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Vo svojich

schránkach nás

opäť čakajte

až o tri týždne
REDAKCIA
Ako vlani, aj tohto roku sme prešli
počas letných prázdnin na trojtýždňo-
vý cyklus vydávania Bratislavských
novín, čím sa prispôsobujeme rytmu
života mesta a jeho obyvateľov.
Napriek tomu nás - a opäť ako vlani -
mnohí z čitateľov urgujú, že sa im dostá-
vajú naše noviny do schránok redšie, že
už niekoľko týždňov neboli. Ak teda
nedostanete po tomto týždni do svojej
poštovej schránky dva týždne nové Bra-
tislavské noviny, je to preto, lebo najbliž-
šie vyjdeme až 9. augusta. Upozornite,
prosíme, na to aj svojich priateľov a zná-
mych, mnohí čitatelia totiž tento oznam
prehliadnu.
Počas trojtýždňovej prestávky o aktuálne
informácie o dianí v meste aj tak nepríde-
te. Stačí si kliknúť na našu internetovú
stránku www.BratislavskeNoviny.sk a
každý deň sa dozviete, čo zaujímavé sa v
Bratislave stalo alebo stane. (red)

Patrónku začnú

opravovať až

koncom júla 
BRATISLAVA
So začiatkom rekonštrukcie križovat-
ky a ciest v lokalite Patrónka sa po
otvorení tunela Sitina ráta koncom
júla. Magistrát chce prioritne opraviť
aj komunikáciu v Mlynskej doline.
Ulice by mali byť obnovené do konca
prázdnin. 
Oprava ulice Mlynská dolina sa bude
týkať úseku od Habánskeho mlyna po
Patrónku v dĺžke asi 950 metrov v oboch
smeroch, čo je 6500 štvorcových metrov.
Celkové náklady sa odhadujú na 39
miliónov korún a na opravu povrchu
vozoviek sa použije odolnejší betón.
Opravovať sa bude aj Lamačská cesta v
úseku od Patrónky po Mokrohájsku ulicu.
V oboch smeroch sa v pravom jazdnom
pruhu odstránia vyjazdené koľaje. Sta-
vebné práce si vyžiadajú čiastočné obme-
dzenie dopravy, ktoré by však, vzhľadom
na prázdninové a dovolenkové obdobie,
nemalo robiť problémy. 
Podľa riaditeľky sekcie cestného hospo-
dárstva magistrátu Tatiany Kratochvílo-
vej mesto v súčasnosti rokuje s projek-
tantmi a políciou o tom, ako križovatka
na Patrónke bude vyzerať. „Snažíme sa
to z hľadiska technologického rozdeliť
na čo najmenej etáp, aby povrch bol čo
najkvalitnejší,“ uviedla T. Kratochvílová.
Podľa nej je križovatka pomerne zložitá
a je potrebné zachovať všetky smery
MHD. Dodala, že komunikácie na Pa-
trónke a v Mlynskej doline budú do kon-
ca prázdnin hotové. (rob) 

Magistrát chce

počas leta

opraviť viacero 

komunikácií
BRATISLAVA
Letné prázdniny využíva bratislavský
magistrát na opravu niektorých hlav-
ných cestných ťahov a komunikácií,
ktorých obnova by bola počas bežného
roku komplikovaná.
Okrem ciest v okolí Patrónky a Mlynskej
doliny je na programe oprava cesty na
Štefánikovej ulici v pravom jazdnom
pruhu v smere na Hodžovo námestie. Na
Záhradníckej ulici položia nový asfalto-
vý koberec v smere na Odborárske
námestie v oboch jazdných pruhoch.
Podobná úprava čaká na cestu na Šanco-
vej ulici. Opravený bude ľavý jazdný
pruh v smere na stanicu od Račianskeho
mýta po Smrečiansku ulicu. Betónový
povrch cesty pribudne na Bajkalskej
ulici, pri vstupe do križovatky s Trnav-
skou ulicou, v smere od Drieňovej ulice
vo všetkých jazdných pruhoch. Opravo-
vať sa bude aj Púchovská ulica medzi
Stolárskou a Trávnou. Pôjde o pravý
jazdný pruh v smere von z mesta, vráta-
ne vstupu do križovatky, kde položia
betón. Frézovanie a asfaltovanie je plá-
nované aj na Ulici M. Sch. Trnavského v
Dúbravke, za ulicou Pod záhradami v
pravom jazdnom pruhu v smere do
mesta. V Petržalke je na programe opra-
va Dolnozemskej ulice pred križovatkou
s Gettingovou ulicou v oboch smeroch a
rekonštrukcia Cesty na Berg. Do 1.
augusta je uzatvorená aj časť jedného
jazdného pruhu na Jantárovej ceste v
Jarovciach v smere do Petržalky v dĺžke
75 metrov kvôli stavebným prácam.
Magistrát opraví aj šesť zastávok MHD,
kde sa položí betónová vrstva. Ide o
zastávky Štefánikova, Karadžičova,
Ružinovská, Hradská, Hlavná, J. Alexy-
ho - M. Sch. Trnavského. 
Dlhodobé dopravné obmedzenie je na
Hodžovom námestí kvôli výstavbe poly-
funkčného objektu Astoria Palace (od 17.
októbra 2004). Od apríla do konca roka
platí aj úplná uzávierka Pribinovej ulice
od ministerstva vnútra po dopravný pod-
nik kvôli výstavbe kanalizačného zbera-
ča. Od konca júna do prvého augusta je
čiastočne uzatvorený jazdný pruh na
Prievozskej ulici pri Turčianskej v smere
z mesta pre rekonštrukciu kanalizácie.
Obmedzenie do 13. augusta je aj na Vaj-
norskej ulici kvôli obnove plynovodu na
križovatke Turbínovej a Bojnickej ulice. 
Do 27. júla je plánovaná aj čiastočná
uzávierka pravého jazdného pruhu na
Račianskej ulici v smere k Pionierskej
ulici kvôli rozšíreniu komunikácie a
inštalovaniu svetelnej signalizácie. 
Mesto začína aj s rozšírením Botanickej
ulice v smere do mesta od Študentského
domova Družba až po zastávku MHD -
Botanická záhrada. Ukončiť by ho mali
do konca augusta. (rob)

Prístavná ulica by sa mala do konca prázdnin zmeniť na štvorpruhovú komunikáciu. FOTO - Oto Limpus

RUŽINOV
Rozširovanie 750 metrov dlhého úseku
Prístavnej ulice o dva jazdné pruhy,
ktoré sa začalo vlani v novembri a
malo byť dokončené koncom júna,
bude trvať o mesiac dlhšie.
Podľa informácií zo spoločnosti Metro
Bratislava, ktorá je investorom stavby, je
posunutie termínu dokončenia staveb-
ných prác spôsobené dodatočnými úpra-
vami komunikácie v priestore križovatky
s Plynárenskou ulicou. Na konci úseku
bolo nevyhnutné oproti pôvodnej projek-
tovej dokumentácii zdvihnúť nivelitu
novej vozovky kvôli dostatočnému kry-
tiu vodovodu, ktorý sa nachádza pod
vozovkou. Bratislavská vodárenská spo-
ločnosť nesúhlasila, aby jej vodovod bol

v mieste križovania s vedením vysokého
napätia uložený pod týmto vedením, ale
nad ním. Zvýšenie nivelity novej vozov-
ky si vyžiadalo úpravu prepojenia s exis-
tujúcou vozovkou na Prístavnej ulici a
priľahlej časti Plynárenskej ulice. S ohľa-
dom na pripravovanú opravu pôvodnej
vozovky bolo potrebné upraviť a dať
schváliť zmenu definitívneho dopravné-
ho značenia novej komunikácie.
V priebehu tohto týždňa pokračovalo
preberanie jednotlivých častí stavby -
mesto prevzalo nové verejné osvetlenie,
cestnú svetelnú signalizáciu na križovat-
ke Prístavná - Plynárenská, ako aj samot-
nú vozovku. Po dokončení kolaudácie
bude možné odovzdať nový úsek Prí-
stavnej ulice do užívania verejnosti.

Spoločnosť Metro Bratislava požiadala o
predĺženie termínu odovzdania novovy-
budovaného úseku Prístavnej ulice o
jeden mesiac. Ako nám povedala riadi-
teľka magistrátnej sekcie dopravy a cest-
ného hospodárstva Tatiana Kratochvílo-
vá, hneď po vyriešení problému so
zdržaním sa pristúpi k rekonštrukcii
pôvodného úseku ulice. Ako uviedol
vedúci magistrátneho oddelenia cestného
hospodárstva Marián Blaho, oprava
pôvodného povrchu Prístavnej ulice
bude stáť 12 miliónov korún a potrvá asi
šesť týždňov. Je predpoklad, že Prístavná
ulica by mohla byť do konca letných
prázdnin kompletne dokončená a zmení
sa na plnohodnotnú štvorprúdovú komu-
nikáciu. (juh) 

Rozšírenie Prístavnej ulice sa oneskorí

Mestskej polícii sa nedarí dopĺňať stavy
O počte mestských policajtov a problé-
moch pri prijímaní nových zamest-
nancov bratislavskej mestskej polície
sme sa pozhovárali s jej náčelníčkou
Zuzanou ZAJACOVOU.
- K 30. júnu 2007 pracovalo v radoch
mestskej polície 281 zamestnancov. Toto
číslo zahŕňa aj administratívno-technickú
časť zamestnancov, napríklad nočných
strážnikov, upratovačky, údržbárov, ale
aj zamestnancov administratívy. Zamest-
návame tiež sedem občanov so zdravot-
ným postihnutím, ktorí sú zaradení na
funkciu operátorov kamerového systé-
mu. Do priameho výkonu služby v útva-
roch mestskej polície bolo zaradených
230 príslušníkov.
Počet mestských policajtov sa má v
tomto roku zvýšiť o 113, podľa našich
informácií sa však nedarí získavať
nových ľudí. Prečo?

- Každý uchádzač prechádza prijímacím
konaním, ktorého súčasťou je psycho-
diagnostické vyšetrenie. Práve tie u
uchádzačov odhaľujú niektoré negatíva,
ktoré nie sú zlučiteľné s našou službou.
Uchádzač, ktorý neprejde testami, nie je,
pochopiteľne, zaradený do kurzu odbor-
nej prípravy. Až po úspešnom absolvova-
ní kurzu je zamestnanec zaradený do
výkonu služby. V prvom polroku tohto
roku prejavilo záujem o prácu v mestskej
polícii 45 občanov. Prijímacie konanie sa
uskutočnilo dvakrát, pričom do kurzu
odbornej prípravy bolo zaradených 10
záujemcov. Náročnosť prijímacieho
konania a povinnosť absolvovať odbornú
prípravu mnohých záujemcov o tento
druh práce odrádza. Ďalším faktorom je,

že v hlavnom meste je dostatok iných
pracovných príležitostí, neraz aj lepšie
finančne ohodnotených.
Čo mienite urobiť, aby sa stavy mest-
skej polície doplnili na plánovanú úro-
veň?
- V spolupráci s námestníkom primátora
sme pripravili tzv. sociálny program, čo v
praxi znamená, že príslušníci mestskej
polície, zaradení v priamom výkone
služby, by mali mať isté sociálne výhody,
počnúc rekreačnou a liečebnou starostli-
vosťou, riešením bytovej otázky, ale aj
určitým finančným zhodnotením služby
tak, aby sa čo najviac priblížila podmien-
kam príslušníkov Policajného zboru SR.
Tieto veci sa však nedajú uskutočniť zo
dňa na deň, reálne o nich bude možné
hovoriť až po prijatí nového zákona o
obecnej polícii.

Zhováral sa Juraj Handzo
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Odvážne úvahy
o poslovenčení 
Bratislavy
Vdova po istom sovietskom (neskôr
ruskom) občanovi povedala, že odhale-
ním tohto pamätníka sa konečne začala
Bratislava poslovenčovať. Nie som si
istý, čo to znamená.
Dokonca ani to nie, či je to pravda. Išlo
totiž o pamätník Andrejovi Hlinkovi. Ako
jeden z najväčších slovenských politikov
si bezpochyby pamätník zaslúži. Háčik je
v tom, že jedným z najväčších sloven-
ských politikov je preto, že nespájal veľ-
kosť a existenciu svojho národa s jeho
odtrhnutím od sveta. Ani od Čechov, skôr
naopak.
A už vonkoncom som si nie istý, či je
poslovenčovanie Bratislavy podľa tejto
vdovy dobré a žiaduce. Bratislava sa
totiž vždy spájala. Nezaložila si rúčky na
valaštičku, ale ruky podávala aj suse-
dom. A preto zostávala aj slovenská.
Naproti tomu model slovenskosti, ktorý
vládne v lokalite, skade nadšená vdovica
pochádza, motivoval pred sto rokmi
českého lekára Ivana Hálka k boju „proti
poverám, alkoholizmu, hmotnej a du-
chovnej zaostalosti“, ako píše recenzent.
A dnes to tam oveľa odchodnejšie nevy-
zerá: neporiadok, neochota, lenivosť a
opilci.
Časť z toho sa už preniesla do slovakizo-
vania Bratislavy.
Preto by som bol radšej, keby sa, dajme
tomu, arabizovala.
Stačí mi porovnať služby na slovakizo-
vanom bratislavskom letisku a islam-
skom letisku sto kilometrov od Sahary a
už som si vybral civilizáciu. Aj bez Hál-
kovej rady. Po slovakizovaní letiska a
celého mesta je mi bližší Orient, aj keď
som i tam videl niekoľko trhovníkov pre-
dávajúcich celkom ako naši vietnamské
sandále.
A to sa Bratislava priamo nemusí
poarabčiť. Stačí, keď sa poeurópšti.
Alebo pobratislavčí. Aj to by stačilo,
keby bolo ako bolo: teda čisto, poriadok,
slušne. 
Ešte stále by zostal ten rozdiel, že Brati-
slava by hosťa vítala, kým tuho posloven-
čené obce mu ešte stále pre istotu na uví-
tanie jednu vytnú.
Bratislava nepotrebuje dobehnúť Slo-
vensko. Naopak to, myslím si, však
platí. Gustav Bartovic

Mestskí poslanci

predali lesík

na Krasovského
PETRŽALKA
Poslanci mestského zastupiteľstva
schválili predaj lesíka na Krasovského
ulici v blízkosti Sadu J. Kráľa spoloč-
nosti International Property Develop-
ment (IPD), ktorá tu mieni stavať.
Hlasovaniu predchádzala pomerne rušná
rozprava, v ktorej odzneli hlasy za zacho-
vanie i proti zachovaniu lesíka. Objavil sa
návrh, aby mesto odstúpilo od nájomnej
zmluvy so spoločnosťou IPD, ktorá má
pozemky v dlhodobom prenájme, vedenie
mesta to však nepovažuje za možné.
Nakoniec prešiel iba pozmeňovací návrh,
ktorým sa zvýšila cena z pôvodných 4000
na 5000 korún za štvorcový meter.
Výstavbe v lokalite na Krasovského
ulici, proti ktorej protestovali ochranco-
via prírody, tak už nič nestojí v ceste.
Stavba je v súlade s územným plánom,
petržalský stavebný úrad už vydal územ-
né rozhodnutie a spoločnosť IPD má aj
povolenie na výrub 112 stromov, ktoré
vydal obvodný úrad životného prostre-
dia. Ako náhradu za ich výrub ponúkla
firma mestskej časti tri milióny korún.
Spoločnosť IPD má pozemky pri Krasov-
ského ulici v dlhodobom prenájme od
júla 2004. Pôvodne tu chcela postaviť
biznis hotel, parkovací dom a polyfunk-
čný dom. Po tom, čo sa proti zámeru
zdvihla vlna odporu, spoločnosť IPD
zámer prepracovala a väčšina stromov
ostane zachovaná. Podľa prepracovaného
zámeru plocha, na ktorej mal pôvodne
stáť hotel, ostane nezastavaná, na mieste
parkovacieho domu bude polyfunkčný
dom a ráta sa aj s výstavbou hotela.
Na pozemku, ktorý je lemovaný čerpa-
cou stanicou OMV, Krasovského ulicou,
nájazdom na Starý most a Einsteinovou,
je 437 stromov. Z nich ostane podľa
návrhu 325, čo je asi 75 percent. (juh)

BRATISLAVA
Rozruch okolo pamätihodného dom-
čeka v areáli Incheby vyniesol na svet-
lo sveta neistotu o budúcnosti ďalšej
technickej pamiatky s dosahom nielen
celomestským.
Ide o prvý panelák nielen v Bratislave,
ale aj na Slovensku a podľa niektorých
zdrojov v bývalom Československu,
postavený začiatkom päťdesiatych
rokov. Stojí v Bratislave na Kmeťovom
námestí a dokazuje, že ani panelové
bývanie nemuselo byť iba ustajnením
občanov v králikárňach. Tento dom a
jeho byty ešte disponujú priestorom, na
podlahách je dlažba, v izbách parkety -
štandard bývania znížili komunisti až o
niekoľko rokov neskôr.
Len cez ulicu od tohto vzácneho objektu
stojí - zatiaľ - pivovar Stein, na mieste
ktorého má vyrásť polyfunkčný objekt
stavaný spoločnosťou ORCO. Obyvatelia
a zároveň vlastníci bytov, a teda celého
objektu majú nepotvrdené informácie, že
dvor patriaci k domu, ale na inej parcele
by sa mal predať na poschodové garáže
pre spomínaný polyfunkčný objekt. Majú
obavy, či investor nepotlačí ďalej.

