
O dôvodoch, pre ktoré novomestská
samospráva podporuje zámer rekon-
štruovať Zimný štadión O. Nepelu,
hoci pred pol rokom podporovala
zámer zbúrať Základnú školu na
Kalinčiakovej ulici a na jej mieste
vybudovať multifunkčnú arénu, sme
sa pozhovárali s novomestským sta-
rostom Richardom FRIMMELOM.
- Myšlienka vybudovať multifunkčnú
halu na mieste ZŠ na Kalinčiakovej ulici
bola reakciou vedenia našej mestskej
časti na protesty občanov proti zámeru
vybudovať túto halu na mieste cyklistic-
kého štadióna na ulici Odbojárov. Aj
nám bolo zrejmé, že vytypovaný prie-
stor na ulici Odbojárov je na takéto
zariadenie pritesný a z hľadiska dopravy
krajne nevhodný. Na druhej strane sme
si uvedomovali, že čas na výstavbu haly
sa nezadržateľne kráti. Preto sme
navrhli náhradné riešenie - lepšie, ale

vôbec nie ideálne. Vzhľadom na vývoj
situácie, keď sa stopercentne nedotiahla
do konca ani výstavba novej školy,
pokladám návrh pána primátora, aby sa
majstrovstvá sveta konali v zrekon-
štruovanom Zimnom štadióne O. Nepe-
lu, za najprijateľnejší.
Domnievate sa, že Zimný štadión O.
Nepelu je možné zrekonštruovať tak,
aby vyhovoval parametrom, ktoré sú
potrebné na organizáciu majstrov-
stiev sveta?
- To je otázka pre odborníkov a bez zna-
lostí technického stavu budovy na ňu
ťažko odpovedať. Mnohí napríklad
poukazujú na to, že na štadióne sú mies-
ta, z ktorých nevidno celú plochu,
návštevníkom vo výhľade bránia pod-
porné stĺpy strechy umiestnené v hľa-

disku. Kladú si otázku, ako by sa táto
vec dala riešiť. Predpokladám však, že
prv, ako primátor vyšiel na verejnosť so
svojím návrhom, vypočul si názor
odborníkov. 
Hlavné výhrady týkajúce sa zámeru
postaviť arénu na mieste ZŠ Kalin-
čiakova smerovali k dopravnej zaťa-
ženosti priľahlých ulíc. Nemáte pocit,
že z tohto hľadiska je Zimný štadión
O. Nepelu rovnako problematický?
- Myslím si, že rekonštrukciou Zimného
štadióna by sa dopravná situácia nemu-
sela rapídne zhoršiť. Štadión stojí na
svojom mieste už bezmála 70 rokov.
Boli časy, keď na zápasy sem prišlo aj
vyše 11-tisíc divákov. Pravda, ľudia
vtedy neboli motorizovaní do takej
miery ako dnes. Otázne je, či naozaj
každý musí prísť vlastným autom. Skú-
senosti zo sveta hovoria, že to tak nemu-
sí byť. Zhováral sa Juraj Handzo
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Hlavné mesto

by si zaslúžilo

modernú

športovú halu
BRATISLAVA
Treba urobiť všetko pre to, aby Bra-
tislava mala multifunkčnú halu a
Bratislavský samosprávny kraj bude
hľadať možnosti, ako halu vybudo-
vať. Uviedol to predseda krajskej
samosprávy Vladimír Bajan.
Vyslovil ľútosť nad tým, že mesto Bra-
tislava prišlo s návrhom, aby sa
namiesto výstavby novej haly zrekon-
štruoval Zimný štadión Ondreja Nepe-
lu. Podľa jeho slov si Bratislava a celý
priľahlý región zaslúži, aby tu bola
takáto hala.
Ako ďalej V. Bajan uviedol, od začiatku
boli signály, že so zámerom vybudovať
multifunkčnú halu na mieste areálu
Základnej školy Kalinčiakova budú
problémy a samospráva nebude chcieť
školu vyradiť zo siete. „Pri podpise
zmluvy medzi mestom Bratislava a Slo-
venským zväzom ľadového hokeja nás
neoslovili,“ uviedol Bajan. 
Vedenie krajskej samosprávy sa priklá-
ňa k riešeniu postaviť takúto halu v
Petržalke v lokalite pri čistiarni odpado-
vých vôd. „Je to dobré miesto,“ pove-
dal. Bratislavský samosprávny kraj pre-
to bude pokračovať v úsilí vybudovať
multifunkčnú halu a v tejto súvislosti sa
v najbližších dňoch rozhodne o tom, či
vstúpi do rokovaní o kúpe pozemku, na
ktorom by hala mohla stáť. Poslanci
krajského zastupiteľstva ešte v apríli
2008 schválili na účel kúpy pozemku v
Petržalke 50 miliónov korún. (juh)

Väčšina je

za novú halu

v Petržalke
REDAKCIA
Väčšina návštevníkov webstránky
www.bratislavskenoviny.sk sa vyslo-
vila, aby nová hala stála v Petržalke
pri čistiarni odpadových vôd.
Vyplýva to z výsledkov ankety, ktorá
bola od 5. do 17. júna 2008 na našej
webstránke. Na otázku, kde by mala
stáť nová multifunkčná hala, odpoveda-
lo 2254 unikátnych návštevníkov, z
nich jasná väčšina hlasovala za Petržal-
ku (83%). Pri letisku by novú halu rado
videlo 11%, na Kalinčiakovej ulici 2%
a niekde inde 2% hlasujúcich. Vzhľa-
dom na jednoznačný výsledok sme sa
rozhodli anketu po dvanástich dňoch
ukončiť.
Teraz nás zaujíma, ako Bratislavčania
vnímajú rozhodnutie primátora presta-
vať Zimný štadión O. Nepelu. Súhlasí-
te s prestavbou starého zimného štadió-
na namiesto výstavby novej haly? Hla-
sujte na www.banoviny.sk (red)

