko), koncert sakrálnej hudby, kostol
Najsvätejšej rodiny, Petržalka
� 20.00 - Pozor na Leona, Teátro Wüsten-
rot, Nádvorie Starej radnice

STREDA 11. júla
� 16.00 - Maďarský Mládežnícky dych.
orchester z Pomázu, hudobný altánok,
Hviezdoslavovo námestie
� 20.00 - Martin Valihora & Andrej Še-
ban, Daniele Camarda (Taliansko), kon-
cert, Jazz pod vežou, Nádvorie Starej radnice 

ŠTVRTOK 12. júla
� 18.00 - Vojenská hudba Ozbrojených síl
SR Bratislava, Hviezdoslavovo námestie 
�19.30 - Neřez (CZ), koncert, Túlavou ces-
tou,  Nádvorie Starej radnice

PIATOK 13. júla
� 13.7. - 15.7. - Festival country, world &
etno a rómskej hudby, Partizánska lúka
� 19.00 - Folklórne podvečery, Nádvorie
Starej radnice

SOBOTA 14. júla
� 15.00 - Rodinné zoologiády, sobotné
popoludnie pre rodiny s deťmi doplnené roz-
právkovými predstaveniami, ZOO
� 18.00 - 19.00 - Monika Stanislavová a
Igor Bázlik, promenádny koncert, Hviezdo-
slavovo námestie
�19.00 - Promenádny koncert s Metropo-
litným orchestrom, Hlavné námestie,
Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - Folklórne podvečery, Nádvorie
Starej radnice

NEDEĽA 15. júla
� 15.00 - 17.00 - Šašoloď, plavba pre deti,
Loď Martin
� 18.00 - 19.00 - Salónne kvarteto Viliama
Cibulu, promenádny koncert, Hviezdosla-
vovo námestie
� 19.00 - Folklórne podvečery, Nádvorie
Starej radnice, Primaciálny palác

PONDELOK 16. júla
�10.30 - Papagáj Panto, klauniáda, Medic-
ká záhrada deťom
� 17.00 - Smelý šaško a rytieri, Divadlo
Dunajka, Nádvorie Starej radnice
� 19.30 - Bluesový pondelok, Music Club,
Hlava XXII, Bazová 9
� 20.30 - Octet singers, Františkánsky kos-
tol, Františkánske námestie

UTOROK 17. júla
� 17.00 - Videl som tancovať Jitterboogie,
poetické pásmo k nedožitým osemdesiatinám
M. Válka, čitáreň MsK U červeného raka
� 20.00 - Broadway stars, divadlo Maska,
Nádvorie Starej radnice

STREDA 18. júla
� 20.00 - Juraj Griglák & Company, hos-
tia Marcel Palonder + Anita Soul, Jazz pod
vežou, Nádvorie Starej radnice
�20.30 - Sen noci Svätojánskej, Letné Sha-
kespearovské slávnosti, Nádvorie Bratislav-
ského hradu

ŠTVRTOK 19. júla
� 19.30 - Wabi Daněk a Miloš Dvořáček
(CZ), koncert, Túlavou cestou, Nádvorie Sta-
rej radnice
� 20.30 - J. Škápíková: Dobře, pane
Guthe, zábavná féeria o zásadách spoločen-
ského správania, pražské divadlo VIOLA,
Nádvorie Zichyho paláca, Ventúrska 9

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

vyjdú o tri týždne
19. júla

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)