Podľa riaditeľa Mestského ústavu ochra-
ny pamiatok (MÚOP) Iva Štassela jeho
úrad dal podnet na štátny Pamiatkový
úrad (PÚ) SR na zapísanie petržalského
domčeka i tohto paneláku do zoznamu
chránených pamiatok. Ani jeden dodnes
nie je zapísaný. Štátni pamiatkari dôvo-
dia nedostatkom kapacity. Vedúci odde-
lenia ústredného zoznamu pamiatkového
fondu Peter Škulavík hovorí, že všetky
návrhy spracúvajú v chronologickom
poradí, k týmto dvom sa zatiaľ nedostali.
Okrem toho sa nazdáva, že samotný
zápis objektu do zoznamu chránených
pamiatok pred dravosťou investorov
nezachráni. „Tu by sa žiadalo, aby samo-
správy postupovali s väčším dôrazom
voči investorom. My môžeme dať za zni-
čenie pamiatky len niekoľkotisícovú
pokutu, čo je pre tieto spoločnosti malič-
kosť. No samospráva má možnosť upo-
zorniť investorov, že ak nebudú rešpek-
tovať jej požiadavky, nepovolí im žiadnu
inú stavbu.“
Štátni pamiatkari preto od roku 2002,
keď začal platiť nový zákon o ochrane
pamiatok, preferujú, aby si mestá urobi-
li zoznamy pamätihodností a význam-

ných zón zachovávajúcich ducha komu-
nity. Mnohé malé obce takéto zoznamy
majú, Bratislava, ktorá má vlastný ústav
na ochranu pamiatok, zoznam podľa P.
Škulavíka nemá. I. Štassel toto tvrdenie
vyvracia. Na MÚOP takýto zoznam je
už niekoľko rokov, zahŕňa pamiatky
hnuteľné i nehnuteľné, hmotné i ne-
hmotné, sú však problémy s jeho legali-
záciou. Zoznam ako taký nemá vážnosť,
ministerstvo kultúry a PÚ SR zastávajú
názor, že by ho malo akceptovať a
vyhlásiť zastupiteľstvo vo všeobecne
záväznom nariadení. Niektorí právnici
magistrátu tvrdia, že sa to takto riešiť
nemôže, MÚOP a magistrát však iné
páky nemajú.
Spor sa ťahá niekoľko rokov a v meste
sem-tam odíde nejaká pamiatka do nená-
vratna. Domu na Kmeťovom námestí sa
to zatiaľ asi netýka, ale nie pre dokona-
losť ochrany. Skôr preto, lebo ORCO
nepožiadalo o žiadne územné rozhodnu-
tie (zatiaľ) a nik nerokoval ani s vlastník-
mi dotknutých nehnuteľností. Vydávanie
stavebných povolení bez oslovenia
dotknutých je však v tomto meste úplne
bežné. Gustav Bartovic

BRATISLAVA
Poslanci mestského zastupiteľstva zru-
šili uznesenie o predaji budovy, ktorej
súčasťou je aj kino Mladosť, spoloč-
nosti Tera Trade, a rozhodli, že budovu
nepredajú ani do vlastníctva štátu. 
Primátor Andrej Ďurkovský uviedol, že
budovu si ponechá mesto a kino Mladosť
bude fungovať naďalej tak, ako doteraz.

Na zasadnutí zastupiteľstva odznela aj
informácia, že mestu bola 16. júla doruče-
ná žaloba od Slovenského filmového ústa-
vu (SFÚ) o uložení povinnosti uzatvoriť
kúpnu zmluvu na budovu s kinom. SFÚ
doručil aj návrh kúpnej zmluvy, v ktorej
sa o zachovaní kina nič nehovorilo. Ter-
mín na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo
strany štátu by vypršal 13. augusta. 

Uznesenie o predaji súkromnej spoloč-
nosti prijali pôvodne mestskí poslanci 29.
marca 2007 a v čase platného uznesenia si
ministerstvo kultúry uplatnilo na budovu
predkupné právo. Podľa hovorcu rezortu
Jozefa Bednára sa ministerstvo rozhodlo
využiť svoje predkupné právo a odkúpiť
budovu, čím jasne deklarovalo svoj
záujem. (rob)

KARLOVA VES
Nový úsek diaľnice s tunelom Sitina,
ktorý slúži vodičom od 24. júna, pomo-
hol odľahčiť najmä okoliu Patrónky,
ktoré najviac trpela na dopravné
zápchy. V tuneli i v jeho okolí sa však
objavili prvé dopravné incidenty. 
Dopravná nehoda sa do času našej uzá-
vierky našťastie v tuneli nestala. Zvláštny
bol však prípad vodiča, ktorý tankoval
pohonné hmoty priamo v rúre tunela, čím
riskoval svoj život a zdravie. Kamery
zaevidovali aj bezdôvodné zastavenie
auta v odstavnom zálive, alebo aj nebez-
pečné fotografovanie sa turistov pred
portálom tunela. Podľa hovorcu Národnej
diaľničnej spoločnosti (NDS) Marcela

Jánošíka povolenú rýchlosť pred tunelom
a v tuneli nedodržiavajú niektorí kamio-
nisti. Známe sú prípady, keď sa títo vodiči
kvôli vysokej rýchlosti dostali do problé-
mov tesne pred tunelom, ale aj v tuneli a
balansovali na ochranných betónových
zvodidlách. 
Po otvorení tunela sa objavili problémy s
Lamačskou cestou, kde sa v smere do
centra začali tvoriť zápchy a kolóny.
Magistrát, dopravný inšpektorát a NDS
preto museli organizáciu dopravy zmeniť.
V rámci nej pribudlo oranžové vodorovné
značenie, ako aj bezkolízny vjazd vozidiel
pripájajúcich sa z Harmincovej ulice na
Lamačskú. Dôležité bolo aj uvoľnenie
dvoch jazdných pruhov pre smer jazdy do

centra na úseku pod diaľnicou. Pôvodne
tu bol vyhradený len jeden pruh, druhý
navádzal na diaľnicu. Podobná situácia
bola aj o niekoľko metrov ďalej, keď ľavý
pruh bol vyhradený len na odbočenie do
Tesca. Rýchlosť na tomto úseku bola zní-
žená na 40 km/h. Táto organizácia spôso-
bovala výrazné spomaľovanie dopravy a
chaos. Podľa riaditeľky sekcie cestného
hospodárstva Tatiany Kratochvílovej sa v
tejto oblasti ešte robia úseky ciest, ktoré
bolo možné dokončiť až po presmerovaní
dopravy do tunela Sitina. Zhotoviteľ prác,
spoločnosť Skanska, má podľa jej infor-
mácií odovzdať investorovi - NDS, všetky
objekty súvisiace s výstavbou diaľnice do
15. septembra. (rob)

Pamätihodnosti iba zoznam neochráni 

a ani zoznamy cenností nie sú kompletné

Tunel pomohol, objavili sa nové zápchy

Predaj budovy s kinom Mladosť sa nekoná

Domov sociálnych služieb pre deti a
dospelých Integra, Tylova 21, Bratislava

vypisuje v zmysle § 5 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone
práce vo verejnom záujme výberové konanie na miesto 

vedúcej zdravotného
úseku - hlavná sestra 

Kvalifikačné predpoklady
VŠ vzdelanie I. alebo II. stupňa - odbor ošetrovateľstvo,
vyššie odborné vzdelanie - všeobecná sestra

Iné kritériá a požiadavky 
v súvislosti s obsadzovanou funkciou
- prax v oblasti sociálnych služieb 
a zdravotníctve viac ako 5 rokov,

- bezúhonnosť,
- riadiace a organizačné schopnosti,
- osvedčenie o získaní osobitných kvalifikačných 
predpokladov (vítané)

Zoznam požadovaných dokladov
- fotokópie dokladov o vzdelaní,
- osobný dotazník,
- výpis z registra trestov,
- štrukturovaný životopis

Žiadosti o účasť na výberovom konaní je možné
podať do 10. 8. 2007 na adresu

DSS Integra, Tylova 21, 831 04 Bratislava, 
e-mail: dssintegra@stonline.sk

Hotel FLÓRA Dudince
Kúpeľná 101, 045/5583742-744

ponúka
Víkendové pobyty

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

www.floradudince.sk hotelfloradudince@stonline.sk

�divadelné� turistické�poľovnícke

�námorné�astronomické

DARČEK VHODNÝ PRE KAŽDÉHO

Prístavná 10, Bratislava, 1000 - 1800

Tel.: 5827 1718 0905 615 450
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Pisztoryho

palác by sa mal

revitalizovať
STARÉ MESTO
Pisztoryho palác na Štefánikovej ulici,
v ktorom za bývalého režimu bolo
Múzeum V. I. Lenina a v 90. rokoch
Dom zahraničných Slovákov, by sa mal
revitalizovať.
Rozhodli o tom staromestskí poslanci,
keď schválili uznesenie, podľa ktorého by
v októbri tohto roka mal byť predložený
projekt revitalizácie paláca prostredníc-
tvom obecnej spoločnosti R.B.I., s.r.o. V
priebehu júla, augusta a septembra by sa
mali z prostriedkov schválených v kapitá-
lovom rozpočte mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto na obnovu tejto cennej histo-
rickej budovy financovať stavebno-tech-
nické a zabezpečovacie práce. Mestská
časť začne rokovanie s Nemocnicou
Ministerstva vnútra na Ulici Fraňa Kráľa
o ukončení jej vykurovania prostredníc-
tvom kotolne v Pisztoryho paláci a pod-
nikne všetky kroky k ukončeniu zmluvy
so spoločnosťou TERMING, a.s., aby
bolo možné zabezpečiť vykurovanie palá-
ca efektívnejším spôsobom. V súvislosti s
budúcim využitím Pisztoryho paláca by
mal staromestský starosta Andrej Petrek
na októbrové rokovanie miestneho zastu-
piteľstva predložiť koncepciu kultúrnej
politiky mestskej časti Bratislava-Staré
Mesto na roky 2007 až 2010. 
V minulom volebnom období chcela
mestská časť v tomto objekte otvoriť
múzeum Vincenta Hložníka, samospráva
dostala do daru tisíc diel z pozostalosti
tohto umelca, od tohto zámeru sa však
napokon upustilo. Aktuálny projekt obno-
vy ráta s tým, že už niekoľko rokov
nevyužitá budova by sa mohla využívať
ako centrum súčasného umenia a mohli
by sa v nej organizovať rôzne kultúrne
podujatia. Dopĺňala by tak tri existujúce
miestne kultúrne centrá, ktoré by postup-
ne profilovali svoje aktivity. (juh)

Kalváriu počas letných prázdnin obnovujú

mladí dobrovoľníci z troch kontinentov
STARÉ MESTO
Už tretí rok pokračuje prvá časť obno-
vy Kalvárie v Starom Meste, na ktorej
sa aj počas tohto leta podieľajú zahra-
niční dobrovoľníci - mladí ľudia z
troch kontinentov.
Na obnove Kalvárie pracujú mestská
časť Bratislava-Staré Mesto, Asociácia
priemyslu a ochrany prírody a občianske
združenie INEX Slovakia. „Počas uply-
nulých dvoch ročníkov sa podarilo
zahraničným dobrovoľníkom vyčistiť od
nánosu časť chodníka, krížovej cesty, o
ktorú sa desaťročia nikto nestaral,“ pove-
dala nám Marcela Holická zo spomenu-
tého občianskeho združenia. „Zmapovali
sa dreviny a čistil sa les - od odpadkov,
popadaných drevín a stromov. Cieľom
tohtoročných táborov je pokračovať v
odkrývaní a čistení krížovej cesty a čiste-
ní lesa.“
Ako dodala, tento rok sa uskutočnia dva

medzinárodné tábory - od 1. do 14. júla
a od 15. do 28. júla. Na prvom turnuse
sa zúčastnilo 13 dobrovoľníkov z Južnej
Kórey, Belgicka, zo Srbska, z Francúz-
ska, Nemecka, zo Španielska a z Turec-
ka. V druhom tábore sú zastúpení dob-
rovoľníci z Kanady, Srbska, Chorvát-
ska, Francúzska, Nemecka, Ukrajiny.
Belgicka, zo Španielska a z Holandska.
Ide o mladých ľudí vo veku od 17 do 35
rokov.
Celkove sa v uplynulých rokoch usku-
točnili štyri tábory (po dva v každom
roku), v tomto roku sa konajú opäť dva.
Dovedna sa na nich zúčastnilo vyše 50
zahraničných dobrovoľníkov, prevažne
z Francúzska, Nemecka, zo Španielska,
z Kórey, z Belgicka a zo Srbska. Dobro-
voľníci majú ubytovanie zabezpečené v
telocvični Základnej školy na Dubovej
ulici. Starajú sa o nich dvaja vedúci, kto-
rých vyškolilo občianske združenie

INEX Slovakia. Majú na starosť celkový
chod tábora a samotných účastníkov.
Okrem práce, ktorú mladí dobrovoľníci
vykonávajú päť hodín denne počas pra-
covných dní, vo voľnom čase spoznáva-
jú Bratislavu a jej okolie, prípadne
navštevujú aj iné kúty Slovenska. „Za tri
roky spravili kus práce,“ povedala nám
M. Holická. „Viditeľné je to práve pri
odkrývaní samotného chodníka.“ 
Projekt je iba na začiatku - mestská časť
Bratislava - Staré Mesto má vypracova-
nú dokumentáciu na stavebné povole-
nie. Revitalizácia Kalvárie je veľmi roz-
siahly a časovo i finančne náročný pro-
jekt, ktorý pozostáva z troch častí -
prvou z nich je biologická revitalizácia,
po nej by mali nasledovať archeologic-
ké práce a napokon by sa mali vybudo-
vať stavebné objekty. Práce mladých
dobrovoľníkov sú súčasťou biologickej
revitalizácie. (juh)

Prírodnú rezerváciu samospráva odmieta
BRATISLAVA
Dlhodobá snaha ochranárov o vyhláse-
nie novej prírodnej rezervácie Prame-
ne Vydrice v Bratislavskom lesoparku
narazila na nesúhlasné stanovisko
mesta. Ochranári preto pripravili nový
návrh, tzv. Evolučného parku. 
Evolučný park by bol spojením mestské-
ho lesoparku s rekreačnými funkciami a
prírodnej rezervácie chrániacej jedinečné
lesné biotopy v povodí riečky Vydrica do
unikátnej formy. Vychádza z pôvodných
návrhov prírodnej rezervácie Pramene
Vydrice. Park by mal rozlohu 482,27 ha
(z toho 7,43 ha nelesných pozemkov) a
bol by v hornej časti toku riečky Vydrica
poniže Bieleho kríža. Z východu by ju
ohraničovala červená turistická značka,
zo severu žltá. Územie má zaberať iba 1
percento rozlohy Bratislavy.
Novovytvorený park by podľa ochraná-

rov predstavoval turisticky veľmi atrak-
tívne územie s oddychovými zónami na
Pánovej lúke a pri Malom Slavíne. Evo-
lučný park Bratislava má byť jedinou
rezerváciou na Slovensku i jednou z mála
podobných v Európe, ktorá na rozdiel od
ostatných štátnych alebo súkromných
rezervácií bude na pozemkoch mesta a
súčasne vznikne z iniciatívy jeho obča-
nov. 
Podľa stanoviska, ktoré nám zaslala
hovorkyňa magistrátu Eva Chudinová,
územie malo byť zaradené do piateho a
štvrtého stupňa ochrany, teda s najprísnej-
ším režimom ochrany. Prírodnú rezervá-
ciu s 5. stupňom ochrany chápe hlavné
mesto ako bezzásahové územie, kde je
príroda ponechaná na samovývoj. Toto
územie je však súčasťou Bratislavského
lesoparku, ktorý je celoročne miestom
individuálnej, prevažne krátkodobej

rekreácie. V prípade, že územie by bolo
vyhlásené za prírodnú rezerváciu s 5.
stupňom ochrany, funkcia ochrany príro-
dy by bola nadradená nad ostatné funkcie,
ktoré dané územie plní. 
Lesy v dotknutom území patria do kate-
górie „osobitného určenia“. Na tomto
území platí 2. stupeň ochrany. Negatívne
vplyvy lesohospodárskych zásahov je
možné eliminovať plánom hospodár-
skych opatrení a Programom starostlivos-
ti o chránenú krajinnú oblasť, ktoré by
mali obsahovať aj zásady a regulatívy
využívania územia, ako aj dôslednú kon-
trolu zo strany štátnych orgánov ochrany
prírody, strážcov prírody a pracovníkmi
CHKO Malé Karpaty. 
Na základe uvedeného hlavné mesto
nesúhlasilo s vyhlásením územia za prí-
rodnú rezerváciu s piatym a štvrtým stup-
ňom ochrany. (rob) 

Mesto získa

pozemky pre

viacúčelovú halu
BRATISLAVA
Poslanci mestského zastupiteľstva
schválili uznesenie, ktoré mestu umož-
ní získať pozemky na výstavbu novej
multifunkčnej haly a zároveň vyriešiť
aj otázku amfiteátra na Búdkovej
ceste.
Podstatou transakcie je, že mesto vymení
amfiteáter aj s pozemkami s rozlohou
vyše 27-štvorcových metrov za pozemky
s rozlohou vyše 8000 štvorcových me-
trov medzi Prístavným mostom a Mos-
tom Apollo, na ktorých by mala vyrásť
spomenutá multifunkčná hala. Spoloč-
nosť Apollo Arena by mala mestu uhra-
diť sumu 150 miliónov korún. Hodnota
nehnuteľností vo vlastníctve mesta, ktoré
sú predmetom zámeny, je vyše 427 mi-
liónov korún, hodnota pozemkov, za
ktoré by sa mal amfiteáter vymeniť, je 47
miliónov korún. Náklady na odstránenie
amfiteátra aj s príslušenstvom sú podľa
znaleckého posudku 55 miliónov korún.
Zámena sa uskutoční len s podmienkou,
že spoločnosť Apollo Arena predloží
mestu list vlastníctva bez tiarch. V súvis-
losti s amfiteátrom je na súdoch niekoľ-
ko žalôb proti mestskej časti Bratislava -
Staré Mesto, resp. aj proti mestu, ktoré
podala spoločnosť Debut, s.r.o. Táto spo-
ločnosť mala priestory v časti amfiteátra
prenajaté do 30. mája 2005. Keďže spo-
ločnosť Debut po uplynutí obdobia
nájmu nevypratala priestory, mestská
časť Bratislava-Staré Mesto podala žalo-
bu o vypratanie. Súdne spory nie sú za-
tiaľ skončené.
Poslanci zároveň rozhodli o odňatí
amfiteátra zo správy mestskej časti Bra-
tislava-Staré Mesto a jeho navrátenia
mestu. (juh)

Magistrát bude

v Auditóriu

nájomníkom
BRATISLAVA
V zamýšľanom kultúrno-spoločen-
skom centre Auditórium, ktoré má
vzniknúť v rámci rekonštrukcie histo-
rického Skladu číslo 7 v zóne Pribino-
va, bude mesto v role podnájomníka.
Rozhodli o tom poslanci mestského
zastupiteľstva. Prijaté uznesenie nemení
nič na podstate zámeru vybudovať kultúr-
no-spoločenské centrum pri Sklade číslo
7, ktorý rekonštruuje írska developerská
spoločnosť Ballymore Properties. „Po
vecnej stránke sa nič nemení, len mesto v
Auditóriu nebude nájomcom, ale podná-
jomníkom,“ uviedol bratislavský primá-
tor Andrej Ďurkovský. Po rekonštrukcii
Skladu číslo 7 vzniknú nové priestory s
plochou asi 1000 štvorcových metrov,
ktoré budú dokončené v druhej polovici
roku 2009 a budú slúžiť na kultúrno-spo-
ločenské účely. Mesto bude za prvých 12
rokov podnájmu platiť nájomné jednu
korunu ročne, od 13. do 30. roku podnáj-
mu bude platiť necelých 190 eur za štvor-
cový meter podlahovej plochy. Mesto by
malo zároveň uhradiť náklady na technic-
ké zhodnotenie predmetu podnájmu vo
výške 130 miliónov korún. 
Auditórium má v budúcnosti mať poly-
funkčné využitie, pretože tu môže byť
umiestnené aj Bratislavské kultúrne a
informačné stredisko a je predpoklad, že
vstupný priestor tohto objektu by sa
mohol byť využívať aj na lodné spojenie
s Viedňou prostredníctvom rýchleho pla-
vidla Twin City Liner. (juh)