V pešej zóne

na Laurinskej 

chcú stavať

ďalšie garáže
STARÉ MESTO
Napriek tomu, že pešia zóna má slú-
žiť najmä chodcom, stále sa objavujú
snahy, aby v nej parkovali autá. Naj-
novšie je v hre žiadosť spoločnosti
Tera Trade, s.r.o., ktorá žiada o povo-
lenie na zriadenie 27 parkovacích
miest v dome na Laurinskej 14. V
roku 2006 táto firma podnikateľa
Petra Struhára kúpila objekt na Lau-
rinskej 14. 
Už v minulosti podzemnú garáž na Lau-
rinskej 18 vybudovala spoločnosť Lau-
rinská, s.r.o.,  za ktorou zhodou okolnos-
tí stojí prostredníctvom firmy Tera
Trade, s.r.o, tiež P. Struhár s rodinou.
Kvôli podzemným garážam pod
domom na Laurinskej 18 bol zriadený
osobitný vjazd do pešej zóny na Nedba-
lovej ulici. To vyvolalo nevôľu ostat-
ných obyvateľov Nedbalovej ulice,
ktorí nemajú právo vjazdu do pešej
zóny. Teraz podnikateľ P. Struhár pri-
chádza s rovnakým projektom - v pešej
zóne chce vybudovať podzemnú garáž s
kapacitou 27 vozidiel.
Zaujímalo nás, ako to vníma samosprá-
va mestskej časti Staré Mesto, ktorá sa
naopak snaží vjazd motorových vozi-
diel do pešej zóny obmedzovať. Ako sa
uvádza vo vyjadrení staromestského
miestneho úradu, v čase, keď sa budo-
val objekt na Laurinskej 18, vtedajší
stavebný úrad, ktorý ešte patril pod
Okresný úrad Bratislava I, požadoval
vybudovanie garáží v tomto objekte.
Vtedy sa však na tomto úseku Laurin-
skej bežne parkovalo, aj tamojšia dlaž-
ba je iná ako v celej pešej zóne. Parko-
vanie sa tam zrušilo len pred niekoľký-
mi rokmi, v predchádzajúcom voleb-
nom období, keď sa aj táto časť komu-
nikácie zahrnula do pešej zóny. „Parko-
vanie na Laurinskej 18 je teda rešpekto-
vané aj v súčasnosti, čo však nezname-
ná, že na tom môžu stavať ďalší inves-
tori v tejto lokalite. A teda ani spoloč-
nosť Tera Trade, ktorá žiada vybudova-
nie garáží už v aktuálnej pešej zóne,“
uviedla hovorkyňa staromestského
miestneho úradu Alena Kopřivová,
podľa ktorej by došlo k nárastu pre-
mávky áut v pešej zóne.
„Nesúhlasíme s vybudovaním parkova-
cích miest v objekte na Laurinskej 14.
Zvyšovať aj týmto spôsobom počet áut
pohybujúcich sa po pešej zóne je pre nás
neprijateľné,“ povedal nám staromest-
ský starosta Andrej Petrek.
Mestská časť Staré Mesto ako príslušný
stavebný úrad prvého stupňa zastavila
územné konanie o umiestnení stavby.
Spoločnosť Tera Trade, s.r.o., sa však
proti tomu odvolala. Ďalej bude v celej
záležitosti rozhodovať Krajský staveb-
ný úrad Bratislava. (juh)
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STARÉ MESTO
Ašpirácie na charakter mesta vyhľa-
dávaného turistami odďaľuje nielen
nadbytok nečistoty v uliciach, ale aj
nedostatok ohľaduplnosti dokonca aj
zo strany verejných inštitúcií.
Ten sa prejavuje najmä v malej ústreto-
vosti voči hendikepovaným. Verejnosť
už vníma nedostatok úprav vychádzajú-
cich v ústrety občanom so sťaženou
schopnosťou pohybu, menej si uvedo-
muje, ako málo robíme pre spoluobča-
nov s poruchami zraku. Vlastne okrem
zvukových signálov spriahnutých so
svetelnými na svetelne riadených križo-
vatkách nerobíme nič.
Milým prekvapením preto bola vodiaca

línia, ktorú mesto dalo zriadiť na
Obchodnej ulici. Metodička pre preven-
ciu architektonických bariér Slovenskej
únie nevidiacich a slabozrakých Marce-
la Rukovanská hovorí: „Vodiace línie
nie sú nutné všade, tam, kde sú jasné
hranice priestorov, ich netreba. Na
Obchodnej ulici sme ich presadili, pre-
tože na jednej strane chodník splýva s
vozovkou, množstvo obchodov má
dvere zväčša otvorené a tak tu vlastne
nie je súvislý múr, ktorý by mohol člo-
veka s problémami zraku viesť.“
A práve na týchto líniách zvyknú parko-
vať vozidlá s povolením na vjazd do
pešej zóny. Bolo tak aj 9. júna, keď nás
na túto skutočnosť upozornil náš čitateľ.

Overili sme si to. Na vodiacej línii par-
kovalo osemnásť áut.
Na naše upozornenie s výslovným zdô-
raznením, že ide o blokovanie vodiacej
línie, tam Mestská polícia Bratislava
vyslala hliadku. O jej zisteniach nám
hovorca Mestskej polície Peter Pleva
napísal, vraj hliadka skonštatovala, že sa
nikto dopravného priestupku nedopus-
til. Bolo 8.57 h a všetky kontrolované
autá mali platné povolenie na vjazd. O
státí na vodiacej línii ani slovko. Ako
sme si telefonicky overili, vlastne to
polícia ani nekontrolovala.
V súčasnosti sa otázkou, ako ochrániť
vodiacu líniu, aby mala zmysel, zaoberá
magistrát. Gustav Bartovic

Autá parkujú na pásoch pre nevidiacich
Na vodiacom páse pre nevidiacich na Obchodnej ulici stálo auto aj popoludní 16. júna 2008. FOTO - Oto Limpus

Starý zimný štadión je dobré riešenie
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U nás je to tak, 
nie je tristo 
ako tristo
Jeden skúsený obchodník so zeleni-
nou, ešte predtým, ako sa vrátil ku
šmeline a bol za čas politikom, povedal
okrídlenú vetu: U nás je to tak. Je.
Všetko inak a naopak.
Napríklad: Na šenku oproti pritĺkali
vývesný štít. Nový. Neviem už koľký v
tomto roku. Ale viem nabetón, že ten
turista, ktorý tu bol na jar na predraže-
nom a preň lacnom pive U Senátora, už
k nemu nepôjde. Na mieste Senátora je
Mediteraineé aj so všetkými cudzoja-
zyčnými chybami. V Anglicku je to iné.
Tam je na jednej krčme vývesný štít aj
tristo rokov. U nás na jednej krčme
vymenia vývesný štít za jediný rok aj
tristo krát.
U nás sa napríklad už teraz vo veľkých
podnikoch majú hrôzu z Vianoc. Vyjde
to v kalendári tak, že budú superkrátke
týždne. Pred Ježiškom sa bude robiť len
v pondelok a utorok. Niektoré veľké
podniky už teraz poslali zamestnancom
oznam, že tie dva dni nemusia ísť do
roboty, lebo bude trojtýždňová celozá-
vodná dovolenka až do Troch kráľov. O
lete sa akosi nehovorí.
To inde teraz riešia otázku leta, lebo v
lete sa vždy niečo vynorí a nesúvisí to
len s globálnym otepľovaním. U nás
nie. U nás sú Vianoce.
Považujem preto za občiansku povin-
nosť vydať apel: Robte niečo s letom!
Lebo cestní stavbári si všimli, že je leto.
A leto je sezóna pre cestárov. Prijali
uznesenie, že v lete je v meste málo áut,
tak sa im nebudú plantať pod krompáč-
mi a inou stavebnou technikou. Možno
je menej áut, ale keďže sú cesty rozko-
pané a zatarasené, aj to málo nemá
kade chodiť. Treba preto niečo spraviť.
Nech si vezmú celozávodnú dovolenku
veľké podniky, povedzme plynárne,
elektrárne aj s rozvodnými závodmi,
Slovnaft a Aupark. Hromadná doprava
nemusí, tú už zrušili. Nech si prídu
turisti. Tých nie je tak veľa, nebudú
zavadzať.
A po lete v duchu našich tradícií, bude
na každej opravenej ceste doprava
organizovaná inak, než bolo pred letom,
a všetci budeme milo prekvapení, lebo u
nás je to tak. Gustav Bartovic