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

Mladí zahraniční dobrovoľníci sa pri obnove zameriavajú na čistenie chodníkov a lesa od odpadkov, popadaných konárov
a stromov. Veľa práce urobili najmä pri čistení krížovej cesty. FOTO - Oto Limpus 

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

� 0905 610 173
Fax: 02/4591 4046

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

0905 234 615 � 4363 8184
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S kočíkom

môžete zažiť

ozajstné šoky
LIST ČITATEĽA
Prečítala som si vo vašich novinách
číslo 24 list čitateľa „S kočíkom vystu-
pujte iba vpredu“. Domnievam sa, že v
Dopravnom podniku Bratislava musia
mať interné predpisy ohľadne trestov
a vodiči MHD určite z toho skladajú
skúšky.
Dňa 29. júna som cestovala autobusom
číslo 98 (číslo vozidla 4815) s odchodom
11:28, smer Technopol. Na zastávke som
stála ja s kočíkom a pani s dvoma deťmi
(asi 3- a 5-ročným). Na zastávke, keď
prichádzal autobus, som ukázala rukou
na kočík. Nastúpila som. Všetko v po-
riadku. Za Technopolom som výstup
kočíka oznámila znamením vodičovi.
Dvere ostali zavreté. Znova som zvonila.
Nič sa nedialo. Zakričala som na vodiča:
Otvorte dvere, nemôžem vystúpiť s kočí-
kom! Šofér otvoril kabínku a oznámil mi,
že mi dvere neotvorí, lebo „vlámali ste sa
mi s kočiarom do vozidla“. Šokovane
som hľadela, našťastie, sa ma zastala iná
cestujúca, ktorá šoféra zahriakla: „Odke-
dy sa žena s kočíkom a dieťaťom vláme
do autobusu, ste vari banka?“ Šofér na to
otvoril dvere, to som sa aj ja prebrala zo
šoku a protestovala som. Chvíľu sme sa
ešte dohadovali, šofér mi zaželal pekný
deň, zavrel dvere a odfrčal. 
Z tohto zážitku usudzujem, že určite majú
školenia, ako nás cestujúcich trestať,
hlavne ak máte kočík a dieťa a ťažko sa
bránite. Berčeková, Petržalka

Policajti prišli,

ale nezakročili
LIST ČITATEĽA
Jeden príjemný letný večer som sa
vybral vyvenčiť svojho psa. Nič mimo-
riadne až na to, že som spozoroval, ako
sa pod našou terasou na Rovniankovej
ulici pohybujú ľudia smerom k zdra-
votnému stredisku a znášajú tam vre-
cia s odpadom a železné konštrukcie.
Ide o to, že ešte nedávno to tam bolo
zapratané igelitovými taškami s odpa-
dom , a po zásahu nejakého dobrého
anjela to bolo odpratané. A teraz tam zas
traja páni začali znášať odpad. Po malej
porade sme zavolali pracovníkov mest-
skej polície. Prišli pomerne rýchlo, čakal
som , čo sa bude diať ďalej. No nič sa
nedialo. Pristavili sa pri dotyčných pá-
noch, pritom ani nevystúpili z auta a ani
nie za 5 sekúnd pokračovali ďalej. To
znamená, že neurobili vôbec nič. 
Mám otázky na vedenie mestskej polície:
postupoval som správne? Ako zistím , či
daní pracovníci mestskej hliadky postu-
povali podľa predpisov? Kto mi dá odpo-
veď? Aleš Rázga, Petržalka

Koho zaujíma,

že v kvetináčoch

nie sú kvety?
LIST ČITATEĽA
V roku 2000 sa dali vyrobiť repliky
starých plynových svietidiel, ktoré sú
umiestnené na Laurinskej ulici, Fran-
tiškánskom a Hlavnom námestí, kovo-
vé závesné kvetináče. V letných mesia-
coch v nich boli muškáty, v zimných
ich vystriedali vresy.
V každom okresnom meste už dnes majú
podobnú kvetinovú výzdobu. Len v Bra-
tislave sa stalo niečo zvláštne. Akosi
nikto nechce kvetináče zaplniť. Sledujem
to, lebo keď som zastávala pozíciu vice-
starostky v Starom Meste, v mojom port-
fóliu som mala aj túto milú, drobnú akti-
vitu. Naposledy sa tam v roku 2002 ocit-
li zimné kvietky vresy. Vresy obschli a
ostali tam rok! Po roku na moje požiada-
nie pracovníci Veposu oschnuté vresy
vybrali, ale nedali tam už nikdy nič. Na
otázku prečo, som dostala odpoveď od
kompetentných - kto by to polieval.
A tak na moje prekvapenie aj tento rok sú
tie kvetináče prázdne. Lebo Vepos? Nero-
zumiem tomu, ale keď raz samospráva na
kvetináče vyčlenila prostriedky, je čudné,
prečo majú visieť prázdne. A keď niekto
povie, že sa nám nepáčia, tak ich zvesme.
To sa dá, lebo niekto už pár zvesil. Len by
som chcela vedieť, ako to robil. To nor-
málne vyliezol na kandeláber a zobral si
kvetináč? V absolútnom centre? Mal
pravdu, však boli prázdne a on si možno
do nich dal kvetinku.
Len tak mimochodom, čo naše bezpeč-
nostné kamery a vyhodnocovanie moni-
torovania... To tiež nestojí päť korún.
Verím, že nové osadenstvo staromest-
skej radnice, a tam patrím aj ja, dá na to
lepší pozor.

Bohdana Machajová, Staré Mesto

Vznešené meno ukrýva príjemný zážitok
Za názvom kaviarne a reštaurácie
MONARCH nenájdete hermelínový
plášť, zlaté príbory a krištáľové lustre
- hoci práve okolo korza to v mnohých
podnikoch pokladajú za nevyhnutnú
rekvizitu.
Monarch je skrz-naskrz občiansky,
vybavením, drobnými chybičkami i ce-
nami, ktoré nie sú v tejto lokalite privy-
soké. Bezbariérová je len časť lokálu -
pouličné sedenie, čo je dobré, pretože aj
toalety sú len v prízemí. Do vnútornej
časti na poschodí sa prechádza cez
módny salón. Drevené schody sú masív-
ne a pohodlné, podlaha dvoch miestnos-
tí je parketová. Treba si však dávať po-
zor na nerovnosť medzi podestou scho-
dišťa a podlahou prednej časti, strmina
je vyrovnaná parketom, ale farebne
neodlíšená. Ak na nej zabalansujete,
máte nádej dokončiť pád potknutím o
prechodovú lištu.
Ak ste už vnútri, objíma vás atmosféra
tradičnej klasickej reštaurácie, kde sa
chodieva jesť, nie pretekať. Prispievajú k
tomu obrazy na stenách, ktoré nezjedno-
cuje ani štýl, ani veľkosť, ale fakt, že
vypovedajú o Bratislave, keď bola ešte
len krásna. Rovnako farby stien akoby
utlmovali zvuk a v zadnom salóne to
nepochybne robí prenádherný drevený
strop. Rýchlosť, blízku zbrklosti, preja-
vuje inak milý mladý a privysoký čašník.
Mohol by sa rozvahe priučiť od starej
školy, na ktorú sa Monarch chce ponášať.
Tu treba povedať, že on aj jeho náproti-
vok, drobná kolegyňa, sa o hosťa starajú
tak, že niet výhrad.

Prestieranie je kompletné a štandardné,
bez pokusov o extravaganciu. Časť zaria-
denia tvoria moderné kovové stoly a sto-
líky, časť sú antikvárne kusy, čo je nieke-
dy na úkor priestoru. Vo všeobecnosti sú
stoly pre štyroch malé, ak sa má pri nich
obedovať. Pochvalu si zaslúži jedálny
lístok, jednak za trojjazyčnosť a tiež za
zostavenie. Prezentuje štyri národné
kuchyne - slovenskú, českú, maďarskú a
rakúsku, zvlášť má ryby a iné jedlá.
K slabinám podniku patria aj polievky.
Ponúkajú tri, všetky po 70 Sk, ani jedna
sa im však v deň našej návštevy nevyda-
rila. Cesnaková krémová bola skôr hus-
peninová - konštatovali sme priveľa
bešamelu či zátrepky, naopak málo ces-
naku. Tu ubrať, tam pridať, mohla byť
dobrá. Ani Slepačí vývar s mäsom, zele-
ninou a rezancami si nezaslúžil viac ako
štandardné označenie a kapustová s úde-
ným mäsom mala síce dosť mäsa aj
kapusty, ale rovnako ako cesnaková bola
prihustá, bezpochyby od múky či zemia-
ku, a rovnako s málo výraznou chuťou
kyslej kapusty.
Aby sme však šli po poriadku, začali sme
predjedlami. V poradí ich podávania mal
personál mierny chaos, doniesli teplé aj
so studenými - ešte pred polievkou, takže
kolega, ktorý si objednal aj studené aj
teplé predjedlo, zjedol to druhé len pri-
hrievané. Čo bola škoda, pretože takmer
všetky u nás vysoko bodovali - množ-
stvom, chuťou i úpravou. Zo studených

sme vyskúšali veľmi chutný Filet z úde-
ného pstruha (140 Sk) a Filet z lososa
(110 Sk), ten dosiahol trošku menej ová-
cií ako jeho druhovia. Opekaný oštiepok
so šunkou (130 Sk) bol mimoriadne chut-
ný, syr voňal, dobrý výber, či už priamo
od výrobcu alebo v obchode. Chutné bo-
lo druhé teplé predjedlo - Vyprážaný her-
melín s brusnicami (130 Sk).
V kategórii hlavných jedál sme chybičku
nenašli. Bravčové medailónky s dubáko-
vou omáčkou (260 Sk) oslovili harmó-
niou chutí, napriek jemnosti a šťavnatosti
mäsa však niesla chuť práve omáčka.
Sviečková na smotane s karlovarskou
knedľou a brusnicami (220 Sk) už na
pohľad získala ocenenie „Ako od mamin-
ky“ a naozaj aj tak chutila - mäso, rovna-
ko ako omáčka či mramorované plátky
knedle. Tokáň Csikos (240 Sk) s haluška-
mi by nepodali lepšie ani v Maďarsku.
Pikantnosť jedla niesla zelenina v šťave,
mäso bolo vynikajúce a halušky by v
porovnaní s domácimi nestratili ani bod.
Celkovo skutočne vynikajúce. A po čase -
Viedenský rezeň (320 Sk), naozaj vieden-
ský, teľací a šťavnatý, nové zemiaky (40
Sk) k nemu akurát ochutené aj uvarené.
Bez komentára.
A to sme si povedali aj pri dezerte - Viš-
ňová štrúdľa (70 Sk) správne zohriata,
podliata i ocukrovaná. V čom by mali
pridať, vidno vyššie, teda bez komentára.
Naše hodnotenie: ���
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Ochrana spotrebiteľa je každému asi fuk
Ak mám šťastie, že ma moji traja psi
nebudia už o piatej ráno, potom sa o
5.30 h zapne rádiobudík. Keď som
dnes počula predpoveď počasia, t. j. 37
stupňov Celzia a uvedomila som si, že
o pätnástej je zasadnutie zastupiteľ-
stva mesta Bratislavy v Zrkadlovej
sieni, ktorá nemá klimatizáciu, hneď
ma obišli mrákoty. 
A mala som chuť sa vykašľať na celú
problematiku ochrany spotrebiteľov ako
už veľakrát predtým. Včas som si ale
spomenula na včerajší telefonát, keď mi
roztrasený hlas ďakoval zato, že žijem a
prinášam útechu a radosť do života tým,
ktorí sa nevedia prispôsobiť súčasnému
uponáhľanému a surovému životu. Čo na
to povedať? Isteže sa takýto telefonát
dobre počúva. Nemyslím si, že si ho cel-
kom zaslúžim. Veď okrem toho, že vypo-
čujem, poradím a preventívne spolupra-
cujem s médiami, toho veľa nenarobím.
Pripadám si ako „hlas volajúci na púšti“
- a kresťania isto vedia, ako dopadol Ján
Krstiteľ! Ale dosť už filozofovania.
Napriek mnohým ohlasom, aby som
pokračovala v informáciách o zavedení
eura – predovšetkým volali malí podni-

katelia - chcem sa dnes radšej venovať
novele zákona o ochrane spotrebiteľov č.
250 z 9. mája 2007. Na prvý pohľad je to
zákon, ktorý je pre spotrebiteľov výhod-
ný. Predovšetkým paragraf 18, odsek
štvrtý, ktorý ukladá predajcovi povin-
nosť, ak reklamáciu neuzná do troch pra-
covných dní, výrobok zaslať na vlastné
náklady na odborné posúdenie. Predáva-
júci je povinný na požiadanie orgánu
dozoru zaslanie, alebo výsledky odbor-
ného posúdenia preukázať. Toľko citácia
zo zákona.
Na jednej strane ma teší, že podnikatelia
nebudú môcť ľahkomyseľne „odpink-
núť“ spotrebiteľa výhovorkou, že výro-
bok nesprávne používal. Týždenne mám
niekoľko sťažností na vybavovanie
reklamácií obuvi, kedy dôvodom neuz-
nania oprávnenosti reklamácie je boho-
rovné vyhlásenie predajcu. Napr. u špor-
tovej obuvi za cca 3000 korún, určenej
pre turistiku, u ktorej vznikli praskliny na
podošve, bol dôvod odmietnutia: ne-
správne nosenie. Neviem ako možno

nesprávne nosiť obuv, zakúpenú ani nie
dva mesiace pred reklamáciou. Alebo
zodratie podošvy spoločenských topánok
za dve návštevy nového SND tak, že
vznikne diera?! Na druhej strane ma však
znepokojuje fakt, že expertízne posudky
vôbec nie sú lacné. Začínajú okolo 1000
Sk a u zložitých výrobkov (napr. automo-
bilov) sa šplhajú do tisícov. Poznám sťa-
žovateľa, ktorý trval na odbornom posú-
dení papúč za 250 korún! A sťažností na
tzv. „pondelňajšie“ (Montagsauto), čiže
nepodarené autá mám do roka tiež nie-
koľko. Preto ma veľmi prekvapuje, že
organizácie združujúce predajcov nebili
na poplach pri schvaľovaní zákona. Jedi-
né čo ma napadá, je fakt, že spotrebiteľ a
jeho ochrana je každému fuk. Ibaže ten
citovaný paragraf 18 môže byť pre mno-
hého predajcu či poskytovateľa služby až
likvidačný. Pre spotrebiteľa zase prináša
nebezpečenstvo, že si podnikateľská
sféra začne preventívne vytvárať fond na
úhradu expertíznych posudkov: a to v
konečnom dôsledku môže zvýšiť ceny.
Ďalšia možnosť je, že sa na nový zákon
každý vykašle. Na Slovensku je to tak?!

Marta Černá, Fórum spotrebiteľov

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

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

Tel./Fax: 02/ 4488 5006

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

www.motorpartner.sk

Akcie firmy MOTOR PARTNER pokračujú!

*Pri kúpe cez OTP Leasing. 

Citroën C4 Líder
už od 413.000 Sk*

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

Akcia prebieha aj v salóne na Panónskej ceste 22.

Citroën C3 Líder
už od 277.000 Sk* } navigačný systém 

teraz zadarmo
+ navigačný systém 

zadarmo

KNIHA MESIACA
Pôvodná cena: 229,− Sk

Teraz iba 137,− Sk
Kníhkupectvo V. Zamarovského 

na Karpatskej č. 7

Cena platí od 1. 7. – 31. 7. 2007
www.perfekt.sk

Prijmeme pracovníkov 
do strážnej služby 

v BRATISLAVE a v Pezinku 
za výhodných platových podmienok.

Kontakt: 0908 946 755 
alebo 0905 547 832
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V ružinovskom

parku sa stavať

nebude
RUŽINOV
Predaj pozemkov, ktorých súčasťou je
aj park na rohu ulíc Tomášikova -
Ružinovská, poslanci mestského zastu-
piteľstva 4. júla neschválili. Pre Vysokú
školu práva tu mala stavať spoločnosť
Global plus.
Za rozšírenie areálu súkromnej vysokej
školy sa prišiel k poslancom prihovoriť aj
advokát a bývalý predseda vlády Ján Čar-
nogurský. Neuspel ani napriek argumen-
tu, že staviteľ sa mal zaviazať revitalizo-
vať park v objeme asi 30 miliónov korún.
Za výstavbu sa postavil aj ružinovský sta-
rosta Slavomír Drozd, proti boli aj mnohí
občania a zástupcovia občianskych zdru-
žení, ktorí na zastupiteľstve upozorňovali
na neúmerné zahusťovanie Ružinova.
Podľa nich ide asi o jediný verejný park v
Ružinove, ktorý ešte nezasiahlo zahusťo-
vanie.
Vysoká škola práva chcela rozšíriť pôso-
bisko a k existujúcemu objektu postaviť
budovu s dvoma fakultami, ubytovacími
priestormi a podzemnými garážami. 
Obyvatelia Ružinova protestovali najmä
proti výške budovy, ktorá mala mať se-
demnásť poschodí, vybudovaniu študent-
ských internátov, možnému ešte väčšie-
mu zahusteniu dopravy v tejto lokalite
(plánovaných 500 parkovacích miest), ale
aj voči rusky hovoriacemu investorovi.
Starosta Ružinova S. Drozd tieto výhrady
odmietol s tým, že riešenie výšky budovy
spočíva v prijatí zóny Ružinova, na zada-
ní ktorého sa už pracuje. Ide podľa neho
prioritne o oblasť Štrkovca so Štrkovec-
kým jazerom a o nové centrum Ružinova
v okolí križovania Tomášikovej a Ruži-
novskej ulice. Námietky proti študentské-
mu internátu považuje za neopodstatnené
- mladí ľudia patria do života mestskej
časti a sú jej obohatením. V prípade
výhrad k rusky hovoriacemu investorovi
ide podľa neho o xenofóbny prístup,
ktorý mu nie je blízky. „...a či investor
hovorí rusky, anglicky, hebrejsky, maďar-
sky alebo francúzsky, nie je pre mňa pod-
statné a ľudia, ktorí na toto upozorňujú,
nevedia, v akej dobe žijú,“ konštatoval
starosta S. Drozd. (rob)

Štandard letiska vraj zodpovedá cenám 

leteniek, ľudskej dôstojnosti určite nie
BRATISLAVA
Ak chcete letieť za hranice z bratislav-
ského letiska, ihneď zabudnite na všet-
ky príbehy typu Haileyho Letisko, pri-
pravte sa na zotrvanie v slovenských
pomeroch.
Nedostatok dôstojnosti a pozornosti člo-
veku, špina, zvonka na sklenenom oblo-
žení budovy boli v čase nášho letu aj nie-
koľkomilimetrové nánosy mastného pra-
chu a pavučín. V priestoroch pre medzi-
národné lety nedostatok miest na sede-
nie, absolútna absencia priestorov pre
chorých cestujúcich a matky s deťmi,
najmä pre prípad dlhších meškaní. 
Nedostatočný informačný servis - letišt-
ný rozhlas nás prvýkrát informoval o
meškaní s tým, že ďalšie informácie
podá o šesťdesiat minút - už vtedy však
dispečeri museli vedieť, že lietadlo bude
meškať najmenej päť hodín. Digitálna
informačná tabuľa je veľmi malá. Zďale-
ka nečitateľná, navyše sme videli len
jedinú, v jednej časti haly. 
Občerstvenie horšie ako na vidieckej
autobusovej stanici, ale v cenových relá-
ciách špičkovej reštaurácie v centre.
Bufet ponúka pivo za sto korún a pät-
násťcentimetrovú bagetku za sedemde-
siat, chýba reštaurácia s teplým sortimen-
tom. Aj v bufete sa ten studený a predra-
žený tovar rýchlo minie, vrátane keksov

a orieškov, keď musia podať dvakrát
občerstvenie cestujúcim z linky meškajú-
cej šesť hodín. 
V príletovej hale vás zasa pri návrate z
cudziny privíta o desiatej predpoludním
zadebnený bar, čo neznesie porovnanie s
letiskom v arabskom svete, kde nás s
úsmevom obslúžili uprostred noci,
sedem hodín predtým. Jediné, čo fungu-
jvalo pri odlete i prílete, a to ozaj na
európskej úrovni, je dlhodobé parkova-
nie.
Na naše kritické pripomienky odpoveda-
la hovorkyňa letiska M. R. Štefánika
Zora Kalousková: „Momentálne je naj-
väčším problémom Letiska Bratislava
reálny rozpor medzi kapacitnými mož-
nosťami terminálu a nárokmi na pre-
vádzku - terminál z roku 1971 už nestíha
pokryť požiadavky cestujúcich a zabez-
pečiť s tým súvisiacu kvalitu služieb,
najmä v špičke a počas sezóny.“ Tento
rok sa očakáva vybavenie vyše 2 milió-
nov pasažierov, čo vysoko prekračuje
plánované kapacity.
Z. Kalousková informuje, že súčasné
rekonštrukčné práce motivované splne-
ním schengenských podmienok majú
zároveň zvýšiť kapacitu letiska na tak-
mer tri a pol milióna cestujúcich ročne.
To by malo vystačiť do roku 2010 - 2011,
keď by už mal stáť nový terminál.