Zúženie Dostojevského radu sa odsúva,

kolaps dopravy však hrozí naďalej
STARÉ MESTO
Rekonštrukcii bratislavských komu-
nikácií evidentne chýba koncepcia,
no na otázku, či mesto využilo svoje
možnosti pri schvaľovaní termínu
rekonštrukcie na Dostojevského
rade, sme odpoveď nedostali.
Pýtali sme sa, či nebolo možné podmie-
niť začiatok rekonštrukcie Dostojev-
ského radu tak, aby sa uzavrela táto
komunikácia až po tom, čo investor -
developerská spoločnosť Ballymore
Properties - pripraví náhradnú trasu v
čiastočne dokončenom súbore Eurovea
a či sa, ak už je toto jediný možný ter-
mín, nedala oprava organizovať tak,
aby sa minimalizovali zápchy.
Na drastické zúženie prieťahovej
komunikácie reagujú aj naši čitatelia,
ktorí z vlastnej skúsenosti tvrdia, že
nikde v zahraničí a dokonca ani v rade
ďalších slovenských miest by samo-
správa na takomto úseku investorovi
nedovolila uzavrieť naraz viac ako
jeden jazdný pruh. Už to predstavuje
štvrtinu kapacity komunikácie.
Magistrátna hovorkyňa Eva Chudino-
vá odpovedala, že priepustnosť križo-
vatky (zrejme pri Starom moste) sa

zlepší zmenou signálneho plánu a v
časoch špičky má byť na začiatku
úzkeho hrdla hliadka dopravnej polí-
cie. Informovala aj o aktuálnych zme-
nách, ktoré nám však už prv poskytla
hovorkyňa investora Ballymore Pro-
perties Patrícia Hradilová.
Podľa P. Hradilovej sa po začiatku
rekonštrukcie opäť stretli predstavitelia
polície, mesta a investora a hľadali rieše-
nie. Dohodli sa na zmene, ktorá vrátila
na Dostojevského rad štyri jazdné pruhy,
dva v každom smere, táto situácia však
platí len od 16. do 30. júna. Po 30. júni
bude k dispozícii opäť cez celé prázdni-
ny len jeden jazdný pruh v zmysle zna-
čenia prijatého k začatiu rekonštrukcie.
Od 2. septembra by mali už v oboch
smeroch slúžiť po dva jazdné pruhy,
zatiaľ však bez dopravného značenia, po
15. septembri stavbu ukončia. 
Na otázky, či sa to naozaj muselo robiť
práve v tomto termíne a či sa nedali
využiť komunikácie vo vnútri súboru
Eurovea, Patrícia Hradilová odpoveda-
la, vraj investorovi by sa viac hodil iný
termín, stanovená lehota od júna do
septembra je podľa jej slov výsledkom
niekoľkomesačných rokovaní mesta,

dopravného podniku, dopravnej polície
a investora. Odklon dopravy dovnútra
Eurovey neprichádza do úvahy pre
problémy s prepojenosťou infraštruk-
túry v tejto zóne.
Natíska sa otázka, či sa nedajú práce
skrátiť, no tu podľa hovorkyne investo-
ra narazili na pravidlá pre stavebné
práce v meste. „Nedostali sme vzhľa-
dom na hustotu osídlenia na okolí
výnimku na predĺženie pracovného času
na rekonštrukcii. Môžeme v zmysle
zákona pracovať len od siedmej do
devätnástej hodiny, žiadali sme to pre-
dĺžiť do 22.00., ale neuspeli sme.“
Podľa jej slov však stavbu neukončia po
15. septembri, ale do tohto termínu.
Mesto je však k dopravnému kolapsu
veľmi blízko. V prvý deň obmedzenia
dopravy na Dostojevského rade sa tvo-
rila na západnej strane kolóna až po
Karlovu Ves. Na východe dopadali
dôsledky zápchy až po Miletičovu
ulicu a Ružovú dolinu. Táto lokalita
bezprostredne susedí so Záhradníckou
ulicou, ktorú majú pre rekonštrukciu
uzavrieť práve v tomto úseku už o pár
dní. Gustav Bartovic

FOTO - Oto Limpus

Bratislavčania môžu súťažiť o lístky

na výlet cyklovlakom do Burgenlandu
BRATISLAVA
Aj tento rok Rakúske spolkové želez-
nice (ÖBB) spoločne so Železničnou
spoločnosťou Slovensko (ZSSK) a
Burgenland Turizmom pripravili pre
Bratislavčanov celodenný cyklistický
výlet do Burgenlandu.
V sobotu 12. júla 2008 vypravia zo
železničnej stanice Petržalka mimo-
riadny cyklovlak do Parndorfu. Odtiaľ
povedie 22-kilometrová cyklotúra do
Podersdorfu, kde napoludnie rakúski
organizátori otvoria tradičnú Okružnú
cyklistickú jazdu Rakúskom.
Podobne ako vlani, aj tento rok môžu
Bratislavčania získať lístky na túto
mimoriadnu cyklotúru. Stačí sa zapojiť
do vedomostnej súťaže na webstránke
www.bratislavskenoviny.sk, správne

odpovedať na otázku o Burgenlande a
mať šťastie v rannom žrebovaní.
Hráme denne od pondelka 23. júna do
piatka 4. júla vždy v pracovné dni, teda
spolu desať dní. Na každý deň bude
jedna vedomostná otázka, žrebovať sa
bude vždy nasledujúci deň ráno.
Pozor, hrá sa o 200 cestovných lístkov
pre dve osoby! V cene je spiatočná
jazda vlakom z Petržalky do Parndorfu
vrátane prepravy bicykla, občerstvova-
cí balíček, vstupenka na prírodné kúpa-
lisko v Podersdorfe, možnosť vyhrať
zaujímavé ceny v tombole. Znamená
to, že každý deň môže cestovný lístok
pre dve osoby vyhrať až 20 čitateľov
Bratislavských novín. Spolu teda môže
ísť 12. júla na výlet do Burgenlandu až
400 bratislavských cyklistov.

Milí Bratislavčania, čitatelia Bratislav-
ských novín, ak máte záujem, využite
túto mimoriadnu príležitosť a poďte sa
s rakúskymi a slovenskými železnicami
bicyklovať k Neziderskému jazeru.
Vychutnajte si spoločne s Bratislavský-
mi novinami druhú júlovú sobotu v
Burgenlande, v rakúskej spolkovej kra-
jine, kde slnko svieti neuveriteľných
300 dní v roku.
Odchod mimoriadneho vlaku je v
sobotu 12. júla o 9.55 h zo železničnej
stanice Petržalka, plánovaný návrat
späť na petržalskú stanicu je o 19.39 h.
Podrobnosti o súťaži o cestovné lístky
na cyklotúru, ako aj o programe júlové-
ho výletu cyklovlakom do Burgenlan-
du sú zverejnené na webstránke
www.banoviny.sk (red)

Mestské divadlo

by mali otvoriť

v januári 2009
BRATISLAVA
Mesto Bratislava do konca júna pri-
praví podklady na výber projektov
na prevádzku a fungovanie budúce-
ho mestského divadla v priestoroch
bývalého Divadla Pavla Országha
Hviezdoslava.
Ako nám povedal vrchný radca primá-
tora Bratislavy Dionýz Hutár, princí-
pom tohto projektu bude to, že mesto v
zmysle prijatých uznesení bude plniť
svoj záväzok uhrádzať náklady na
technickú prevádzku a údržbu budovy
vrátane úhrady nákladov na energie. 
„Subjekt, ktorý uspeje vo výberovom
konaní, by mal z vlastných zdrojov
zabezpečovať vlastnú umeleckú pre-
vádzku, teda zodpovedal by za drama-
turgiu, realizáciu umeleckých projektov
a ich financovanie,“ uviedol D. Hutár.
„Pri výbere uchádzačov bude hrať roz-
hodujúcu úlohu pokračovanie vo vyso-
kej umeleckej tradícii tohto priestoru, aj
pokiaľ ide o rozmanitosť divadelného
života v Bratislave. Mesto má predsta-
vu, že z hľadiska cieľových skupín
návštevníkov tohto divadla by sa v ňom
mala postupne vytvárať atmosféra
mestského divadla.“
Vyhodnotenie projektov v súvislosti s
pripravovaným výberovým konaním
by malo byť v septembri. Vedenie
mesta chce tento výber uskutočniť v
spolupráci s reprezentatívnymi zástup-
cami umeleckej obce, ktorých primátor
Bratislavy Andrej Ďurkovský požiada
o spoluprácu. 
Situáciu okolo budúceho mestského
divadla komplikuje okolnosť, že v jeho
tesnom susedstve spoločnosť Orco
Group rekonštruuje bývalú budovu
Všeobecnej úverovej banky, ktorú pre-
stavuje na polyfunkčný objekt City
Gate. Podľa D. Hutára sa ukazuje
potreba vybudovať pre divadlo vlastné,
nezávislé kúrenie a vykonať technické
zmeny súvisiace s klimatizáciou.
„Keďže SND odovzdalo budovu
Divadla P. O. Hviezdoslava vo veľmi
dobrom stave, pokiaľ ide o hľadisko,
javisko a zázemie, po vykonaní spome-
nutých technických rekonštrukcií uro-
bíme všetko pre to, aby sa prevádzka
divadla začala v januári budúceho
roku,“ povedal nám D. Hutár. (juh)
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Investujú, aby

mohli využívať

eurofondy
PETRŽALKA
V najväčšej zadunajskej mestskej
časti sa stalo financovanie aktivít aj s
pomocou európskych fondov samo-
zrejmosťou už dávno, terajšia samo-
správa v tom pokračuje.
Ako informoval hovorca mestskej časti
Ľubomír Andrassy, poslanci miestneho
zastupiteľstva schválili v tomto roku už
12 projektových zámerov, ktoré by
mali byť spolufinancované z fondov
Európskej únie.
Pretože majú skúsenosť, vedia, že
takéto aktivity nie sú možné bez vlast-
nej finančnej spoluúčasti a tak kľúčo-
vým bodom bola práve táto otázka. V
rozpočte na rok 2008 vyčlenili petr-
žalskí poslanci bezmála 6 miliónov
korún na projektovú prípravu a taktiež
na finančnú spoluúčasť samosprávy pri
praktickej realizácii projektov spolufi-
nancovaných z európskych programov.
V tomto roku už schválili 12 projekto-
vých zámerov, ktoré by mali financo-
vať práve týmto spôsobom.
Projektové zámery obsahujú predpokla-
dané náklady spojené s ich realizáciou,
nevyhnutnú finančnú spoluúčasť samo-
správy a základný rámec prínosu pro-
jektu z hľadiska ďalšieho rozvoja mest-
skej časti. Zámery zatiaľ možno rozde-
liť do troch nosných oblastí, konkrétne
ide o informatizáciu samosprávy (digi-
tálny úrad, informačné terminálny), re-
vitalizáciu a humanizáciu jednotlivých
lokalít Petržalky (oprava námestí, revi-
talizácia parkov), opravy verejných
budov a modernizáciu vzdelávacieho
procesu (oprava, zateplenie škôl, nové
učebné plány). (gub)

Nový zákon 

o Bratislave čaká

na kompromis
BRATISLAVA
Krátko po prvom stretnutí primáto-
ra Andreja Ďurkovského s delegátmi
Regionálneho združenia mestských
častí hlavného mesta sa koncom
uplynulého týždňa stretli starostovia
mestských častí, aby rokovalo o
postupe.
Podľa starostov treba opätovne rokovať
o postavení mestských častí, pričom
navrhujú, aby mestské časti boli v
novom zákone definované ako obce.
Vedenie hlavného mesta s tým nesúhla-
sí. Obe strany sa nedohodli ani na rozde-
lení výnosu z predaja mestského majet-
ku - mestské časti požadujú 10 percent,
čo by pre ne znamenalo prínos okolo
100 miliónov korún. Mestské časti,
naopak, ponúkajú mestu 10 percent z
predaja majetku mestských častí. 
Za nedotiahnuté pokladajú starostovia i
otázky mechanizmu nakladania s mest-
ským majetkom a s financiami a aj otáz-
ku prevodu majetku na mestské časti.
Starostov prekvapilo, že primátor
predložil návrh novely zákona o Brati-
slave do mestského zastupiteľstva,
ktoré má o ňom rokovať 3. júla.
Mestské zastupiteľstvo zároveň poža-
duje, aby o návrhu rokovali aj komisie
mestského zastupiteľstva a aj miestne
zastupiteľstvá. Podľa regionálneho
združenia sa totiž vždy hovorilo len o
spoločnom návrhu primátora a staros-
tov. (gub)

Za citylighty by

mali platiť daň,

ale neplatia
STARÉ MESTO
Bývalý starosta Starého Mesta Peter
Čiernik (KDH) spoločne s firmou
Akzent Media, s.r.o., pripravili za
desať rokov rozpočet  mestskej časti o
takmer 11,5 milióna korún.
Bývalý starosta totiž umožnil spoloč-
nosti Akzent Media, s.r.o., osadiť v cent-
re mesta reklamné zariadenia - cityligh-
ty, na základe osobitnej zmluvy, čím
poškodil mestskú časť o vyše milión
korún ročne. 
Pôvodne bolo pred komunálnymi voľ-
bami na jeseň 2006 v centre mesta osa-
dených 35 kusov, z toho tri na Gorkého
ulici boli osadené iba na jeden rok. Zvyš-
ných 33 citylightov má byť na základe
nájomnej zmluvy na staromestských uli-
ciach 10 rokov. Ročný prenájom za je-
den citylight predstavuje 20 000 korún.
Ročne teda Akzent Media za tieto city-
lighty zaplatí 660 000 korún.  Príjem
mestskej časti by však mal byť vyšší
minimálne o 1 146 750 korún ročne. O
túto sumu bývalý starosta a reklamná
spoločnosť svojim konaním obrali roz-
počet staromestskej samosprávy.
Umiestnenie reklamného zariadenia na
verejnom priestranstve je podľa staro-
mestských predpisov považované za
zabratie verejného priestranstva. Na to
sa vzťahuje miestna daň za užívanie
verejného priestranstva, ktorej sadzby
určuje všeobecne záväzné nariadenie o
miestnych daniach na území mestskej
časti Bratislava - Staré Mesto. Podľa
neho je  sadzba dane za umiestnenie
reklamného a propagačného zariadenia
150 korún za meter štvorcový a deň.
Ak pripustíme, že citylighty Akzent
Medie zaberajú 1 meter štvorcový, roč-
ne by mala táto reklamná spoločnosť
zaplatiť na miestnych daniach za jeden
citylight 54 750 korún. Teda o 34 750
korún viac, ako platí na základe Čierni-
kovej zmluvy. Pri 33 citylightoch tak
prichádza staromestská samospráva
ročne o 1 146 750 korún, čo je za desať
rokov platnosti zmluvy 11 467 500
korún.
V čase podpisu zmluvy s Akzent Medi-
ou platilo nariadenie o miestnych da-
niach z roku 2004. Napriek tomu býva-
lý starosta uzavrel s reklamnou spoloč-
nosťou pre mestskú časť nevýhodnú
zmluvu, ktorou navyše Akzent Media
obišla daňovú povinnosť platiť miestnu
daň za umiestnenie reklamného a propa-
gačného zariadenia na verejnom prie-
stranstve.
Podľa našich informácií Akzent Media
požiadala v týchto dňoch staromestskú
samosprávu o umiestnenie väčšieho
množstva citylightov v centre mesta.
Zostáva veriť, že súčasná samospráva
ďalšie daňové úniky neumožní. (pol)
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Investori budú musieť pri výstavbe

rešpektovať nové trasy pre cyklistov
RUŽINOV
V stredovom páse na Trenčianskej
ulici vzniká nový cyklistický chod-
ník. Bude súčasťou tzv. Ružinovskej
radiály. Jej trasovanie má viesť až
na Karadžičovu ulicu a spojí Vraku-
ňu a Ružinov s centrom mesta.
Keďže situácia s cyklistickými chod-
níkmi v meste nie je ružová, priaznivci
tejto formy dopravy vítajú každý meter
novej trasy. Ako sme sa dozvedeli od
Kataríny Szabóovej zo STaRZ-u, v
súčasnosti sa stavia úsek trasy Bajkals-
ká - Trenčianska až po Dulovo námes-
tie. STaRZ má podľa nej územné roz-
hodnutie na trasu až po Karadžičovu
ulicu, no kvôli nevyjasneným investič-
ným zámerom v okolí Páričkovej ulice
sa robí zatiaľ len spomínaný úsek.
K. Szabóová uviedla, že mesto i mests-