Hovorkyňa však priznáva, že v oblasti
služieb je čo zlepšovať. Súčasné vedenie
letiska reviduje zmluvy s dodávateľmi
služieb, pretože neboli uzatvorené tak,
aby poskytovali služby v primeranej kva-
lite a aj nonstop. Iné zmluvy vlani uza-
vreli v očakávaní privatizácie len na rok,
tak dodávatelia do prevádzok neinvesto-
vali. Nemožno však súhlasiť s porovna-
ním, že v bratislavskom termináli je na 2
milióny pasažierov ročne 6 kaviarní a vo
Frankfurte na 54 miliónov cestujúcich
len 40 - rozdiel je totiž práve v tých
kaviarňach, ich veľkosti, vybavení a per-
sonáli.
Tiež nepokladáme za ospravedlnenie
všetkých nedostatkov to, že „...z letiska
vo Viedni či v Belehrade už desiatky
rokov lietajú veľké a drahé spoločnosti a
cenám leteniek zodpovedá aj štandard
služieb na letisku. Z letiska Bratislava lie-
tajú najmä nízko nákladové letecké spo-
ločnosti, aj preto je komfort zatiaľ nižší,
hoci je naším cieľom sa zlepšovať...“. 
Posledné slová vítame, pretože javy,
ktoré sme kritizovali v úvode článku, sa
dajú napraviť bez investícií: vymeniť zlý
servis za dobrý, udržiavať čistotu, sprá-
vať sa k cestujúcemu ako k platiacemu
zákazníkovi, to všetko sa dá jednodu-
chou zmenou v organizácii chodu letiska
a práce ľudí. Gustav Bartovic

Bývalá cvernovka bude slúžiť na bývanie,

pribudne pri nej niekoľko ďalších budov
RUŽINOV
Bývalá cvernovka v bloku ulíc Trnav-
ská, Záhradnícka, Miletičova a Jégého
sa dočká nového využitia: po rekon-
štrukcii bude slúžiť na bývanie. V jej
okolí postavia niekoľko ďalších budov.
Továreň na nite a niťové produkty začala
svoju činnosť v roku 1901 a tvorila kom-
plex továrenských budov s charakteristic-
kou architektúrou výrobných stavieb
začiatku 20. storočia. Výrobné prevádzky
ukončili svoju činnosť v roku 2004, a
preto nastala potreba hľadať nové využitie
celého areálu. Pri chystanej rekonštrukcii
pôjde najmä o zachovanie a obnovu budo-
vy Starej pradiarne z roku 1908, ostatné
objekty sú buď v havarijnom stave, alebo
sú neadaptovateľné, a preto sú určené na
asanáciu. Namiesto nich majú byť posta-
vené nové, takže vznikne komplex budov,
ktorého špecifikom bude vytvorenie pre-
najímateľných apartmánov mezonetové-

ho charakteru v rekonštruovaných priesto-
roch historickej budovy Starej pradiarne,
tzv. loftov. Táto historická budova by
mala mať namiesto doterajších päť až
osem nadzemných podlaží, nadstavané
podlažia však budú výrazne ustúpené.
Okolo nej by mali pribudnúť dve výškové
budovy, jedna s 34, druhá s 25 nadzemný-
mi podlažiami, a ďalšie dve osempodlaž-
né budovy. Celkove by malo byť v kom-
plexe 172 obytných jednotiek apartmáno-
vého bývania a 230 bytov rôznych veľ-
kostí, od jednoizbových až po šesťizbové.
K dispozícii by malo byť 543 parkovacích
státí v parkovacích garážach a sčasti aj na
povrchu vedľa novostavieb.
Pokiaľ ide o spomenutú 34-podlažnú
budovu, pôjde o jednu z najvyšších sta-
vieb v meste (takmer 109 metrov). Na jej
prízemí je navrhnutá kaviareň a reštaurá-
cia, na druhom nadzemnom podlaží admi-
nistratívne priestory, na treťom variabilný

nebytový priestor bez bližšieho určenia
účelu, na štvrtom a čiastočne aj piatom
podlaží športovo-relaxačné zariadenia
(fitnes, wellness, bazén, squashové kurty).
Na vyšších podlažiach budú byty, dve z
nich (5. a 16.) budú plniť technologickú
funkciu. 
Druhá, 25-podlažná veža bude nižšia (84
metrov) a bude určená na dlhodobé pre-
chodné bývanie, na prvom nadzemnom
podlaží sú navrhnuté nebytové priestory,
na druhom reštaurácia, na treťom priesto-
ry, ktoré by mali slúžiť na trávenie voľné-
ho času pre deti a mládež, od štvrtého
podlažia vyššie majú byť apartmánové
byty. Pokiaľ ide o ďalšie dve budovy, v
jednej z nich budú len byty, v druhej aj
štandardné byty, aj apartmánové byty na
dlhodobé prechodné ubytovanie.
Začatie výstavby je naplánované na apríl
budúceho roku, jej ukončenie na júl roku
2011. (juh)

• 10 000 Sk aÏ 600 000 Sk na ak˘koºvek úãel

• bez potreby ruãiteºa

• bez dokladovania pouÏitia peÀazí

• aj ako doplnok k hypotéke

• voliteºná v˘‰ka splátky

• r˘chle vybavenie

CitiFinancial – predajné miesta
KríÏna 12, Bratislava, Tel.: 02 / 555 71 222

Ko‰ická 42, Bratislava, Tel.: 02 / 55 410 856

CitiFinancial – regionálna kancelária 
Záhradnícka 72, Bratislava, Mobil: 0903 654 275

DREVENÉ ROLETY
MONTÁŽ - OPRAVA - NÁTER - VÝMENA POPRUHU

BAMBUSOVÉ ŽALÚZIE - 25mm, 50mm
vhodné na všetky typy okien

fa KORENAČKA, Klimkovičová 4, Bratislava
� 0903 349 274 info@drevenerolety.sk
fax: 02/6446 2448 www.drevenerolety.sk
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Projekt Twin

City prerokujú

v septembri
RUŽINOV
V septembri sa v Ružinove uskutoční
opätovné prerokovanie štúdie riešiacej
výstavbu polyfunkčného komplexu
Twin City, v ktorej by už mali byť
zapracované pripomienky občanov. 
Urbanistická štúdia dostavby územia
autobusovej stanice a prestavby areálu
Kablo na Mlynských nivách na mestské
polyfunkčné územie by mala byť uprave-
ná na základe pripomienok verejnosti v
troch základných oblastiach.
Prvou z nich je požiadavka, aby bol na
území, na ktorom sa má stavať, väčší
podiel zelene, ako sa navrhovalo pôvod-
ne - na každého obyvateľa by mal pri-
padnúť jeden štvorcový meter zelene. 
Druhou požiadavkou je, aby Páričkova
ulica bola pešou zónou. „Naša spoloč-
nosť s tým nemá problém,“ povedal nám
Miro Sedlák zo spoločnosti HB Reavis,
ktorá je developerom projektu. Ako
dodal, momentálne sa rokuje o možnosti
premeny Páričkovej ulice na pešiu zónu s
vylúčením dopravy s výnimkou trolejbu-
sovej.
Treťou zásadnejšou požiadavkou je revi-
talizácia územia sídliska 500 bytov
(obnova vozoviek, chodníkov, zelených
plôch, stanovíšť pre kontajnery, ihrísk)
vrátane areálu Základnej školy na Kulí-
škovej ulici, ktorý sa má zmeniť na cen-
trum miestnej kultúry pre obyvateľov
tohto sídliska. 
Urbanistická štúdia rieši územie vyme-
dzené Páričkovou, Svätoplukovou,
Košickou, Chalupkovou a Bottovou uli-
cou, spojnicou medzi Továrenskou a
Bottovou, ďalej Továrenskou ulicou a
Karadžičovou ulicou. V rámci projektu
Twin City by tu mal vyrásť polyfunkčný
komplex s priestormi pre obchod, služby,
administratívu, zábavu a voľný čas,
bytmi a hotelovými lôžkami, ktorého
súčasťou bude aj systém podzemných
garáží s vyše 10-tisíc parkovacími mies-
tami.
Celkové investičné náklady predstavujú
približne 17 miliárd korún, čo z Twin
City robí najvýraznejší developerský
počin nielen na Slovensku, ale v celom
regióne strednej a východnej Európy.
Integrovanou súčasťou polyfunkčného
súboru Twin City bude aj nová moderná
autobusová stanica za miliardu korún,
ktorá nahradí súčasný zastaraný priestor
pre cestujúcich. Twin City vytvorí kom-
plex budov, ktorým bude dominovať 42-
poschodová veža. (juh) 

Na letisko 

bude viesť aj

železničná trať
BRATISLAVA
Železnice Slovenskej republiky plánu-
jú v najbližších rokoch vybudovať na
území mesta niekoľko nových tratí,
medzi ktoré patrí aj trať na Letisko
M. R. Štefánika.
Pripravovaný rozvoj Bratislavy južným
smerom vyvolá zvýšené nároky na pre-
pravné kapacity, ktoré bude možné vyrie-
šiť integráciou mestskej koľajovej dopra-
vy do železničných koridorov. Zvýšenie
prepravnej kapacity sa má dosiahnuť pre-
pojením železničných staníc Bratislava -
predmestie a Bratislava - Petržalka,
zdvojkoľajnením niektorých dnes jedno-
koľajných traťových úsekov a zavedením
prevádzky vlakov elektrickou trakciou. 
V prvej etape sa má vybudovať druhá
koľaj na úseku od železničnej stanice
Bratislava - Petržalka po slovensko-
rakúsku štátnu hranicu. V druhej etape
má byť vybudovaná druhá koľaj na
úseku medzi železničnou stanicou Brati-
slava - Nové Mesto a Hlavnou stanicou.
Napokon v tretej etape sa ráta s výstav-
bou železničnej trate na Letisko M. R.
Štefánika a vybudovaním železničnej
stanice Bratislava - letisko. Výstavba by
sa mala začať v roku 2010, jej ukončenie
sa predpokladá v roku 2015.
K prvej etape projektu napojenia brati-
slavského letiska na existujúcu železnič-
nú trať sa do 31. júla môžu vyjadriť Bra-
tislavčania v priestoroch Služieb obča-
nom (FRONT OFFICE) na prízemí
budovy magistrátu na Primaciálnom
námestí 1. (juh)

Primátor už nie

je v dozornej

rade Incheby
BRATISLAVA
Mestské zastupiteľstvo na zasadnutí 4.
júla schválilo personálne zmeny týka-
júce sa právnických osôb s majetko-
vou účasťou hlavného mesta. V dozor-
nej rade akciovej spoločnosti Incheba
vymenili zástupcu mesta. 
Namiesto primátora Andreja Ďurkovské-
ho (KDH) sa členom dozornej rady v
spoločnosti Incheba, a.s., stal mestský
poslanec Martin Berta (KDH). Primátor
sa vzdal tohto postu na základe zákona o
ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov. 
V spoločnosti KSP vzali na vedomie
vzdanie sa Jozefa Házyho (NF) z člen-
stva v dozornej rade. Namiesto neho po-
slanci do dozornej rady schválili Petra
Lenča (KDH). 
Poslanci urobili personálne zmeny aj v
Nadácii Bratislava. Novou správkyňou
nadácie sa stala Zuzana Rafajdusová
(bývalá riaditeľka kancelárie primátora).
Za nových členov správnej rady odsúhla-
sili primátora Andreja Ďurkovského,
viceprimátorku Annu Dyttertovú (KDH),
starostu Starého Mesta Andreja Petreka
(SDKÚ-DS) a mestských poslancov
Valentína Mikuša, Vieru Čerňanskú, Jána
Mrvu a Evu Jandošovú (všetci SDKÚ-
DS). Nadácia Bratislava vznikla uznese-
ním mestského zastupiteľstva zo 16.
decembra 2004 a jej zakladateľom je
mesto Bratislava. Zaoberá sa napríklad
iniciovaním občianskych aktivít v meste,
podporou zapájania sa občanov do vecí
verejných, ako sú voľný čas detí a mláde-
že, kultúrne, vzdelávacie aktivity či roz-
voj kultúrnych hodnôt. Členovia orgánov
v nadácii pracujú zadarmo. (rob) 

Nad obchodným centrom Bottova chcú

postaviť mrakodrap s 31 podlažiami
STARÉ MESTO
V bývalej priemyselnej zóne v blíz-
kosti Mlynských nív sa pripravuje
výstavba ďalšej výškovej dominanty -
mala by vzniknúť prestavbou existu-
júceho obchodného centra na Botto-
vej ulici.
Existujúce dvojpodlažné obchodné
centrum by sa malo prestavať a nadsta-
vať na výškovú budovu s 31 nadzemný-
mi a dvoma podzemnými podlažiami.
Zvláštnosťou projektu je, že obchodné
centrum sa má konštrukčne zachovať a
má sa v podstate obstavať a nadstavať.
Na prvých dvoch nadzemných podla-
žiach majú byť naďalej obchodné prie-
story, na treťom až šiestom podlaží má
byť dovedna 340 parkovacích miest
(ďalších 182 parkovacích státí má byť v
dvojpodlažnej podzemnej garáži a 15
vonku pri budove), na siedmom až
jedenástom podlaží sú navrhnuté admi-
nistratívne priestory a na dvanástom až
tridsiatom prvom podlaží by malo byť
177 bytov. Posledné podlažia od 27.
vyššie majú byť pôdorysne ustúpené.
Veža má byť vysoká vyše 106 metrov.
Výstavba by sa mala začať ešte v tomto
roku, predpokladá sa, že by mala trvať
tri roky. 
V blízkosti budúceho polyfunkčného
komplexu na Bottovej ulici sa pripravu-
je aj výstavba ďalších výškových
budov - ako sme už informovali, na
ploche priliehajúcej k Bottovej a starej
Továrenskej ulici má vyrásť polyfunkč-
ný súbor Lipový park s dvojicou veží, z
ktorých jedna má mať 40 a druhá 34
nadzemných podlaží. Na mieste priľah-

lých priemyselných areálov má okrem
toho stáť časť polyfunkčného komple-
xu Twin City, v rámci ktorého je
navrhnutých niekoľko výškových
dominánt vrátane 42-podlažného mra-
kodrapu. Výškové budovy majú byť aj
na voľnej ploche pri neďalekej Lande-
rerovej ulici, na rohu ulíc Košická -

Mlynské nivy, ale aj pri bývalom Press-
centre (dnes Tower 115), kde má pri-
budnúť komplex Panorama City, ktoré-
ho súčasťou majú byť aj 39-podlažné
„dvojičky“. Bývalá priemyselná štvrť
sa tak už v dohľadnom čase zmení na
nepoznanie. (juh)

VIZUALIZÁCIA - Vara7
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VELKÉ PLUS.

Nové skvelé ceny Chevrolet!
... a ostatným jednoducho došiel dych.

AVEOPraktické, komfortné a odteraz naviac ove a dostupnejšie. 
Chevrolet má neuverite ne nízke nové ceny! Nemusíte už o 

novom aute iba sníva , pretože teraz to môže by  skuto nos . Vyberte si auto, 
ktoré najlepšie splní Vaše predstavy a odvezte si ho domov. Napríklad Spark, 
praktické “autí ko” nielen do mesta už od 199 900 Sk*, i štýlové 5-dverové 
Lacetti už od 333 333 Sk*. Ponuka, ktorej sa žiadna iná nevyrovná!

Emisie CO
2
: 153 - 169 g/km. Kombinovaná spotreba paliva: 6,4 - 7,1 l/km. * Cena je uvedená s DPH a platí pri kúpe na leasing GMAC.

AVEO
už od 259 900,- Sk*

Na návrat Solarisov si bude treba počkať
BRATISLAVA
Na návrat autobusov Solaris do slu-
žieb mestskej hromadnej dopravy si
budú musieť cestujúci ešte chvíľu
počkať. Dopravný podnik stále čaká
na výsledky revízie, ktorú si objednal
u nezávislej inštitúcie. 
Podľa predsedu predstavenstva do-
pravného podniku Branislava Zahrad-
níka nezávislá inštitúcia (Slovdekra)
stále robí revíziu systému funkčnosti

elektrických ventilov. „Až keď oni
povedia, že tie autobusy sú v poriadku,
až potom padne rozhodnutie,“ uviedol
B. Zahradník. Predpokladá že to môže
byť v 30. týždni, alebo aj neskôr. 
Podľa neho sú už známe aj výsledky
expertízneho policajného vyšetrovania,
ktoré sa týkali požiaru jedného zo Sola-
risov - išlo o skrat v elektroinštalácii.
„Chceme mať stopercentnú istotu, že v
autobusoch, ktoré pôjdu opäť do prevá-

dzky, sa nebude táto závada vyskyto-
vať“, dodal B. Zahradník. 
Pôvodne chcelo vedenie DPB rozhod-
núť o opätovnom nasadení Solarisov
do premávky 17. júla a následne ich
pustiť na cesty. K rozhodnutiu o ich
stiahnutí dospelo predstavenstvo spo-
ločnosti 30. mája nielen po požiari jed-
ného z nich, ku ktorému došlo 26.
mája, ale aj po mimoriadnej kontrole
týchto vozidiel. (rob)
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Čiernu stavbu 

pod Manderlom 

už odstránili
STARÉ MESTO
Predsunutú časť bufetu na Námestí
SNP 23 (pod Manderlom), ktorú bolo
možné považovať za čiernu stavbu,
odstránili. Stalo sa tak v čase, keď bolo
prerušené konanie o dodatočnom po-
volení zmeny dokončenej stavby. 
„Stavebný úrad konanie prerušil vzhľa-
dom na to, že stavebník nepredložil
potrebné vyjadrenia a stanoviská orgánov
štátnej správy,“ uviedla hovorkyňa staro-
mestského miestneho úradu Alena Kopři-
vová. „Vzhľadom na aktuálnu situáciu už
nie je dôvod na pokračovanie konania.
Preto ho stavebný úrad v zmysle zákona
o správnom konaní zastaví.“
Ako sme už informovali, spoločnosť
Gastro-T, s.r.o., ohlásila na staromest-
skom stavebnom úrade drobnú rekon-
štrukciu priestoru na Námestí SNP 23. V
rámci nej mienila vymeniť čelné výdajné
sklo, zrekonštruovať steny, umiestniť
nové gastro zariadenie a vymeniť elek-
trické rozvody. Pracovníci stavebného
úradu pri obhliadke zistili, že spoločnosť
pri prácach nedodržala pôvodné rozmery
napríklad tak, že výdajné okno vysunula
do podchodu, čím zasiahla do spoločnej
časti domu a zmenila vonkajší vzhľad
objektu. Podľa vyjadrenia mestskej časti
si však tieto práce vyžadovali vydanie
stavebného povolenia, nielen ohlášku.
Preto stavebný úrad vyzval stavebníka,
aby s okamžitou platnosťou zastavil
rekonštrukčné práce. (juh)

Na Smrečianskej

chcú postaviť

výškový dom
NOVÉ MESTO
So zámermi na výstavbu výškových
budov v meste akoby sa roztrhlo vrece
- ďalší z takýchto objektov s pracov-
ným názvom Park Project by mal pri-
budnúť na Mikovíniho ulici.
Územie, kde by mal nový polyfunkčný
komplex stáť, je ohraničené Mikovíniho
ulicou (v jej pokračovaní ako pešej
komunikácie), Smrečianskou ulicou,
zástavbou na Čajakovej ulici a areálom
bývalej hotelovej akadémie. Komplex má
pozostávať z päťpodlažného objektu
hotela a bytového domu v tvare U, a z 19-
podlažnej obytnej veže, tvoriacej s objek-
tom hotela átrium. Zo strany Mikovíniho
ulice sa k týmto budovám má pripájať 5-
podlažný bytový dom. Prízemie má byť
určené na komerčné využitie - obchody,
reštaurácie, reprezentačné priestory. Pod
celým polyfunkčným súborom bude
dvojpodlažná podzemná garáž.
Dopravné napojenie bude zo Smrečian-
skej ulice. V trase Mikovíniho ulice sa
uvažuje o vybudovaní novej komuniká-
cie, ktorá zabezpečí príjazd ku garáži.
Výstavba by sa mala začať v apríli budú-
ceho roku, jej ukončenie sa predpokladá
na konci roka 2009. (juh)

Družstvo Dunaj

dostalo riadne

vysokú pokutu
RUSOVCE
Za rozoranie trávnatých porastov v
navrhovanom chránenom území, kto-
rého sa Podielnické družstvo (PD)
Dunaj dopustilo v novembri 2005,
zaplatí pokutu pol milióna korún.
„Je to zatiaľ najvyššia pokuta, akú In-
špektorát životného prostredia udelil,“
spresnil hovorca Slovenskej inšpekcie
životného prostredia (SIŽP) Michal Šte-
fánek. Rôzne inšpektoráty SIŽP síce už
niektorým právnickým osobám na území
Bratislavy udelili státisícové pokuty, väč-
šinou však išlo o nedostatky vo vodnom
a odpadovom hospodárstve. Za likvidá-
ciu biotopu vo veľkom rozsahu takúto
pokutu dosiaľ neudelili nikde na Slo-
vensku.
Rozoranie porastov na dvoch parcelách v
družstve vyvolalo v jeseni 2005 nielen
nevôľu verejnosti, ale aj tlaky na našu
redakciu smerujúce k tomu, aby sme sa
prípadu prestali venovať. V tom čase
práve prebiehal proces vyhlásenia prie-
storu na juhu rusovského chotára za
Chránené vtáčie územie Sysľovské polia.
Orbou sa zničili hniezdiská dropa fúzaté-
ho a sokola červenonohého na ploche asi
70 hektárov. Družstvo parcely rozoralo
napriek upozorneniu obvodného úradu
životného prostredia, že rozoranie parciel
by bolo zásahom do navrhovaného chrá-
neného územia i v rozpore so zákonom o
ochrane prírody a krajiny. 
„Zásah mohol ohroziť alebo zničiť bio-
top dropa a viesť k ohrozeniu jeho exis-
tencie,“ konštatuje inšpekcia. Inšpektorát
prišiel po posúdení všetkých faktov a
odborných stanovísk k záveru, že PD
Dunaj porušilo zákon o ochrane prírody
a krajiny. V ňom sa hovorí, že je zakáza-
né poškodzovať biotop chráneného živo-
čícha, najmä obydlie, hniezdo a miesta
nevyhnutné na jeho prežitie. „V tomto
prípade,“ zdôrazňuje inšpektorát život-
ného prostredia, „zanikla najhodnotnej-
šia časť biotopu chránených živočíchov.“
Družstvo Dunaj sa proti pokute odvolalo,
ale odvolací orgán, ktorým je ústredie
SIŽP, odvolanie zamietol a pokuta sa
stala právoplatnou. Gustav Bartovic

Zmeny v doprave pod Bôrikom sú trvalé
STARÉ MESTO
Obyvatelia Tichej ulice a Slávičieho
údolia sa zrejme budú musieť zmieriť
s tým, že pokoj a ticho, ktoré sa skrý-
vajú v menách ich ulíc, sú definitívne
minulosťou.
Vedúci magistrátneho oddelenia cestné-
ho hospodárstva Marián Blaho na našu
otázku síce odvetil, že otvorenie tunela
Sitina asi pomohlo odľahčiť dopravu v
uliciach pod Bôrikom a Červeným krí-
žom, čomu nasvedčuje skutočnosť, že v
poslednom čase ustali sťažnosti obyvate-
ľov tejto lokality na dopravné preťaže-
nie. To však môže byť len zdanie.
Odlišný názor totiž poskytuje stanovisko
riaditeľa Dopravného inšpektorátu kraj-
ského policajného riaditeľstva Ivana

Lechnera: „Boli tu sťažnosti na to, že
vodiči v snahe vyhnúť sa Mlynskej doli-
ne preťažujú ulice na tejto strane Hradné-
ho vrchu, ale to je mystifikácia. Občania
zabývaných ulíc jednoducho nevidia, že
inde v tejto oblasti pribúdajú nielen nové
domy, ale nové bloky domov a podľa
našich poznatkov ulice nad Mlynskou
využívali tí, čo tam bývajú. Jednoducho
ich tam bude už vždy viac.“ Uviedol, že
s takouto hustotou dopravnej obsluhy sa
rátalo a práve preto treba organizovať
dopravu aj zjednosmernením niektorých
ulíc. Práve toto vyvolalo prvú vlnu pro-
testov z Tichej ulice a Slávičieho údolia.
Keď sa ukázalo, že treba zjednosmerne-
nie preorganizovať, ozývali sa zasa tí,
ktorí si pri prvej zmene pochvaľovali, ale

súčasný stav je podľa I. Lechnera opti-
málny.
Dopravný inžinier polície Ján Vŕbik zasa
hovorí, že je priskoro hovoriť o dosahu
otvorenia tunela na dopravu v priľahlých
uliciach, dupľom preto, že sú prázdniny.
Vodiči si musia na novú situáciu zvyknúť,
čo sa dalo sledovať napríklad pri postup-
nom zaťažovaní mosta Apollo. Podľa
neho by zisťovanie hustoty dopravy na
Tichej ulici a v Slávičom údolí nemalo
význam, pretože v dohľadnom čase sa
začne s rekonštrukciami pôvodných ko-
munikácií v Mlynskej doline a na Patrón-
ke, preto sa vytýčia obchádzkové trasy po
priľahlých komunikáciách a doprava v
celom širšom okolí nebude ešte istý čas
ustálená. Gustav Bartovic

STARÉ MESTO
Sťažnosti na vysoký pohyb áut v pešej
zóne Starého Mesta neutíchajú. Menný
zoznam držiteľov povolení na vjazd do
historického jadra miestny úrad nechce
zverejniť. Sľubuje však, že od budúce-
ho roku ich bude menej. 
Podľa slov starostu Starého Mesta Andre-
ja Petreka autá organizácií mestskej časti
alebo mesta vstupujú do pešej zóny preto,
aby si plnili svoje povinnosti. „Tieto mi
prekážajú najmenej, oveľa väčší problém
mám s majiteľmi prevádzok, podnikov a
krčiem, ktorí na drzovku parkujú pred
svojím objektom alebo priestorom,“ uvie-
dol doslova A. Petrek. Podľa neho majite-
lia týchto áut tam nejdú preto, aby robili
verejnoprospešnú činnosť, ale aby sa
doviezli k svojmu podniku či majetku. V
ich prípade teda nejde o verejný záujem.
„Rokoval som s pánom primátorom, ktorý
mal myšlienku, že v niektorých hodinách
by úplne uzavrel vjazd do pešej zóny,
dokonca aj pre tých, ktorí tam bývajú“,

uviedol starosta A. Petrek. Podľa neho
rozhodnutie primátora na taký zákaz
nestačí a je potrebná právna a legislatívna
úprava. Problém by bol s občanmi, ktorí
tam bývajú a majú tam vybudované gará-
že. „Nepustiť týchto ľudí do svojho majet-
ku je problém, právny problém,“ konšta-
toval A. Petrek. Podľa neho jediný spô-
sob, ako upraviť pohyb v pešej zóne, je
forma všeobecno-záväzného nariadenia
mestskej časti. Celá záležitosť má podľa
starostu Starého Mesta dve roviny - jedna
vec je vylúčiť tých, ktorí tam nemusia
mať vjazd, teda zredukovať povolenia do
pešej zóny. Druhá spočíva v zabezpečení
kontroly napríklad aj mestskou políciou,
aby boli priestupcovia nekompromisne
postihovaní za porušovanie pravidiel v
pešej zóne. 
Samospráva mestskej časti Staré Mesto
nedávno avizovala, že chce prehodnotiť
systém vydávania povolení umožňujúcich
vjazd do pešej zóny. Množstvo áut najmä
v jarnom a v letnom období znepríjemňu-

je život chodcom. Pripravuje sa preto na
jeseň návrh nového záväzného nariadenia,
ktoré má schváliť miestne zastupiteľstvo.
Pravidlá v ňom by mali byť prísnejšie, ale
aj konkrétnejšie fromulované ako doteraz.
V súčasnosti je vydaných 486 celoroč-
ných oprávnení na vjazd do historického
centra mesta. Z toho obyvatelia s trvalým
bydliskom v pešej zóne ich majú 80, rov-
naký počet povolení na vjazd majú podni-
katelia s prevádzkou v pešej zóne. Cirkev
a školy majú 64 a zdravotne ťažko postih-
nutí a pracujúci v pešej zóne 19 povole-
niek. Vozidlá celodenného zásobovania
dostali 30 povolení. Prevádzkové vozidla
podniku verejnoprospešných služieb
(VEPOS) a mestskej organizácie Paming
majú spolu až 82 povolení na vjazd do
pešej zóny. Najviac povolení, až 131, však
majú autá diplomatického zboru. „Za
úspech by som považoval, keby sa počet
povolení na vjazd do pešej zóny mohol
znížiť na polovicu,“ uviedol starosta A.
Petrek. (rob) 

S pravidlami vjazdu do pešej zóny majú

najväčšie problémy majitelia prevádzok

www.chevroletsk.com

Infolinka: 0800 102 702

VEĽKÉ PLUS.

AVEO
už od 259 900 Sk*

Nové skvelé ceny Chevrolet!
... a ostatným jednoducho došiel dych.

Praktické, komfortné a odteraz naviac oveľa dostupnejšie. Chevrolet má neuveriteľne nízke nové ceny! Nemusíte už o novom aute iba snívať, pretože teraz
to môže byť skutočnosť. Vyberte si auto, ktoré najlepšie splní Vaše predstavy a odvezte si ho domov. Napríklad Spark, praktické “autíčko” nielen do mesta

už od 199 900 Sk*, či štýlové 5-dverové Lacetti už od 333 333 Sk*. Ponuka, ktorej sa žiadna iná nevyrovná!
AVEO

Emisie CO2 (g/km): 171-218; Kombinovaná spotreba paliva (l/100 km): 7,1–9,1

* cena platná v prípade kúpy na leasing   , pri Captive naviac cena bez DPH, vo verzii N1 (vrátane prestavby, 5-miestna verzia)

M a H, spol. s r. o.
Panónska cesta 43, tel.: 02/6820 8424, Polianky 15, tel.: 02/6925 1144, www.mah.sk

RÝCHLA PÔŽIČKA

UŽ BEZ POPLATKU
 od 6 000 do 160 000 Sk
 bez ručiteľa
 rýchlo a na čokoľvek
 bezplatný odklad 

 splátky
 aj bez dokladovania 

 príjmu

Hľadáme spolupracovníkov –
0903 470 104.

0903 470 104
0911 270 341
0908 575 669
0905 529 973

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

AUTOŠKOLA PROFIT 
Výuka všetkých skupín

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

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

Predaj klincov v Bratislave 
za najnižšie ceny !!! 

v areáli firmy GALVANOMET, s.r.o., Galvaniho 14, 
ponúka firma DRATEX, s.r.o., Hlohovec, 
najväčší výrobca klincov na Slovensku.

Tel./Fax: 02/434 122 09 Mobil: 0903 217 184

BRIGÁDNICI
Potrebujete brigádnikov na manuálnu

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

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

sa má vrátiť

ozajstné mesto
STARÉ MESTO
Ambiciózny cieľ vytvoriť s použitím
moderných výrazových prostriedkov a
materiálov atmosféru mesta, ktorú
núkalo staré Podhradie, si kladie pro-
jekt Vydrica.
Podľa podmienok stanovených v územ-
nom pláne zóny tu po prvýkrát za posled-
né desaťročie (okrem Zámockej, kde iné
riešenie nebolo možné) stavitelia budú
musieť preukázať schopnosť vytvoriť
najtypickejší mestský prvok - ulice.
Päť verejných architektonických súťaží
na riešenie jednotlivých celkov projektu
vyhlásili v polovici júla investor projektu
Vydrica, a.s., a developer Zillion, a.s.
Návrhy do prvého kola možno podávať
do 15. augusta, súťaže uzavrú 4. sep-
tembra tohto roku. V porote budú okrem
zástupcov investora, developera, spraco-
vateľa územného plánu Michala Bogára
aj významní zahraniční architekti - brati-
slavský rodák Peter Gero z Hamburgu,
český architekt Ludvík Grym a svetovo
uznávaná ikona súčasnej architektúry
Eva Jiřičná z Veľkej Británie.
V súčasnosti sa v lokalite vykonáva
archeologický prieskum, ktorý vedie Ta-
tiana Štefanovičová, autorka význam-
ných archeologických nálezov na Brati-
slavskom hrade. V lokalite možno pred-
pokladať nálezy od keltských a rímskych
čias. V čase rozkvetu Podhradia tu stálo
vyše 450 domov. Gustav Bartovic

Stromy a kríky

orezávajú kvôli

bezpečnosti
PETRŽALKA
Na mnohých miestach Petržalky mož-
no vidieť od polovice júna mužov s dre-
vorubačským náradím. Nejde však o
likvidáciu zelene, ale o zvýšenie pohod-
lia a bezpečnosti.
Stromy a kríky tu už dávnejšie začali vstu-
povať do obdobia zrelosti. Stromy bránia
prístupu slnečného svetla nielen do naj-
nižšie položených bytov, ale miestami tie-
nia až na treťom poschodí. Niektoré zasa-
hujú do komunikácií a stávajú sa hrozbou
pre bezpečnosť cestnej premávky. Husté
kry znečisťujú verejné priestranstvá.
Na tieto okolnosti upozorňovali už dlhšie
správcovia bytov a domov, ale i jednotliv-
ci z Petržalky a žiadali miestny úrad o
orez drevín. Miestny úrad teda požiadal
firmy, ktoré pre mestskú časť udržujú
zeleň, o kvalifikovaný orez dlhorastúcich
drevín. Tento zásah možno podľa vyhlá-
šky ministerstva životného prostredia
vykonávať len v období vegetácie, teda od
1. apríla do konca septembra. Ako sme sa
informovali, nie je možné presne určiť,
dokedy sa šľachtiteľské zákroky budú
robiť, ich trvanie závisí od toho, koľko
hmoty bude treba odstrániť. Nie je teda
dôvod na podozrievanie z vandalstva a
ničenia zelene, ak však bude mať občan
pochybnosti o účelnosti orezu, môže sa
obrátiť na miestny úrad. (gub)