ká organizácia rokuje s investormi s
tým, že budú musieť nové cyklistické
trasy rešpektovať. Po doriešení výstav-
by Twin City by sa ďalší úsek trasy
napojil až po Kamenné námestie. S
dokončením úseku na Trenčianskej
ulici rátajú do konca júna a náklady na
tento úsek sú asi 4,4 milióna korún. K.
Szabóová informovala, že v roku 2007
nepribudli v Bratislave zo strany
STaRZ-u žiadne cyklistické trasy, pre-
tože sa zabezpečovala prípravnú a pro-
jektová dokumentácia.
„V pláne sme mali ukončiť cyklochod-
ník na Viedenskej ceste, avšak kvôli
budovaniu protipovodňovej hrádze
Dunaja sme stavbu nemohli ukončiť,“
uviedla. Zaujímalo nás, či sa ráta s
cyklotrasou na Záhradníckej ulici,
ktorú rozšíria na úseku Miletičova -

Líščie Nivy. Z mesta sme dostali odpo-
veď, že sa neráta.
„Na Záhradníckej ulici nebola pláno-
vaná hlavná cyklotrasa,“ informoval
nás Patrik Martin z organizácie Bicy-
Ba. Podľa neho združenie ju tam
navrhovalo pri spracovávaní nového
územného plánu mesta, no neúspešne.
Ružinovské dokumenty o vedľajších
cyklotrasách rovnako s touto trasou
podľa neho nerátali.
Podľa hovorcu mestskej časti Ružinov
Maroša Smoleca ružinovská samosprá-
va nový úsek cyklistickej trasy na
Trenčianskej ulici víta a podporuje.
Samotná mestská časť sa stará o
údržbu a revitalizáciu cyklistických
chodníkov, na čo ide z jej rozpočtu
ročne niekoľko sto tisíc korún. (rob)

FOTO - Robert Lattacher

PREDAJ PRENÁJOM INŠTALÁCIE

konferenèné systémy

STARÉ MESTO
Prinajmenšom nedostatok transpa-
rentnosti a podivné obchodné trans-
akcie sa vynorili na povrch vďaka
sporu prevádzkovateľa vegetarián-
skej jedálne s mestom, ktoré mu pre-
najíma priestory.
V tejto chvíli je naozaj v hre viac než to,
či mesto obnoví zmluvu s prevádzkova-
teľom Vegetky Petrom Bartekom alebo
nie. Podľa Kataríny Uhrínovej z referá-
tu komunikácie magistrátu mesto s väč-
šinovým vlastníkom bytov a nebyto-
vých priestorov v dome - spoločnosťou
CDC, s.r.o., - neuzavrelo zmluvu o tom,
že po vypršaní zmluvy so súčasným
prevádzkovateľom bude prevádzkovať
vegetariánsku jedáleň. P. Bartek však
tvrdí, že poradná komisia primátora o
tom rozhodla už vo februári tohto roku. 
Ide v zásade o ústavnú otázku, či je
jedno vlastníctvo chránenejšie ako
druhé. Pravda je, že palác Motešických
naliehavo - ale to už desaťročia - potre-
buje opravu, nemožno však súhlasiť s
názormi bývalých vlastníkov, ktorí už
predali svoj podiel v dome spoločnosti
CDC. Tvrdia, že „kto to dá všetko zre-
konštruovať, ak nie nový silný majiteľ,
a že preto treba všetky byty vypratať,
lebo mesto ani súčasní vlastníci na
generálnu opravu nemajú. Nech to
nový majiteľ zreštauruje a spraví tu
exkluzívny hotel”. A o toto asi ide.
Zdá sa však, že väčšinový majiteľ chce
aj vlastníkov bytov prinútiť, aby na
rekonštrukciu prispeli - prehlasoval
všetkých a zo dňa na deň zodvihol plat-

by do fondu opráv takmer stonásobne,
na 945 korún za štvorcový meter
mesačne! To znamená, že len na tento
účel by majitelia bytov priplatili ročne
každý zhruba milión - za to si však dom
môžu opraviť aj sami.
Poslední vlastníci bytov sa vzopreli a
podali vec na súd. Právny zástupca
niektorých z nich JUDr.Ondrej Škodler
sa nazdáva, že za zvýšenie platieb do
fondu opráv hlasovalo aj mesto - hoci
to stojí peniaze daňových poplatníkov.
„Podľa nás je toto zvýšenie jasne nepri-
merané, cielené, uvidíme, ako súd roz-
hodne.“ Otázku, či má CDC dostatočný
počet hlasov na takéto rozhodnutie,
nám však K. Uhrínová nezodpovedala.
Je zrejmé, že ide o účelové zvýšenie
príspevkov do fondu opráv - aby aj
poslední obyvatelia z domu ušli. V
týchto súvislostiach možno položiť
otázku, či naozaj len náhodou pri
poslednej prietrži mračien zatieklo do
budovy tak silno, že to poškodilo nielen
byty, ale aj mestský archív.
Ešte pikantnejší je začiatok celej aféry.
Podľa iniciatívy Neberte nám Vegetku
kúpila firma CDC podkrovie paláca od
Stavebného družstva Medúza, ktoré
dalo v roku 2004 do katastra zapísať
neexistujúce byty na štvrtom podlaží.
Vtedy bola ešte na budove strecha a
priestor pod ňou označovalo mesto za
neobývané priestory.
Prednostka katastrálneho úradu v Brati-
slave Blanka Slaninová však hovorí, že
zapísať na list vlastníctva možno len
existujúce nehnuteľnosti, hoci aj rozo-

stavané - stačí na 70 percent. To zname-
ná, že majú múry a strechu. Túto rozo-
stavanosť musí navrhovateľ katastru
preukázať súdnoznaleckým posudkom.
Otázkou teda je, ak nepochybil kataster,
ako tvrdí B. Slaninová, aký posudok k
žiadosti o vklad stavebník podal? 
Vlastníci bytov sa nazdávajú, že tento
zápis sa udial v rozpore so zákonom.
Napokon - nie celkom v súlade, ak nie
so zákonom, tak s morálkou isto, bol aj
prevod bytov do osobného vlastníctva
nájomníkov. Všetko nasvedčuje tomu,
že mesto proces zdržiavalo, pretože
kúpou bytu sa stáva nájomník spoluma-
jiteľom všetkých spoločných priestorov
- to by vtedy znamenalo, že mesto
nebude môcť predať podkrovie.
Pozoruhodná je tiež cena, za ktorú
mesto predalo družstvu Medúza pod-
krovie paláca - 1836 štvorcových
metrov za 898 614 korún, teda 490 Sk
za za štvorcový meter. Odborníci tvr-
dia, že v tom čase sa trhová cena takej-
to plochy v tejto lokalite pohybovala na
úrovni 12 000 až 15 000 korún.
Keďže na neexistujúcich bytoch viazne
v katastri vecná ťarcha, záložné právo
v prospech J&T Banky a na stavbe
svedkovia videli spolumajiteľa J&T
Patrika Tkáča, spýtali sme sa hovorcu
spoločnosti Maroša Sýkoru, aké má
J&T alebo Patrik Tkáč prepojenie s
palácom Motešických. Hovorca poprel
akúkoľvek osobnú spojitosť vlastníkov
J&T, pričom záložné právo s pouka-
zom na bankové tajomstvo odmietol
komentovať. Gustav Bartovic