Palác Motešických na Gorkého ulici budú

rekonštruovať, pribudne podzemná garáž
STARÉ MESTO
Vo dvore paláca Motešických na Gor-
kého 5 a Laurinskej 8 bude štvorpod-
lažná podzemná hromadná garáž.
Koncom júna o tom rozhodol staro-
mestský miestny úrad.
Staromestský stavebný úrad povolil sta-
vebníkovi, ktorým je spoločnosť CDC,
vybudovať podzemnú garáž v rámci
zmeny stavby pred dokončením. Ide o
druhú zmenu stavby pred dokončením
pre rozostavanú stavbu - pôvodne malo
ísť o rekonštrukciu podkrovia paláca
Motešických, v decembri minulého roku
v rámci zmeny stavby pred dokončením
stavebný úrad povolil nadstavbu objek-
tu. V podzemnej štvorpodlažnej hro-
madnej garáži navrhovanej pod existujú-
cim uzatvoreným dvorom, prislúchajú-
com k palácu, by malo byť 58 parkova-
cích miest. Jednotlivé podzemné podla-
žia by mali byť prepojené zjazdovou
rampou pre vozidlá, schodiskom a výťa-
hom, ktorý by mal nadväzovať na dvo-
rovú fasádu a sprístupňovať nadzemné
podlažia paláca. Vjazd do dvora je
navrhovaný v prejazde z Gorkého ulice,
rampa do garáže by mala byť pri juhozá-
padnom priečelí nádvoria. Vjazd by mal
byť uzatvárateľný bezpečnostnou roleto-
vou mrežou v mieste zaústenia rampy na
prvé podzemné podlažie. Prevádzka na
rampe i v prejazde bude jednosmerná a
riadená svetelnou signalizáciou. Existu-
júci jednopodlažný objekt na nádvorí,
pôvodne využívaný ako garáž, je určený
na asanáciu.
Stavebník musí stavbu dokončiť podľa
projektovej dokumentácie overenej v

stavebnom konaní. Okrem iného je
povinný pri vykonávaní výkopových
prác zabezpečiť priechod pre chodcov a
umožniť vstup do priľahlých nehnuteľ-
ností. Po ukončení výkopových prác je
povinný uviesť komunikáciu na Gorké-
ho ulici do pôvodného stavu. Musí tiež
rešpektovať vjazd dopravnej obsluhy do
pešej zóny (Laurinská ulica) v čase od 6.
do 9. hodiny. Stavba by mala byť dokon-
čená do dvoch rokov od nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia o zmene
stavby pred dokončením. Ďalšie pod-
mienky na uskutočnenie stavby sformu-

loval Krajský pamiatkový úrad v Brati-
slave, Obvodný úrad životného prostre-
dia v Bratislave a ďalšie orgány.
Podľa informácie zo staromestského
miestneho úradu investor, ktorý pripra-
vuje nadstavbu a vybudovanie podzem-
ných garáží, plánuje aj obnovu objektu
v rozsahu predloženej projektovej
dokumentácie. Palác Motešických by
sa teda v dohľadnej budúcnosti mal cel-
kom rekonštruovať. Presný termín
začatia a ukončenia týchto aktivít ešte
nie je známy. Juraj Handzo

FOTO - Oto Limpus

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

Každý štvrtok liečivé texty
na www.taraezoterika.sk

KÚPIM
� Rodinný dom, staršiu vilu, prí-

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

� Obchodný priestor 70 - 200m2 v
BA I, IV

� 0903 205 915

Bez stresu, bez strachu, bez bolestiBez stresu, bez strachu, bez bolesti
www.schill.skwww.schill.sk

Už sa nemusíte báť k zubárovi...
 Bolesti zubov patria určite k tým najnepríjemnejším. Preto je návšteva zubnej ambulancie pre mnohých z nás 
nočnou morou. Odteraz už nemusí. Odkedy na Slovensku pôsobí ambulancia Schill Dental, všeličo sa zmenilo. Inte-
riérom, technologickým vybavením a kvalitou služieb sa toto zariadenie blíži k štandardu, bežnému v najvyspelejších 
krajinách. K vymoženostiam tejto ambulancie patrí napríklad revolučná novinka CEREC (určená na celokeramické 
renovácie zubov, laserový diagnostický prístroj Diagnodent, digitálny röntgen, či technológia Brite Smile na bielenie 
zubov. A hoci to znie neuveriteľne aj

Vŕtačka bez vrtáku Vŕtačka bez vrtáku 
Ak je nutné vŕtanie zubu – ani v tomto prípade sa nemusí-
te obávať tradičnej výstroje a výzbroje „bežných“ ambu-
lancií. Digitálna bezdotyková vŕtačka pracuje, podobne 
ako aj ďalšie technológie v tejto ambulancii, na báze la-
serových lúčov. Už len samotný fakt, že pacient konečne 
nevidí, ako sa mu ide pozrieť „na zúbok“ vŕtačka s tým 
hrozivo vyzerajúcim „vrtákom“ je viac ako povzbudivá. 

Nehovoriac o tom, že tá digitálna pracuje s menšou dáv-
kou nepríjemných sprievodných javov, vrátane bolesti. 
Mimochodom, u zubárov sme často zvyknutí, že nám 
veľmi nezvyknú popisovať zákroky, ktoré sa práve chys-
tajú podniknúť v našej ústnej dutine. V Schill Dental vám 
celý plán ošetrenia chrupu môžu predviesť v simulovanej 
3-D forme na obrazovke. Neveríte? Príďte si to vyskúšať!

www.schill.sk, Baštová 7, 811 03 Bratislava, Tel.: +421 2 5464 7417, Fax: +421 2 5464 7418, email: schill@schill.skwww.osakasushibar.sk

rezervacie @ osakasushibar.skrezervacie @ osakasushibar.sk

open from

am 11.00 - 23.00 pm

open from

am 11.00 - 23.00 pm

reservations 00421 2 4524 3080reservations 00421 2 4524 3080

best sushi
in town

best sushi
in town

Kazanska 56, BratislavaKazanska 56, Bratislava

DOMESTICA SR HĽADÁ
PRE SVOJICH KLIENTOV
- ženy na dlhodobé upratovanie 
domácností a firiem

- možnosť aj pre živnostníčky
Tel.: 6241 1148, fax: 6224 7788

www.domestica.sk
e-mail: info@domestica.sk
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STARÉ MESTO
NA VAJANSKÉHO NÁBREŽÍ traja
neznámi lupiči fyzicky napadli 34-ročné-
ho muža z okresu Lučenec. Dvaja muži a
jedna žena, po ktorých polícia pátra, sa
zamerali na batoh obete. Jeho obsah vy-
sypali na zem a odniesli si z neho troje
náramkových hodiniek, oblečenie, rádio-
magnetofón a hotovosť. Obeť lúpeže,
našťastie, zranenia neutrpela. Škoda sa
odhaduje na 2500 korún. Trestný čin lú-
peže vyšetruje polícia v prvom bratislav-
skom okrese.
NA HLBOKEJ ULICI došlo k lúpežné-
mu prepadnutiu, pri ktorom sa neznámy
páchateľ zmocnil cestovnej tašky 64-roč-
nej ženy z Nemecka. Spýtal sa jej, koľko
je hodín a a vzápätí sa pokúsil strhnúť jej
z ruky hodinky. Žena si však dala ruku za
chrbát, na čo ju neznámy muž kopol do
nohy, vytrhol jej z ruky cestovnú tašku a
ušiel. Oblečenie v taške si poškodená
ohodnotila na 240-tisíc korún. Neznámy
muž bol vo veku asi 30 rokov, 175 cm
vysoký, tmavšej pleti, na sebe mal oble-
čené trojštvrťové nohavice tmavej farby a
mikinu s kapucňou zelenej farby.

KARLOVA VES
V ZÁHRADKÁRSKEJ OBLASTI v
Karlovej Vsi 21-ročný muž z Bratislavy
po predchádzajúcom slovnom konflikte
bodol nožom do oblasti brucha 26-ročné-
ho muža. Toho s bodným zranením slezi-
ny hospitalizovali v nemocnici, liečiť sa
bude minimálne 21 dní. Útočníka vyše-
trovateľ obvinil zo zločinu ublíženia na
zdraví, za ktorý mu hrozí trest odňatia
slobody na štyri až desať rokov. Prípad sa
naďalej vyšetruje, zaoberá sa ním úrad
justičnej a kriminálnej polície vo štvrtom
bratislavskom okrese.

RUŽINOV
NA ULICI CESTA NA SENEC v blíz-
kosti diaľnice si policajná hliadka všim-
la päť podozrivých mladíkov. Jeden z
nich pri pohľade na policajtov rýchlo
niečo odhodil na zem. Pri kontrole poli-
cajti našli na zemi igelitové vrecko s
obsahom neznámej zelenej sušenej rast-
liny, ako aj plastovú fľašu upravenú na
fajčenie marihuany, tzv. bongo. Zaiste-
ný materiál poputoval na expertízu.
Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo
veci nedovolenej výroby omamných a
psychotropných látok, jedov alebo pre-
kurzorov, ich držania a obchodovania s
nimi.
NA SENECKEJ ULICI zažil nemilé
prekvapenie 15-ročný mladík z Bratisla-
vy. Trojica neznámych páchateľov, po
ktorých polícia pátra, ho napadla na
zástavke MHD Zlaté piesky. Lupiči svoju
obeť obrali o mobil, peňaženku, osobné
doklady a MP3 prehrávač v celkovej hod-
note asi 10-tisíc korún. Mladý Bratislav-
čan pri lúpeži utrpel zranenia, z ktorých
sa bude liečiť asi týždeň. Trestný čin
lúpeže vyšetruje polícia v druhom brati-
slavskom okrese. (ver)

Brigáda

v rafinérii

petroleja Apollo
Bývalá Apolka, ktorá dominovala
továrenskej štvrti na našom pred-
mestí, sa dnes po dokončení stavby
nového mosta dostala znovu do pove-
domia obyvateľov Bratislavy.
Most dnes spája Košickú ulicu s do-
pravným uzlom pri vyústení Prístavné-
ho mosta na petržalskej strane. Pôvod-
ne to bola Ludwigova ulica a na petr-
žalskej strane to bol areál Elízia na
brehu Dunaja.
Počas druhej svetovej vojny som bol
študentom gymnázia na Dunajskej ulici
a cez prázdniny, alebo po škole, som si
aj s kamarátom privyrábal brigádova-
ním. Otec bol zamestnaný u firmy B+Z
(Bratia Zikmundovci), ktorá predávala
pohonné hmoty a mazadlá. Vojnové ča-
sy poznačili zásobovanie ropou, a teda
aj s benzínom, naftou a olejmi. Najmä
nákladné autá boli vybavené neforem-
nými kotlami, v ktorých sa spaľovalo
drevené uhlie, alebo kocky z tvrdého
dreva. Aj táto firma sa tomu prispôsobi-
la a predávala aj drevené uhlie a dreve-
né kocky. 
Firma mala sklad na rohu Chalupkovej
a Ludwigovej ulice, v tesnom susedstve
s rafinériou Apollo. Na druhej strane
Chalupkovej ulice bol vysoký, asi dvoj-
metrový, betónový múr a za ním množ-
stvo vysokých nádrží na uskladnenie
ropných produktov. Z druhej strany
Ludwigovej ulice boli objekty Kablo-
Gumon a o kúsok ďalej sa začínal prí-
stav. Zo strategického a vojnového hľa-
diska to bola priam ideálna poloha ako
cieľ „spojeneckého“ letectva.
Prijal som brigádu na vreckovanie dre-
vených kociek. S kamarátom sme vid-
lami nakladali voľne uložené kocky
dreva do papierových vriec. Robota
nám išla od ruky. Vedúci skladu mal
avízo, že na Nákladnej stanici, pri kri-
žovatke Krížnej a Legionárskej, je nová
zásielka vriec dreveného uhlia. Bolo
ich treba doviezť, ale robotníci v sklade
mali inú prácu, preto sme sa s kamará-
tom ponúkli, že pôjdeme so šoférom
vrecia naložiť. 
V tom období prelietavali pomerne
často nad naším územím veľké letecké
zoskupenia, ktoré bombardovali vybra-
né strategické ciele z hľadiska zásobo-
vania vojsk. Občas, keď sa vracali, zba-
vovali sa zvyšných odistených bômb, aj
nad naším územím. Boli to však ojedi-
nelé prípady. Na území Slovenska si
strategické ciele nevyberali, preto sa
letecké poplachy nebrali vážne.

Milan Ružička
(Dokončenie nabudúce.)

Napoleonov syn bol na výlete v Prešporku
Dnes už každý v Bratislave pozná meno
Chattam Sofer. Slávny rabín je pocho-
vaný na cintoríne, ktorý v minulosti
pravidelne zalieval Dunaj. Cesta do
Devína viedla nad cintorínom, tam kde
dnes pokračuje Žižkova ulica smerom
k Lafranconi. Nad pôvodným židov-
ským cintorínom sa rozkladal od konca
18. storočia katolícky Mikulášsky cinto-
rín a ďalej dva židovské cintoríny. 
V prudkom svahu pri vchode na katolícky
cintorín postavili v roku 1932-33 obytný
dom s neobvyklým tvarom strechy. Dre-
vená pultová strecha a drevom obložené
podkrovie s malými okienkami by sa lep-
šie vynímali kdesi v tatranskom lese ako v
centre Bratislavy. Ako sa možno dočítať v
časopise FORUM z roku 1934, dom pro-
jektoval architekt F. X. Wosatka pre bliž-
šie neuvedeného „milovníka poľovačiek“
(„Jagdfreund“). Že bol majiteľ náruživým
poľovníkom, to sa výrazne prejavilo v
zariadení interiérov. Množstvo loveckých
trofejí pokrývalo steny obytnej haly. Ešte
aj elektrický luster bol komponovaný z
parožia. Kozub v hale bol datovaný 1933.
Po roku 1945 sa musel pôvodný majiteľ
so svojou „loveckou“ vilou rozlúčiť.
Neskôr sa tam údajne nachádzalo tajuplné
zariadenie ministerstva vnútra. Z okien
poschodí bol výborný výhľad, odkiaľ sa
dalo kontrolovať územie obyčajnému
smrteľníkovi neprístupného „hraničného
pásma“ a bolo vidno aj pohyb na colnici v
Bergu. Po osamostatnení Slovenskej repu-
bliky sa vila stala rezidenciou, v ktorej žili
niekoľkí veľvyslanci USA. Aj dnes je
domovom rodiny diplomata z USA.
Na východnej stene, ktorá je obrátená k
mestu a hradu, je druhotne zamurovaná
rozmerná kamenná platňa s nápisom:
HIER GEFIEL ES DEM ERHABEN-
STEN HERRSCHERPAAR IM FAMI-
LIENKREISE DES ERZHERZOGS
KRONPRINZEN FERDINAND DES
ERZHERZOGS FRANZ DESSEN
ERLAUCHTEN GEMAHLIN UND
DES HERZOGS VON REICHSTADT
VERTRAULICHEN FROHSINNE HIN-
GEGEBEN AM XII. OCT. MDCCCXXV
WEINLESE ZU HALTEN DIES ZUM
DENKMAHLE VON DEM BEGLÜCK-
TEN EIGENTÜMER DIESES WEIN-
GARTENS IOHANN OTTMANN

Vtedajší majiteľ Johann Ottmann bol
mimoriadne šťastný, že 12. októbra 1825
navštívil počas oberačky jeho vinohrad na
tomto mieste panovník Franz I s rodinou.
Bola s ním jeho štvrtá manželka Karolína
Augusta, ktorú len pred pár týždňami
korunovali v Prešporku za uhorskú krá-
ľovnú, jeho synovia z druhého manžel-
stva, korunný princ Ferdinand a jeho brat
arciknieža Franz s manželkou, rodičia
budúceho cisára Franza Josefa. Pod titu-
lom „knieža z Reichstadtu“ sa skrýva syn
cisára Napoleona, ktorý po otcovom páde
stratil titul „kráľ rímsky“ a žil v rodine
svojho starého otca - cisára vo Viedni. Na-
rodil sa v roku 1811 a zomrel v 1832 na
tuberkulózu. Pochovali ho do cisárskej

hrobky pod kostolom kapucínov vo Vied-
ni. V roku 1940 poslal Hitler sarkofág s
telom princa ako dar francúzskemu prezi-
dentovi maršalovi Pétainovi do Paríža.
Teraz sú jeho pozostatky pochované pod
chrámom Invalidovne, kam uložili aj
Napoleona. Princovo srdce a vnútornosti
však ostali u kapucínov vo Viedni.
Vo Viedni žil Napoleonov syn (a praprav-
nuk Márie Terézie) pod dôkladnou kon-
trolou, skoro ako internovaný rukojemník,
hoci v prepychových palácoch cisárskej
rodiny. Jediným výletom mimo územia
Viedne, na ktorom sa smel v kruhu svo-
jich najbližších príbuzných zúčastniť, bola
oberačka v roku 1825, a to ani nie v Pre-
šporku, ale na predmestí, vtedy ešte od
mesta nezávislom Zuckermandli.

Štefan Holčík
FOTO - archív

Historickú lavičku vrátili na miesto
STARÉ MESTO
Jeden z pôvodných umeleckých arte-
faktov zdobiacich lesoparky starej
Bratislavy, Soltzova lavička, sa v
týchto dňoch po sto rokoch vrátila na
svoje miesto.
Kovová lavička je zhotovená z oceľo-
vých rúr pripomínajúcich konáre stro-
mov v štýle maďarskej secesie, takzvanej
„jugendstyl“ (nitované spoje a dokonalá
kováčska práca). Predpokladá sa, že ju
do blízkosti horárne v Horskom parku

umiestnili približne pred sto rokmi, v
období 1905 - 1910. Pomenovali ju Soltz
pihenő (číta sa maďarsky, teda Šolc, a
znamená to Šolcovo odpočívadlo).
Zub času i vandali prispeli k tomu, že
lavička bola dlhé roky v katastrofálnom
stave. Bola čiastočne polámaná, značne
skorodovaná a rekonštrukčné práce, pri
ktorých bolo treba niektoré časti nanovo
zhotoviť, sa museli urobiť v ateliéri.
Komplet opravenú lavičku s doplnenými
chýbajúcimi časťami dôkladne pripravili

na pobyt v nechránenom prostredí - vy-
pieskovali ju, následne pozinkovali a
napokon dostala hnedý náter, ktorý chrá-
ni i krášli, a osadili ju na pôvodné mies-
to. Znovuzrodenie absolvovala priebe-
hom zimy v ateliéri Igora Kaplana a,
keďže ide o umeleckú pamiatku, opravu
zabezpečila firma Paming, ktorá uhradila
náklady vo výške 65-tisíc korún.
Minulý rok dal pri horárni za svoje pro-
striedky obnoviť kruhovú lavičku okolo
lipy majster Martin Huba. (gub)