Za kauzou Vegetky sa asi skrýva snaha

sceliť vlastníctvo paláca Motešických
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Muža v pube

nadrogovali 

a potom okradli
LIST ČITATEĽA
Mám príbeh, ktorému by som
možno ani neverila, keby sa nebol
stal môjmu manželovi večer 20. mája
2008 v Starom Meste. Na objasnenie,
som Slovenka, manžel je cudzinec,
dlhé roky sme žili v Bratislave, už
dva roky žijeme v zahraničí.
V ten deň bol manžel na služobnej
ceste v Bratislave, kým ja som bola
doma (v zahraničí). Muž mal náročný
pracovný deň, a keď konečne skončili
okolo 22. hodiny, bol hladný. A keďže
nechcel nikoho z priateľov otravovať,
išiel na večeru sám. Do našej obľúbe-
nej reštaurácie De Zwaan.
Tam si objednal večeru, pivo a čakal.
Zamerala sa na neho skupina ľudí (vraj
jeden párik a jedna žena), ktorí si pod
zámienkou, že si nemajú kam sadnúť a
on bol sám, prisadli k nemu. Po istom
čase si odsadli. No medzitým mu
museli do piva nasypať drogu, lebo
keď platil, už mu začínala účinkovať,
od toho momentu mal už pamäť aj
vôľu ovládať svoju činnosť pomerne
rozmazané. Zaplatil a ledva vyšiel z
dverí. Vonku ho už čakali títo ľudia,
ktorí mu chceli „pomôcť“, keďže ledva
chodil. On nemal silu niečo urobiť.
Posledné, čo si pamätá, je, že ho nalo-
žili do auta a odišli s ním. 
Prebral sa až nad ránom, zaliaty krvou,
netušil vôbec, čo sa stalo, kde je. Nie-
koľko hodín sa motal dokola, a keď sa
už ako-tak prebral z tej drogy, nejako
našiel svoj hotel. Na toto všetko si spo-
mína len veľmi ťažko, netuší, kde
vlastne bol, ani ako sa dostal do hotela.
V hoteli ho už našla kolegyňa, ktorá ho
mala vyzdvihnúť a nehlásil sa. Tá ho
vzala na vyšetrenia do nemocnice. Mal
otras mozgu, rozbitú hlavu, nejaké
modriny po tele, no, našťastie, nič
vážne. Ukradli mu peniaze a zlato. 
Žiaľ, v ten istý deň odchádzal späť k
nám, takže na políciu nestihol ísť. Ja
som to dodatočne nahlásila na polícii
cez e-mail, ale nič si od toho nesľubu-
jem. Som šťastná, že sa mi manžel vrá-
til v poriadku domov, ale mohlo sa to
skončiť aj inak.
Neviem, čo to je za skupinka, či je
jedna, či ich je viac, či to robia denne,
či spolupracujú s personálom reštaurá-
cie, či chodia aj do iných reštaurácií.
Cudzinci sú ľahká obeť, zvyčajne majú
veľa drahých vecí a peňazí. 
Keby som ešte bývala v Bratislave,
možno by som skúsila tam zájsť a
zahrať sa na zahraničnú turistku a
možno ich nachytať. Alebo niečo iné.
Žiaľ, zo zahraničia som bezmocná.

Alexandra Mason

Rozkopané

ulice po oprave

nikto neuprace
LIST ČITATEĽA
Pred niekoľkými týždňami som v
Starom Meste sprevádzal manželov z
Nemecka, ktorí hľadali ulicu s pod-
zemnými  garážami, kde zaparkovali
svoje auto. Dozvedel som sa, že sú
prvýkrát v Bratislave, odskočili si z
dovolenky v rakúskom Badene.
Na otázku o dojmoch som dostal odpo-
veď, ktorá sa nepočúva dobre: Alles ist
sehr schmutzig - všetko je veľmi špina-
vé. Pritom v Starom Meste, kde som ich
stretol, to s čistotou nevyzerá na naše
pomery zle, asi boli aj v iných častiach
Bratislavy.
Stretol som ich na Farskej ulici, ktorá
bola rozkopaná, lebo tam firma Skanska
rekonštruovala vodovodné potrubie.
Ulica, samozrejme, nevyzerala lákavo.
Bol som sa tam pozrieť po niekoľkých
týždňoch - výkop je už nejaký čas napo-
ly zasypaný, firma Skanska sa všetkým
- ako stojí na tabuli - ospravedlňuje, zdá
sa, že sa bude ešte dlho, lebo sa tam nič
nedeje.
Prešiel som si blízke ulice: Kapitulská je
veľmi nerovná, v priehlbinách sa zhro-
maždil drobný štrk, ktorým sú zasypané
medzery medzi dlažobnými kockami,
jedna časť ulice je zasypaná drobným
svetlým štrkom, iná zasa modrosivými
kamienkami. Podobný obraz poskytuje
aj Klariská ulica. 
Nemeckí manželia asi neboli na Leger-
ského ulici, kde plynári pred viacerými
týždňami vymieňali potrubie, tam by
mohli vidieť, ako husto je možné zasy-
pať chodník kamienkami - tentoraz
aspoň jednotnej farby aj veľkosti.
Pracovník oddelenia výstavby a investí-
cií Miestneho úradu Nové Mesto, ktoré-
ho som na to upozornil, tvrdil, že po
ukončení prác dodávatelia kamienky
pozametajú. Pritom v stopäťdesiatme-
trovom okruhu okolo spomínaného
úradu sa dajú nájsť tri alebo štyri takéto
miesta - práce tam skončili už pred
mesiacmi.
V ten istý deň, keď som navštívil spo-
menuté oddelenie uvedeného úradu,
bolo to 7. apríla 2008, som mailom na
spomínanú ulicu upozornil aj jednu
súkromnú televíziu. Ulica vyzerá stále
rovnako. Mestská časť Nové Mesto má
pracovnú skupinu, ktorá verejné prie-
stranstvá čistí - väčšinou od popadaného
lístia zo stromov. Ostatné nečistoty sa aj
tu stále za nečistotu nepovažujú.
Takže je možné sa obávať, že prvý a
možno aj posledný dojem návštevníkov
Bratislavy sa ešte dlho nebude líšiť od
toho v úvode, ktorý neznie dobre ani v
origináli, ani v preklade.

Ing. Jozef Norulák, Nové Mesto

V Ako doma sme boli skoro ako doma
Tak nám v Bratislave zanikla ďalšia
reštaurácia. Na Lovinského ulici
spájajúcej Horský park s Patrónkou
už nenájdete reštauráciu U Vodníka,
ktorú sme hodnotili pred ôsmimi
rokmi. Namiesto nej je tu nová mo-
derná reštaurácia s trochu netradič-
ným názvom AKO DOMA.
Reštaurácia sa nachádza v poschodo-
vom dome zasadenom do svahu. Prí-
stup je bariérový, k automaticky otvá-
raným dverám je možné dostať sa iba
po schodoch. Reštaurácia je dvojpod-
lažná, dolná časť je určená pre nefaj-
čiarov, horná časť, ktorá prepojená s
terasou do záhrady, je vyhradená faj-
čiarom.
Interiér musel prejsť zásadnou rekon-
štrukciou, pretože prakticky nič tu ne-
pripomína, ako to vyzeralo U Vodníka.
Všetko je tu moderné a skutočne štýlo-
vé. Majiteľ reštaurácie zrejme  pri
zariaďovaní preferoval svoj osobný
vkus a treba uznať, že jeho absenciou
netrpí. Aj keď sa nemusí páčiť každé-
mu, cítiť príjemne by sa v ňom mali
všetci.
Prízemnej nefajčiarskej časti reštaurá-
cie, v ktorej je barový pult, dominuje
rozmerné okno zasadené v stene oblo-
ženej imitáciou červenej tehly. Táto
miestnosť je dokonale presvetlená
vďaka veľkým oknám, ktoré zaberajú
celú protiľahlú stenu a ponúkajú vý-
hľad na trolejbusové depo dopravného
podniku. Na jednej z kratších stien
natretých okrovou farbou sú kachle, na

ďalších stenách visia obrazy na spôsob
insitných malieb z Kovačice. Na
poschodie vedú drevené schody. V
tejto časti sú aj pánske toalety, tie
dámske sú o poschodie nižšie. Jedno-
ducho, nefajčiarky a fajčiari tu sú vo
výhode, nemusia chodiť hore-dole.
Pri pohľade do jedálneho lístka nás
zaujalo, že okrem stálej ponuky Ako
doma ponúkajú aj menu na tento týž-
deň. Ako sme sa dozvedeli, v stálej
ponuke sú jedlá, ktoré sú spravidla stá-
licami vo väčšine domácností. Či už je
to Slepačia polievka (60 Sk), Vypráža-
ný rezeň (210 Sk), Vyprážaný syr s
tatárskou omáčkou a prílohou (195 Sk)
alebo Sviečková na smotane (240 Sk).
Nechýba tu ani stálica jedálnych líst-
kov Kuracie prsia Cordon bleu (240
Sk). V jednom z jedálnych lístkov však
aj tu majú skomolený názov na Gordon
bleu, géčko si zamenili s céčkom aj na
vlastnej webstránke. 
Ponuka na tento týždeň sa obmieňa,
pričom má ísť o osvedčené klasické
jedlá kombinované s modernou zdra-
vou kuchyňou. V týždennej ponuke je
spravidla ryba, mäso, cestoviny, šalát.
V čase našej návštevy sme mali šťastie
na polievky zo strukovín - Šošovicovú
polievku na kyslo (70 Sk) a Hrachovú
krémovú polievku (70 Sk). Ochutnali
sme obe, veľkosť porcií však bola nad
naše sily. Hrachová polievka však bola

skôr hrachová ako krémová. A hrachu
tam veru bolo požehnane.
Z týždennej ponuky Ako doma sme si
vybrali rybu Pangasius s cukinou a
mätovou omáčkou (190 Sk) a s vare-
nými zemiakmi s maslom (45 Sk) a
Vykostené kuracie stehno na grécky
spôsob s grilovanou zeleninou (210
Sk). Obe jedlá boli vynikajúce, v prí-
pade ryby sme ocenili kreatívnosť
kuchára - mätová omáčka bola sku-
točne originálna.
V ponuke dezertov sme našli tvaroho-
vý koláč, tvarohový koláč s marhuľo-
vým krémom, tvarohový koláč s čereš-
ňami, višňový mrežovník a čokoládov-
ník (všetky 75 Sk). Ten tvarohový s
marhuľovým krémom bol fakt dobrý.
Napriek tomu, že sme sa na Lovinské-
ho ulici necítili úplne ako u nás doma,
trochu to predsa len ako doma bolo.
Chutilo nám ako doma, aj porcie boli
veľké ako doma.
Táto nová staromestská reštaurácia
odštartovala veľmi dobre, zostáva ve-
riť, že nasadené tempo vydrží. Po hlav-
nom jedle sa pri jednotlivých stoloch
pristavil majiteľ reštaurácie a zaujímal
sa, ako sme boli spokojní. Boli sme a
určite prídeme aj nabudúce. Vyprážaný
syr za dve stovky si však asi nedáme,
ten si radšej urobíme doma.
Naše hodnotenie: ����

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

Nečestné obchodné praktiky treba trestať
Slovenská obchodná inšpekcia sa 24.
januára 2008 zamerala na prešetre-
nie podnetu spotrebiteľa v super-
markete Tesco pri Zlatých pieskoch.
Pokutu 30-tisíc korún udelila pre
porušenie zákazu používania nečest-
nej obchodnej praktiky.
Inšpektori Slovenskej obchodnej inš-
pekcie zistili, že pri pätnástich druhoch
výrobkov vo výpredaji bola uvedená
pôvodná cena, z ktorej bola poskytnutá
percentuálna zľava. Tá nevychádzala z
evidencie maloobchodných cien plat-
ných bezprostredne pred zaradením
týchto výrobkov do výpredaja, tzn. boli
nesprávne uvedené pôvodné ceny pred
zľavou.
Uvádzaním nepravdivých údajov o
pôvodnej cene výrobku pred zľavou
predávajúci naplnil znaky klamlivého
konania, a teda použil nečestnú
obchodnú praktiku, ktorá je zakázaná,
čím došlo k porušeniu ustanovenia
zákona ochrane spotrebiteľa, za ktoré
zodpovedá spoločnosť TESCO STO-
RES SR, a.s., Bratislava. 
Zákonnú definíciu pojmu obchodnej
praktiky upravuje zákon o ochrane

spotrebiteľa, podľa ktorého je ňou
konanie, opomenutie konania, spôsob
správania alebo vyjadrovania, obchod-
ná komunikácia vrátane reklamy a
marketingu predávajúceho, priamo
spojené s propagáciou, ponukou, pre-
dajom a dodaním výrobku spotrebite-
ľovi.
V zmysle zákona o ochrane spo-
trebiteľa sa obchodná praktika považu-
je za klamlivú, ak zapríčiňuje, alebo
môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí
rozhodnutie o obchodnej transakcii,
ktoré by inak neurobil, pretože obsahu-
je nesprávne informácie a je preto
nepravdivá alebo akýmkoľvek spôso-
bom uvádza do omylu, alebo môže
uviesť do omylu priemerného spotrebi-
teľa.
Predajca napríklad ponúkal zľavnený
notebook za 19 499 korún, posledná
cena pred znížením bola 25 999 korún,
no predajca uviedol cenu pred zníže-
ním 26 999 korún. Ďalej výrobok MP3
mal poslednú cenu pred znížením 600

korún, po zľave stál 300 korún, no zní-
ženie bolo uvedené z 2499 korún.
Akciová cena chlapčenskej bundy
bola 315 korún, bunda pred posled-
ným znížením stála 455 korún, no ako
cena pred znížením sa uvádzala 1050
korún.
Slovenská obchodná inšpekcia udelila
po kontrole 7. februára 2008 pokutu aj
spoločnosti bauMAX SR, kvôli poru-
šeniu zákazu v prevádzke na Bajkal-
skej ulici, uvádzať do obehu výrobky
po lehote ich najneskoršej spotreby.
Inšpektori zistili, že v predajni sa
nachádzal taký výrobok v hodnote
1494 korún.
Predávajúci rovnako nezabezpečil
písomné návody o spôsobe použitia
výrobkov v štátnom jazyku - v ponuke
mal osem druhov výrobkov v celkovej
hodnote 80 645 korún bez písomných
bezpečnostných údajov a bez písom-
ných návodov na ich použitie v štát-
nom jazyku. písomné informácie boli k
dispozícii len v cudzojazyčných mutá-
ciách. Marián Taller
(Spracované z právoplatných rozhod-
nutí Slovenskej obchodnej inšpekcie)