FUTBAL
Šesť týždňov preletelo ako voda a fut-
baloví fanúšikovia sa mohli znovu
vrhnúť na najvyššie domáce súťaže. V
rovnaký termín sa otvorili brány šta-
diónov klubov z Corgoň ligy (Petržal-
ka, Slovan) i z I. ligy (Inter). 
Celý minulý týždeň sa jednotlivé muž-
stvá predháňali v prezentovaní svojich
cieľov pred novým ročníkom, po víken-
de je tu prvá šanca na konfrontáciu.
Zatiaľ čo Artmedia a Inter majú za sebou
prvé ligové stretnutia, slovanisti sa zatiaľ
predstavili iba v Intertoto Cupe a ligovú
premiéru zažili až v stredu, po našej uzá-
vierke. Dva víkendové ligové zápasy a
jeden pohárový však mohli Bratislavča-
nov potešiť. Priniesli tri víťazstvá, aj keď
to slovanistické s trošku trpkou príchu-
ťou...
PETRŽALKA
Zmenený názov klubu, noví funkcionári,
noví tréneri, noví hráči. Za Starým mos-
tom zostal v podstate len štadión, inak
prešiel klub počas šiestich týždňov veľ-
kými zmenami. Funkcionársky sa posil-
nil o dvojicu Janček (Petržalka, Inter,
Slovan) - Huňady (SFZ), Štefana Horné-
ho vymenil na lavičke Vladimír Weiss a
späť pritiahol aj asistenta Michala Hippa.
Z nových hráčov, ktorí prišli, sa najviac
nádejí vkladá do Balázsa Borbélyho. Ten
sa po pôsobení v Nemecku vrátil k Duna-
ju a mal by byť oporou, akú si fanúšiko-
via pamätajú spred dvoch-troch rokov.
„Noví hráči zapadli do kolektívu, atmo-
sféra v tíme je dobrá,“ zhodnotil klímu v
mužstve kapitán Ján Kozák a pokračo-
val: „Aj v tejto sezóne máme tie najvyš-
šie ciele. Musíme však zachytiť hneď
úvod sezóny. Je možné, že vyskočí aj
nejaké iné mužstvo, no o titul by sme si
to mali rozdať znovu my a Žilina.“ Tré-
ner Vladimír Weiss potvrdil, že aj po
návrate z Ruska mu pôjde predovšetkým
o diváka: „Chceme pritiahnuť čo najviac
fanúšikov. Futbal sa hrá pre nich. Verím,
že ukážeme atraktívny futbal, ktorý sa
bude tribúnam páčiť. Od začiatku chce-
me vyhrávať, hrať na špici, bojovať o
titul.“ Petržalka začala aj s prestavbou
kádra, v ktorom už nie sú Staňo, Debnár,
Tchuř, Buryán... „Pri budovaní mužstva
myslíme perspektívne, aj preto sme sa
rozlúčili s niektorými hráčmi a s inými
sme sa rozhodli zmluvy neuzavrieť,“
dodal Vladimír Weiss. Generálny mana-
žér Petr Kašpar naznačil aj niečo k šta-
diónu: „Výstavba nového stánku vyzerá
sľubne, preto už nechceme investovať
veľké prostriedky do súčasného areálu.“
Petržalke úvod vyšiel. V takmer 50-stup-
ňovej páľave zničila akékoľvek ilúzie
nováčikovi zo Zlatých Moraviec a dekla-
sovala ho 5:0. Vladimír Weiss však
brzdil priveľký optimizmus: „Hostia

nehrali tak zle, ako naznačuje výsledok.
Mali niekoľko príležitostí, ktoré sme
ponúkli aj našimi zaváhaniami. My sme
však naše šance využili, čo sa ukázalo
rozhodujúce.“
SLOVAN
Belasí začali ostrú sezónu ako prví,
vystúpením v Intertoto Cupe. Po prejde-
ní 1. kola ich v druhom kole čakal vie-
denský Rapid a hneď prvý zápas vo
Viedni vyvolal veľké vášne. Asi tisícka
belasých priaznivcov potvrdila, že na
rozdiel od futbalistov ešte na Európu
nedorástla. Bordel vo vlaku, či dokonca
na lodi, výtržností v samotnej Viedni a
bitka s políciou na štadióne iba potvrdili,
že týmto fanúšikom nejde o futbal, o Slo-
van, ale že sa chcú jednoducho iba pobiť
a ukázať svoju silu. A vôbec neobstojí
tvrdenie, že išlo o výčiny nejakých
pubertiakov, pretože na fotografiách,
ktoré má k dispozícii viedenská polícia,
jasne vidieť zdatných štyridsiatnikov,
ako úspešne vylamujú plot na tamojšom
štadióne... Škoda len, že na výčiny
zakomplexovaných a frustrovaných
fanúšikov znovu doplatili normálni slo-
vanisti, ktorí sa buď utiahli do rohu tribú-
ny, alebo pre istotu odišli do iných sekto-
rov. 
Odveta bola oveľa pokojnejšia, no pre
zmenu zaváhali usporiadatelia, ktorí
nechali jeden z dvoch táborov slovanis-
tov presťahovať sa k Viedenčanom a
znovu bolo zle. Pre UEFA je presun divá-
kov jedným z najväčších prehreškov a už
20 rokov sa práve takému niečomu snaží
zabrániť. Jediným šťastím bolo, že fanú-
šikovia sa po necelej polhodinke zbalili a

vrátili sa na svoje pôvodné miesto. Či to
však pomôže pri vysvetľovaní na UEFA,
je otázne... Samotní hráči však môžu byť
spokojní. Vo Viedni boli síce prvý polčas
ustráchaní, ale zvyšné tri dejstvá a najmä
závery oboch stretnutí naznačili, že
súčasný Slovan môže myslieť v lige
poriadne vysoko. 
„Intertoto nám dalo veľa, sú to obrovské
skúseností,“ priznal tréner Boris Kitka a
pokračoval: „Chlapcom sa musím poďa-
kovať za výkon, výborná bola aj atmos-
féra. V takej sa vlastne ani nedá hrať zle.
O postup sme prišli už vo Viedni, kde
niektorí hráči podali podpriemerné výko-
ny. V Bratislave sme mužstvo omladili a
ukázalo sa, že to bola dobrá voľba. Risk
vyšiel, škoda len, že sa musíme nadrieť
na každý gól.“ Belasí sa po vyradení z
pohára môžu naplno vrhnúť do ligového
virvaru a celá Bratislava sa už teraz teší
na nedeľu 5. augusta, keď sa hrá derby
Petržalka - Slovan...!
INTER
Tretí najtradičnejší bratislavský klub
bude v tejto sezóne trošku v tieni. Interis-
ti od začiatku deklarovali jednoznačný
cieľ - okamžitý návrat do najvyššej súťa-
že a úvod im skutočne vyšiel. Nad Prie-
vidzou vyhrali v novom hracom čase, v
sobotu o 10.30 h, 4:0 a zavŕšili tak úspeš-
ný bratislavský víkend s troma víťazstva-
mi a skóre 10:0! 
Žlto-čierni neskrývali, že počas prestáv-
ky sa uvažovalo aj o predaji akcií, na dru-
hej strane stále čakajú, ako sa vyvrbí
situácia okolo národného štadióna. Stále
existuje možnosť, že nový stánok vyras-
tie práve na Pasienkoch. (mm)
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Futbalová sezóna je tu, prvý bratislavský

víkend sa skončil troma víťazstvami!

Z Burgenlandu

sú cykloturisti

nadšení
CYKLISTIKA
Krásne, slnečné počasie privítalo v
sobotu 250 účastníkov cyklotúry
okolo Neziderského jazera. Medzi
nimi bola aj necelá poldruha stovky
čitateľov Bratislavských novín, ktorí
cestovné lístky na túto cyklotúru vy-
hrali v internetovej súťaži na Brati-
slavskeNoviny.sk.
Rakúske železnice (ÖBB), slovenské
železnice (ŽSR) a Burgenland Touris-
mus, tak už druhý rok umožnili sloven-
ským cykloturistom spoznať jednu z naj-
krajších oblastí Rakúska pre vyznavačov
tohto športu. 
Zo železničnej stanice v Petržalke trvala
cesta vlakom do Parndorfu 20 minút. Po
vystúpení z vlaku viedla 22 kilometrová
trasa cez Neusiedl am See do Podersdor-
fu. Oblasť v okolí Neziderského jazera
ponúka tri desiatky vyznačených cyklis-
tických trás s dĺžkou 1800 kilometrov, s
kvalitným ubytovaním a kompletným
servisom. 
Počasie tiež väčšinou nesklame. Burgen-
land je preslávený ako krajina slnka,
počas roka je tu až 300 slnečných dní. To
pocítili na vlastnej koži aj cyklisti, ktorí
podcenili ochranu nekrytých častí tela
krémom s dostatočným UV faktorom.
Nadšenie z jazdy a okolitej prírody pre-
krylo varovné signály kože. Podobné
„nebezpečenstvo“ číhalo počas celého
popoludnia aj na prírodnom kúpalisku v
Podersdorfe. Ale ani táto drobnosť nepo-
kazila dobrý dojem z príjemne strávené-
ho dňa. Ak niekto nemal chuť vylihovať
na pláži, mohol v centre mesta sledovať
7. etapu pretekov Okolo Rakúska. V ča-
sovke bol z našich najlepší Matej Jurčo
na 21. mieste. 
Viacerí účastníci cyklotúry sa už po
návrate domov rozhodli, že sa do Bur-
genladu určite vrátia. A majú na to
dôvod. Prírodu máme aj u nás peknú,
ale cyklistických ciest je podstatne
menej. (young)

Odmietnutí

záujemcovia
JAZDECTVO
Šestnásť krajín dostalo pozvánky,
ďalší záujemcovia zostali odmietnutí -
taká je už tradičná predohra najvýz-
namnejšieho domáceho jazdeckého
podujatia, Aegon Mercedes Grand
Prix Bratislava CSIO-W. 
Podujatie sa uskutoční od 26. do 29. júla
v Ovsišti. Slovensko bude reprezentovať
18 jazdcov, pár dní pred súťažou sa zdala
jasná aj širšia ekipa do Pohára národov:
Kuchár, Šulek, Pál, Šilo a Marián s
Monikou Štangelovcami. (mm)

Slovanisti odišli

na dovolenky

už s Kapušom
HOKEJ
Náhrada za Romana Kukumberga je
tu. Keď sa pred odchodom do Ruska
Roman lúčil, generálny manažér Ro-
man Krajči vyhlásil, že do klubu pri-
vedie rovnocennú náhradu. Slovanis-
ti pritom od začiatku netajili, že ich
hlavným cieľom bude Richard
Kapuš.
„Lov“ sa nakoniec skončil úspešne.
Richard Kapuš sa Slovanu upísal na tri
roky a fanúšikovia sa môžu tešiť, že nad-
viaže na úspešné sezóny, ktoré v Brati-
slave odohral. „V hre bolo viac klubov,
zahraničných, a okrem Slovana aj jeden
domáci. Z Ruska to však bol klub, v kto-
rom by som sa veľa nalietal a keď som
zvážil cestovanie, rodinu, podmienky,
rozhodol som sa pre Slovan. Teraz sú
preto všetky úvahy o možných záujem-
coch bezpredmetné, dohodol som sa s
majstrom a verím, že trojročná zmluva
sa naplní k obojstrannej spokojnosti,“
vyhlásil slovenský reprezentant a pri-
znal, že rokovania sa neťahali pár hodín,
ale niekoľko dní, možno týždňov.
„Každá dohoda sa rodí dlhšie, hlavné je,
že nakoniec sme sa dohodli. Mám určite
lepšiu zmluvu ako naposledy, pretože je
na dlhšie obdobie. Navyše mi pomohla
aj porada s rodinou. Radili sme sa, čo
bude pre nás najlepšie, ale je pravda, že
definitívne rozhodnutie bolo len na
mne...“
V kabíne sa teraz stretnú dve veľké
osobnosti posledného slovanistického
obdobia - Rišo a Zdeno Cíger. Prvý ako
hráč, druhý už ako tréner. „Dúfam, že
zostaneme naďalej kamarátmi. Neviem
si však ani predstaviť, že by som ten
vzťah mal nejako zneužiť. To si určite
nedovolím.“ Fanúšikovia dobre vedia,
že Rišo mal počas svojich pôsobení na
sebe kapitánske céčko. Tentoraz to
môže byť inak, no samotný hráč z toho
vedu nerobí: „V áčku som bol kapitá-
nom dve alebo tri sezóny a naozaj nevi-
dím problém v tom, či mám na drese
céčko, alebo nemám. Pre mňa je hlavné,
čo ktorý hráč urobí pre tím. O kapitáno-
vi sa bude rozhodovať pred sezónou,
uvidíme, ako sa to vyvrbí.“ A ako zarea-
goval na jeho príchod manažér Roman
Krajči? „Presvedčili ho ciele a ambície
Slovana, pomohli aj tréner Cíger, spolu-
hráči z reprezentácie. Črtá sa nám prí-
padná účasť v hokejovej Lige majstrov.
To všetko dohromady plus dobrá zmlu-
va a Rišovo rozhodnutie ho priniesli
naspäť!“
Slovanistom sa končia dovolenky 23.
júla, po návrate domov ich možno priví-
ta informácia, že klub je v rebríčku
európskach klubov na 36. mieste (prvá je
ruská Kazaň). (mm)

Slovanisti sa radujú po góle Martina Dobrotku na stretnutí medzi domácim ŠK
Slovan Bratislava - Rapid Viedeň, v odvete 2. kola letnej futbalovej súťaže Inter-
toto Cup. FOTO - Tasr
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Hviezdne večery festivalu Viva Musica!

sa začínajú na Hlavnom námestí 26. júla
HUDBA
Otvárací koncert festivalu Viva Musica!
bude vo štvrtok 26. júla. Program
nazvaný Bratislava Side Story, ktorý je
je zložený z najznámejších skladieb
Bernsteina a Gershwina, bude dirigovať
mladý a medzinárodne úspešný Ameri-
čan Jonathan Schiffman. 
Americký dirigent má len 30 rokov, ale
jeho úspechy sú obrovské. Klasickej hudbe
sa začal venovať už ako päťročný a dnes je
nielen dirigentom, ale aj uznávaným hu-
dobným skladateľom. Koncertuje po ce-
lom svete. Na jeho web stránke je v zo-
zname tohtoročných koncertov zaradená
Bratislava hneď po Mníchovskej komornej
opere a pred symfonickým orchestrom v
New Hampshire. V súčasnosti pôsobí v Pa-
ríži, spolupracuje s Amsterdamským sym-
fonickým orchestrom, Francúzskym ná-
rodným orchestrom a mnohými ďalšími
hudobnými telesami v Európe a v USA. 
V piatok 27. júla sa predstaví jazzová
superhviezda Kyle Eastwood. Jeho prvé
spomienky sú na džezový festival v Mon-
terey, kam ho brával jeho otec Clint East-
wood. Napriek sľubne sa začínajúcej
hereckej kariére sa Kyle rozhodol, že jeho
životom sa stane hudba a nikdy toto svoje
rozhodnutie neoľutoval. S úspechom vydá-
va CD, koncertuje v Amerike aj v Európe a
píše filmovú hudbu, napríklad k filmom
Million Dollar Baby, Mystic Rivers, a naj-
novšie k filmu Listy z Iwojimy. Účasť Kyla
Eastwooda na festivale Viva Musica! je pre
Bratislavu neopakovateľnou hudobnou
udalosťou.
Sobota 28. júla bude patriť Diabolským
husliam Berkyho Mrenicu v prekvapivej
podobe. Napadlo vám niekedy pozerať sa
na túto hudbu ako na Gypsy jazz, etno,
worldmusic? 
V nedeľu 29. júla vystúpi vokálna skupina
Fragile, ktorú tvorí niekoľko hviezd slo-
venského šoubiznisu ako Soňa Norisová,
Braňo Kostka, Helena Krajčiová alebo
Svätopluk Malachovský. Spolu spievajú
najkrajšie džezové, rockové a popové
skladby v úprave a´capella, len spolužitím
svojich hlasov a bez hudobných nástrojov.

V pondelok 30. júla je na programe
Mozart´s Tango - jedinečná kombinácia
Mozartových skladieb v podaní mladých
virtuózov Razumovského kvarteta a
úchvatného tanga Astora Piazollu v podaní
ansámbla Alea, ktorý sa špecializuje na
interpretáciu Piazollovej hudby. Razumov-
sky kvartet nesie meno slávneho mecéna

princa Andreja Razumovského a jeho šty-
ria členovia pochádzajú z Ruska, Rakúska
a zo Slovenska.
Utorok 31. júl bude Ladie´s Night. Mladé
talentované krásky, huslistka Marina Chi-
che (FR) a klaviristka Dana Ciocarlie (RO),
očaria divákov a poslucháčov nádhernými
melódiami a svojou hrou a krásnym žen-
ským prejavom. Marina Chiche je vo Fran-
cúzsku skutočnou hviezdou. Svojím pôva-
bom a virtuozitou si získala medzinárodné
uznanie. Pochádza z Marseilles, študovala
v Paríži, vo Viedni a v Mníchove a koncer-
tovala s významnými orchestrami v mno-
hých európskych krajinách. 
Prvý augustový večer - streda 1. augusta,
nesie prívlastok Lisztiáda. Ladislav Fantzo-
witz je hviezdou medzi mladými sloven-
skými klaviristami, virtuózom, ktorý už
roky zaznamenáva úspechy na medziná-
rodnej scéne klasickej hudby. Študoval v

Bratislave, vo Viedni a v Prahe.Talent roku
2000, Talent roku 2002, koncertuje vo väč-
šine európskych veľkomiest a v USA.
Lisztiáda bude magickou nocou za svetla
sviečok - len virtuóz, jeho klavír a publi-
kum pod hviezdami. www.fanzowitz.com
Štvrtok 2. augusta nazvali organizátori fes-
tivalu ako Klezmopolitan. Bude to totiž

fascinujúci koncert klezmer World Quinte-
tu z Izraela. Židovská hudba okorenená
vplyvmi všetkých svetových strán, medzi-
národné hviezdy worldmusic. 
Na záver festivalu Viva Musica! - v piatok
3. augusta je na programe Delirio Amoro-
so. Prehliadku hviezd festivalu uzavrie
vlastným operným recitálom Adriana
Kučerová, medzinárodná operná diva zo
Slovenska. V sprievode festivalového
orchestra ORFEO zloženého z 80 najlep-
ších slovenských hudobníkov predvedie
najkrajšie skladby Mozarta, Pucciniho,
Rosiniho, Verdiho a Bizeta. Adriana Kuče-
rová už spievala v milánskej La Scale, na
Salzburger Festspiele a vo viedenskej
opere. Záverečný koncert festivalu Viva
Musica! bude jednou zo vzácnych príleži-
tostí obdivovať jej umenie.
Na všetky koncerty organizátori odporúča-
jú neformálne oblečenie. (brn)

Do Bratislavy

príde gitarový

mág Al Di Meola 
KONCERT
Bratislava sa môže tešiť na ďalší skve-
lý letný koncert. V utorok 14. augusta
vystúpi v PKO jeden z najlepších gita-
ristov sveta Al Di Meola!
Al Di Meola patrí k absolútnej špičke
svetovej džezovej scény. Je považovaný
za jedného z najzaujímavejších sveto-
vých gitaristov. Jeho vynikajúca techni-
ka, spojená s vášňou a inteligenciou, mu
v období rokov 1976 - 1992 vyniesla
neuveriteľných 13 víťazstiev v prestížnej
cene Guitar Player Poll.
Al Di Meola debutoval v roku 1974 v
zoskupení Return to Forever, spolu s
Chickom Coreom, Stanley Clarkom a
Lenny Whiteom. Po ukončení spolupráce
s Coreom sa dal na sólovú dráhu, ktorá
priniesla ovocie v podobe množstva plat-
ní a dvoch projektov v najznámejšom
gitarovom triu: John McLaughlin - Al Di
Meola - Paco De Lucia.
V Bratislave vystúpi Al Di Meola so
zoskupením, ktoré si hovorí Midsummer
Night Quartet. Okrem neho v ňom hrajú
Fausto Beccalossi na akordeón, Gumbi
Ortiz na perkusie a Peo Alfonsi na gitaru.
Koncert v Spoločenskej sále PKO sa za-
čína o 20.00 h. (kl)

Na nádvorí

radnice zaznie

Wonderful Life
KONCERT
Kto by si nepamätal mimoriadne emo-
tívnu pesničku Wonderful Life, ktorú
si v roku 1987 spieval doslova celý
svet! Jej autor - liverpoolský rodák
Colin Vearncombe - ktorý ju zložil a
naspieval pod umeleckým menom
Black, bude v utorok 24. júla koncer-
tovať v Bratislave v rámci festivalu
Kultúrne leto 2007.
Black príde so skupinou Dog Tail Soup,
ktorú popri ňom tvoria Fergus O´Farrell
a Paul Tiernan, akordeonista Maurice
Seezer, kontrabasista Darren McCarthy a
hráč na violončelo Bertrand Galen. 
V úlohe mimoriadneho hosťa sa v Brati-
slave predstaví aj Blackova manželka,
sopránová speváčka Camilla Griehsel.
Vyštudovala síce operný spev, ale neskôr
sa venovala populárnej hudbe v nórskej
skupine One 2 Many.
Koncert Black & Dog Tail Soup sa usku-
toční v utorok 24. júla 2007 od 20.00 h
na nádvorí Starej radnice medzi Hlav-
ným a Primaciálnym námestím. Lístky v
hodnote 299 Sk sa predávajú v sieti Tic-
ketportal, v CD predajni dr. Horák na
Medenej ulici a v IC BKIS na Klobuč-
níckej 2. (kl)

T-Com Fiesta

v uliciach mesta

pokračuje
HUDBA/TANEC
Letná T-Com Fiesta, ktorá v Bratisla-
ve potrvá do 31. augusta, sa nesie v
duchu súčasnej kozmopolitnej zábavy,
ktorá spríjemňuje atmosféru v cen-
trách veľkomiest. 
Vystúpenia pouličných umelcov sú netra-
dičné, prekvapujúce a zároveň prirodze-
ne zapadajú do prostredia. Priamo na
ulici predvádzajú svoje umenie tanečnice
latino, breakdanceri, elektro boogie
tanečníci, speváci, bubeníci, hráči na
exotické nástroje, capoeira bojovníci,
žongléri s ohňom a ďalší umelci.
V Bratislave môžete vystúpenia umelcov
sledovať na troch miestach súčasne -
Hlavnom námestí, Hviezdoslavovom ná-
mestí a na rohu Ventúrskej a Panskej
ulice. Účinkujúci každý štvrtok a piatok
od 20.00 do 22.00 h. rotujú po všetkých
stanovištiach.
Vo štvrtok 19. júla vystúpi s tancom
zoskupenie The Robots, česká kapela
Gitans bude sprevádzať skupinu taneční-
kov rómskych tancov, s džezom sa pred-
staví Tariška & Štveráček saxophone
summit, kubánske rytmy priblíži Extra-
vaDansa, street dance predvedie Old
School Boys.
V piatok 20. júla si môžete vypočuť
hudbu gitaristu s dušou Peržana - rodené-
ho Teheránčana Shahab Tolouie, uvidieť
magickú šou afro tanca, extrémne športy,
Street Dance Academy a hip-hop. 
Ďalšie dni, vo štvrtok 26. a piatok 27.
júla, zaznie originálna kubánska hudba v
interpretácii Son Caliente, argentínske
tango, uvidíte show Street Dance Acade-
my, žonglovanie a brazílsky tanec v
predvedení skupiny Bahia Dance Group.
Umelci ďalej zatancujú tradičný severo-
indický chrámový tanec v sprievode sve-
toznámeho indického hudobníka, bojový
tanec, originálne hudobné nástroje, per-
kusie a bubny v západoafrickej hudobnej
šou a žonglovanie. (dš)

Klezmerová loď

na Dunaji 
HUDBA
V rámci programu Hudba na Dunaji
vypláva 6. augusta z Osobného prísta-
vu loď Martin (alebo Žilina), aby na
palube priniesla skvelú hudbu v štýle
klezmer.
Klezmerová loď bude plná hudobníkov
zo zoskupenia Pressburger Klezmer
Band, čo všetkým cestujúcim zaručí ve-
čer plný zábavy a dobrej hudby. Koncert
bude ďalšou letnou hudobnou plavbou,
ktoré každoročne prinášajú pestrú paletu
žánrov a zoskupení. Vstupné je 200 Sk,
loď vypláva o 19.00 h. (dš)

Bratislavu čakajú večery plné hviezd
HUDBA
Festival Viva Musica! naplní už po
tretí raz historické centrum Bratislavy
nádhernou klasickou hudbou. Ide o
moderný festival klasickej hudby,
ktorý bude počas deviatich večerov na
prelome júla a augusta na Hlavnom
námestí a na nádvorí Starej radnice.
Každý koncert bude koncertom hviezd.
Operný koncert Adriany Kučerovej, sve-
tovo úspešný klezmerový World Quintet
z Izraela, Ariel Zuckermann, Jonathan
Schiffmann, koncert najlepších Bernstei-

nových a Gershwinových skladieb Brati-
slava Side Story, Diabolské husle s vlast-
ným programom, Soňa Norisová, Braňo
Kostka... a hlavná hviezda festivalu,dže-
zový hudobník Kyle Eastwood (syn
Clinta Eastwooda), ktorý je už roky jed-
ným z najslávnejších džezových hudob-
níkov a s obrovským úspechom koncer-
tuje po celom svete. Festivalový orches-
ter ORFEO bude tvoriť 80 najlepších
slovenských hudobníkov.
„Darí sa nám presvedčiť divákov, že kla-
sická hudba nie je len ušľachtilá nuda.

Sám som roky pôsobil na Slovensku aj v
zahraničí ako profesionálny hudobník a
viem, akú hudbu publikum prijíma so
skutočným nadšením. Práve takouto
hudbou som naplnil aj program tohto
ročníka festivalu“, hovorí riaditeľ festi-
valu Matej Drlička.
Po skúsenostiach z minulých rokov sa
tento rok všetkých deväť koncertov
uskutoční na Hlavnom námestí alebo na
nádvorí Starej radnice. Tieto priestory
majú dokonalú atmosféru pre vnímanie
klasickej a džezovej hudby. (brn)

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

Akcia trvá od 6. 7. do 31. 7. 2007 alebo do vypredania zásob.

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

3x v
 BA

ZªAVY

Jednou z najväčších hviezd tohtoročného festivalu Viva Musica! bude Kyle
Eastwood, syn filmovej legendy Clinta Eastwooda. FOTO - kyleeastwood.com



20BRATISLAVSKÉ NOVINY 26/2007

PIATOK 20. júla
� 18.00 - 19.00 - C. a k. dychový komorný
orchester, hudobný altánok, Hviezdoslavo-
vo námestie
� 20.00 - Night scene, prehliadka sloven-
ských a českých divadiel, hudobných a
tanečných predstavení, Areál Štrkovec
� 20.00 - 22.00 - T-Com Fiesta, Persepolis-
hudba, Tily Boo - afrotanec, Biketrial Show -
extrémny šport, Street Dance Academy -
funky, M.A. Hip Hop Unit - street dance,
Hviezdoslavovo námestie, Hlavné námestie,
roh Ventúrskej a Panskej ulice

SOBOTA 21. júla
� 10.00 - Zážitková jazda parným vláči-
kom, Múzeum dopravy, Šancová ul, trasa
BA hlavná stanica - Lamač - Petržalka - Bra-
tislava-východ
� 17.00 - vyhliadková jazda historickou
električkou, odchod zo zastávky Jesenského
spred SND. Jazda trvá hodinu a počas cesty
prebieha výklad o pamiatkach Bratislavy
sprievodcom BKIS, vstupné je 50 Sk a 20 Sk
18.00 - Night scene, prehliadka slovenských
a českých divadiel, hudobných a tanečných
predstavení, Areál Štrkovec

NEDEĽA 22. júla
� 15 00 a 17 00 - Krinolína (La crinoline),
Isabelle Durand, Ville Cresnes, Francúzsko,
medzinárodná prehliadka alternatívnych báb-
kových divadiel pre deti, Bibiana, Panská 41 
� 17.00 - vyhliadková jazda historickou
električkou, odchod zo zastávky Jesenského
spred SND. 
� 20.00 - Night scene, prehliadka sloven-
ských a českých divadiel, hudobných a
tanečných predstavení, Areál Štrkovec
� 21.00 - S. Tomka: Island - krajina
ohňa, ľadu a vetra, komentovaná fotos-
how + diskusia, Letné kino Horáreň, Hor-
ský park

PONDELOK 23. júla
� 19.00 - 21.00 - Hviezdny večer so Silent
duo, loď Martin, osobný prístav
� 19.30 - Bluesový pondelok, Music Club,
Hlava XXII, Bazová 9

UTOROK 24. júla
� 20.00 - Black and Dog Tail Soup, Black,
Interference and Paul Tiernan and Camila
Griehsel, Anglicko - írske zoskupenie pesnič-
károv, Nádvorie Starej radnice
� 20.00 - Večer argentínskeho tanga: Las
Felinas del Tango, Rakúsko: Mojca Arnold -
husle, Bojana Popovicki - akordeón, Eszter
Meljkuti - klavír, Penellope Papavasiliou -
violončelo, Hviezdoslavovo námestie
� 20.00 - Požoň sentimental, malomestský
komorný orchester, Hviezdoslavovo námes-
tie, vstup bezplatný

STREDA 25. júla
� 20.00 - Piotr Baron (PL) & Dodo Šošo-
ka, Róbert Ragan, cyklus jazz pod vežou,
Nádvorie Starej radnice

ŠTVRTOK 26. júla
� 19.00 - Bratislava Side Story, program
zložený z najznámejších skladieb Bernsteina
a Gershwina bude dirigovať mladý a medzi-
národne úspešný Američan Jonathan Schiff-
man, festival Viva Musica, Hlavné námestie,
vstup voľný, v prípade nepriaznivého poča-
sia PKO
�20.00 - 22.00 - T-Com Fiesta, Son Calien-
te - hudba, Street Dance Academy - show,
Granada - argentínske tango, SambaMobil
Show, Slížo Perfekto - žonglovanie, Hviezdo-
slavovo námestie, Hlavné námestie, roh Ven-
túrskej a Panskej ulice
� 20.20 - Working class, spisovateľ Agda
Bavi Pain a maliar Juraj Puchovský, kaviareň
Next Apache, Panenská 28

PIATOK 27. júla
� 19.00 - Kyle Eastwood, jazzová superh-
viezda, Festival Viva Musica, Hlavné námes-
tie, vstup voľný, v prípade nepriaznivého
počasia PKO
� 20.00 - 22.00 - T-Com Fiesta, Damaru &
Amit Chatterjee - tanec a hudba, Brasil
Capoeira - bojový tanec, Lamine Camara &
Afro Manding - hudba a tanec, Mariachi Sin
Fronteras - hudba, Aratron Aspis - žonglova-
nie, Hviezdoslavovo námestie, Hlavné
námestie, roh Ventúrskej a Panskej ulice

SOBOTA 28. júla
� 17.00 - Jazz party pri jazere, jazzový
podvečer, Areál Štrkovec
� 17.00 - vyhliadková jazda historickou
električkou, odchod zo zastávky Jesenského
spred SND. 
�18.00 - 19.00 - DH Jugendkapelle z Moo-
skirchenu (A), hudobný altánok, Hviezdo-
slavovo námestie
� 19.00 - Diabolské husle Berkyho Mreni-
cu, Festival Viva Musica, Hlavné námestie,
vstup voľný, v prípade dažďa - PKO

NEDEĽA 29. júla
�10.30 - slávnostná sv. omša pre pútnikov,
kostol sv. kríža, Podunajské Biskupice
� 15 00 a 17 00 - Anička Ružička a Tonko
Modrinka, Bábkové Divadlo Na Rázcestí,
Banská Bystrica, Bibiana, Panská 41 

� 17.00 - vyhliadková jazda historickou
električkou, odchod zo zastávky Jesenského
spred SND. 
� 17. 00 - Nedeľné rozprávkové popolud-
nie, Rozprávkové šťastíčko - Divadlo Dunaj-
ka, Areál Štrkovec 
�17.00 - Fragile, vokálnu skupinu tvorí nie-
koľko hviezd slovenského šoubiznisu, ako
Soňa Norisová, Braňo Kostka, Helena Kraj-
čiová alebo Svätopluk Malachovský. Festi-
val Viva Musica, Nádvorie Starej radnice, v
prípade dažďa - Zrkadlová sieň Primaciálne-
ho paláca 
� 18.00 - 19.00 - Junior Brass Quintett,
hudobný altánok, Hviezdoslavovo námestie
�21.00 - T. Andrassy, P. Smolinský: Ugan-
da - expedícia Muzungu, film + komentova-
ná fotoshow + diskusia, Letné kino Horáreň,
Horský park
� 20.30 - W. Shakespeare: Ako sa vám
páči, Letné shakespearovské dni, Nádvorie
Bratislavského hradu

PONDELOK 30. júla
� 19.00 - Mozart´s Tango - jedinečná kom-
binácia Mozartových skladieb v podaní mla-
dých virtuózov Razumovsky kvartet a
úchvatného tanga Astora Piazollu v podaní
ansámbla Alea. Festival Viva Musica,
Nádvorie Starej radnice, v prípade dažďa
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
� 19.30 - Bluesový pondelok, Music Club,
Hlava XXII, Bazová 9
� 20.30 - W. Shakespeare: Ako sa vám
páči, Letné shakespearovské dni, Nádvorie
Bratislavského hradu

UTOROK 31. júla
� 19.00 - Ladie´s night, huslistka Marina
Chiche (FR) a klaviristka Dana Ciocarlie
(RO), Festival Viva Musica, Nádvorie Starej
radnice, v prípade dažďa Zrkadlová sieň Pri-
maciálneho paláca
�20.30 - Módna prehliadka Zuzany Šebe-
kovej, vstup voľný, Nádvorie Zichyho palá-
ca, Ventúrska 9
� 20.30 - W. Shakespeare: Ako sa vám
páči, Letné shakespearovské dni, Nádvorie
Bratislavského hradu

STREDA 1. augusta
� 19.00 - Lisztiáda, Ladislav Fantzowitz -

je hviezdou medzi mladými slovenskými
klaviristami. Lisztiáda bude magickou nocou
za svetla sviečok - len virtuóz, jeho klavír a
publikum pod hviezdami. Festival Viva
Musica, Nádvorie Starej radnice, V prípade
nepriaznivého počasia - Zrkadlová sieň Pri-
maciálneho paláca.
� 20.00 - Robin McKelle (USA), cyklus
jazz pod vežou, Nádvorie Starej radnice

ŠTVRTOK 2. augusta
� 19.00 - Klezmopolitan, koncert klezmer
World Quintetu z Izraela, Hlavné námestie

� 20.30 - W. Shakespeare: Othello, Letné
shakespearovské dni, Nádvorie Bratislavské-
ho hradu

PIATOK 3. augusta
� 19.00 - Delirio amoroso - recitál opernej
divy Adriany Kučerovej a orchestra Orfeo.
Hlavné námestie, v prípade dažďa - PKO
� 20.30 - W. Shakespeare: Othello, Letné
shakespearovské dni, Nádvorie Bratislavské-
ho hradu

SOBOTA 4. augusta
� 17.00 - vyhliadková jazda historickou
električkou, odchod zo zastávky Jesenského
spred SND. 
� 18.00 - 19.00 - Salónne kvarteto Viliama
Cibulu, hudobný altánok Hviezdoslavovo
námestie
� 20.30 - W. Shakespeare: Othello, Letné
shakespearovské dni, Nádvorie Bratislavské-
ho hradu

NEDEĽA 5. augusta
� 15.00 a17.00 - Koniec vodníkov v juho-
východnej Európe, Burek Teater, Ľubľana,
Slovinsko, medzinárodná prehliadka alterna-
tívnych bábkových divadiel pre deti, Bibia-
na, Panská 41 
� 17.00 - vyhliadková jazda historickou
električkou, odchod z Jesenského pred SND. 
�18.00 - 19.00 - ĽH Petra Kuštára, hudob-
ný altánok Hviezdoslavovo námestie
� 20.30 - W. Shakespeare: Othello, Letné
shakespearovské dni, Nádvorie Bratislavské-
ho hradu

PONDELOK 6. augusta
� 17.00 - Postrah Samko, z cyklu - Roz-
právková radnica, účinkuje Teatro Nelin,
Nádvorie Starej radnice, vstupné: 30 Sk
� 19.30 - Bluesový pondelok, Music Club,
Hlava XXII, Bazová 9
� 19.00 - 21.00 - Klezmerová loď, účinkuje
Pressburger Klezmer Band, loď Martin,
Osobný prístav

UTOROK 7. augusta
�20.00 - Všetko o ženách, z cyklu - Divad-
lo na Radnici, účinkuje Trnavské divadlo,
Nádvorie Starej radnice, vstupné: 150 Sk
� 20.00 - Afrodíté - salónny orchester, z
cyklu - Komorné koncerty, Hviezdoslavovo
námestie, vstup bezplatný

STREDA 8. augusta
� 18.00 - Rádio - aktivity, stretnutie s roz-
hlasovou hrou a jej tvorcami, Hudobný salón
Zichyho paláca
� 20.00 - David Kolar Band, cyklus jazz
pod vežou, Nádvorie Starej radnice

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

vyjdú o tri týždne
9. augusta

Fotografie sú ilustračné

Motor-Car Bratislava, spol. s r.o. 
Tuhovská 5
831 07 Bratislava
Tel.: 02/4929 4444
Fax: 02/4929 4929
j.drozd@motor-car.sk

Motor-Car Bratislava, spol. s r.o. 
Panónska cesta 31
851 04 Bratislava
Tel.: 02/6829 4111
Fax: 02/6829 4294
z.acs@motor-car.sk

Motor-Car Bratislava, spol. s r.o. 
Hodonínska cesta 7
841 03 Bratislava
Tel.: 02/4929 4399 
Fax: 02/4929 4394
z.acs@motor-car.sk

www.motor-car.sk

Predvádzacie vozidlá na predaj6-ročný servis v cene auta 
od prvého prihlásenia 
Záruka MOBILITY 
24-hodinový servis
MercedesCard – systém 
výhod a zliav
Bezplatné zapožičanie 
vozidla na požiadanie 
počas servisu (počas 
jednej pracovnej smeny) 

Zavolajte svojmu 
predajcovi 
a dohodnite si 
termín testovacej 
jazdy.

Farba: tmavomodrá metalíza

Interiér: čierna látka

Stav km: 83 130

Rok výroby: 2004

Mercedes-Benz Triedy

C 200 Kompressor

Cena: 500 000,- Sk

Farba: čiernaInteriér: sivá látkaStav km: 48 500Rok výroby: 2004

smart forfour

Cena: 320 000,- Sk

Farba: bordová metalíza
Interiér: čierna koža/látkaStav km: 7 000
Rok výroby: 2006

Mercedes-Benz Triedy
B 180 CDI – N1

Cena: 884 296,- Sk

R

C

Mercedes-Benz Triedy

A 180 CDI

Farba: tyrkysová metalíza

Interiér: čierna látka

Stav km: 44 100

Rok výroby: 2004

Cena: 430 000,- Sk