Hodnoty emisií CO
2
 vo výfukových plynoch 125 – 192 g/km, priemerná spotreba paliva 4,7 – 8,0 l/100 km
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Na Záhradníckej

budú presúvať

zastávky MHD
RUŽINOV
V rámci rozšírenia Záhradníckej
ulice na štvorpruhovú komunikáciu
v úseku od ulice Líščie nivy po Mile-
tičovu sa okrem iného presunú aj exi-
stujúce zastávky mestskej hromad-
nej dopravy.
Súčasná dvojpruhová komunikácia sa
zmení na štvorpruhovú s dvoma do-
pravnými obojsmernými pruhmi a v
strede centricky položenou električ-
kovou traťou. Keďže rekonštrukcia
Záhradníckej ulice je vedená v zóne,
kde sa pohybuje kvôli blízkosti prítom-
nosť Centrálneho trhoviska množstvo
chodcov, bude ich bezpečnosť posilne-
ná vybudovaním zábradlia po celej
dĺžke Záhradníckej ulice na oboch stra-
nách, s výnimkou križovatiek a zastá-
vok MHD.
Dopravná obsluha územia (HENKEL,
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru
a podobne) bude zabezpečená z Jégého
ulice. Zaujímali sme sa, ako bude vyrie-
šená doprava na úseku od Jégého po
Miletičovu ulicu. Podľa informácií,
ktoré sme získali z mestskej organizá-
cie Generálny investor Bratislavy, sa
okrem iného presunie zastávka elektri-
čiek v smere do centra za zákrutu trate
na Miletičovu ulicu a zastávka trolejbu-
sov v smere do centra pred križovatkou
Záhradnícka - Miletičova sa premiestni
za túto križovatku. 
V súčasnosti sa pripravuje stavenisko
na rekonštrukciu električkovej trate.
Električková doprava bude vylúčená od
28. júna do septembra a pripravujú sa aj
čiastočné dopravné obmedzenia pre
trolejbusovú dopravu v úseku Miletičo-
va - Jégého ulica. Výluku električiek od
Trnavského mýta do Ružinova využije
Dopravný podnik aj na rekonštrukciu
električkovej trate na Miletičovej ulici,
ktorá je v zlom stave.
Celá stavba je rozdelená do dvoch etáp,
pričom v prvej etape sa vybuduje nová
električková trať, v súvislosti s tým sa
preložia inžinierske siete a vybuduje sa
nová dvojpruhová komunikácia.
Rekonštrukcia električkovej trate a
vybudovanie dvojpruhovej komuniká-
cie by mali byť dokončené ešte v tomto
roku.
V druhej etape bude doprava presmero-
vaná na novú dvojpruhovú komuniká-
ciu a na jestvujúcej Záhradníckej ulici
sa uskutoční obnova povrchu vrátane
nových obrubníkov, odvodnenia a
ochranného zábradlia. Vybuduje sa a
zrekonštruuje sa cestná svetelná signa-
lizácia na križovatkách Záhradnícka -
Miletičova, Záhradnícka - Jégého a
Záhradnícka - Mraziarenská. Pribudnú
nové chodníky a bezbariérové priecho-
dy pre chodcov a opravia sa poškodené
chodníky.
Práce majú trvať 19 mesiacov, náklady
predstavujú 160 miliónov korún. Zhoto-
viteľom je Združenie Záhradnícka,
ktoré je víťazom verejnej súťaže. Dĺžka
rekonštruovaného úseku je 790 metrov
a dĺžka zrekonštruovaných koľají 729
metrov. Juraj Handzo

Minulý rok sa na vykurovaní ušetrilo, 

domácnostiam majú vrátiť preplatky
BRATISLAVA
Bratislavská teplárenská, a.s., ktorá
je dominantným dodávateľom tepla
v Bratislave, vrátila za minulý rok
svojim odberateľom vyše 176 milió-
nov korún.
Táto suma by sa mala rozpočítať a
dodávatelia tepla a teplej vody by ju
mali vrátiť nájomníkom. V krajnom
prípade môže táto suma skončiť v roz-
počte spoločenstiev bytových vlastní-
kov, v každom prípade to treba skon-
trolovať.
Týka sa to obyvateľov a firiem v
Dúbravke, Karlovej Vsi, v Starom
Meste, Novom Meste a v Ružinove.
Nie je to málo domácností, pretože
Bratislavská teplárenská je dodávate-
ľom tepla a teplej úžitkovej vody do
približne 45 percent domácností v Bra-
tislave.
„Vrátenie pomerne vysokých preplat-
kov spôsobilo viac faktorov - klimatic-
ké podmienky, zatepľovanie obytných

domov a efektívnejšie využívanie
tepla,“ vysvetlila hovorkyňa Bratislav-
skej teplárenskej, a.s., Jarmila Galan-
dáková. Dodala, že preplatky mali
dodávatelia teplej vody a tepla v súlade
so zákonom vrátiť konečnému spotre-
biteľovi najneskôr do 31. mája 2008.
„Ak ani v týchto dňoch spotrebitelia
vyúčtovanie nedostali, môžu nás kon-
taktovať,“ ubezpečila Bratislavčanov
Galandáková.
Práve ňou spomínané faktory môžu zna-
menať veľké rozdiely v platbách za
teplo, pretože cena tepla sa vyratúva tak-
zvaným dvojzložkovým spôsobom. Fix-
ná časť je podobne ako pri dodávkach
elektriny vlastne platbou za pripojenie k
tepelnej sústave a za pripravenosť dodá-
vateľa kedykoľvek dodať teplo v potreb-
nom množstve a kvalite. Variabilná zlož-
ka závisí predovšetkým od ceny paliva,
teda plynu, a odráža skutočnú spotrebu
tepla v domácnostiach. 
Variabilná zložka ceny závisí, tak ako

aj pri ostatných energiách, tiež od toho,
akú cenu stanoví regulačný úrad, pri-
čom sa berú do úvahy len oprávnené
náklady a  primeraný zisk. Keďže
každý dodávateľ tepla vyrába v iných
ekonomických  podmienkach, môžu sa
ceny tepla u jednotlivých dodávateľov
líšiť. Úspory, o ktorých hovorí J. Ga-
landáková, sa týkajú výlučne domác-
ností v domoch, ktorých primárnym
dodávateľom tepla a teplej úžitkovej
vody je BAT. Tento systém učí odbera-
teľov hospodárnosti.
„Ak teda spotrebovala domácnosť
menej tepla, mala by aj platiť menej,“
hovorí J. Galandáková. To platí bez
ohľadu na to, do akej sadzby je patrič-
né odberné miesto zatriedené. Používa-
nie dvojzložkovej ceny ako hlavného
spôsobu účtovania cien tepelnej ener-
gie je bežné v štátoch Európskej únie a
prispieva k sprehľadneniu finančných
vzťahov medzi výrobcom tepla a jeho
odberateľmi. Gustav Bartovic

Na parkovisku na Dunajskej ulici má

byť polyfunkčný dom Tatra Residence
STARÉ MESTO
Prieluka na Dunajskej ulici pri
budove Omnia, v súčasnosti využí-
vaná ako parkovisko, bude čoskoro
zastavaná. Pribudne tu polyfunkčný
dom, v ktorom budú obchodné prie-
story, kancelárie i byty.
Spoločnosť Tatra Residence patriaca
do skupiny Tatra Banka Group tu
postaví objekt s dvoma podzemnými a
šiestimi nadzemnými podlažiami. V
podzemnej garáži, do ktorej sa bude
vchádzať z Dunajskej ulice, bude 56
parkovacích státí. Na prízemí sú
navrhnuté obchodné priestory, druhé a
tretie nadzemné podlažie sa bude
využívať ako kancelárske priestory. Na
štvrtom až šiestom podlaží bude
dovedna 16 nadštandardných bytov, z
toho päť dvojizbových, štyri trojizbo-
vé, štyri štvorizbové a tri mezonety.
„Pokladáme to za štandardné riešenie,
vhodné pre túto lokalitu,“ povedal nám
riaditeľ spoločnosti Tatra Residence
Miloš Sušarský.
Architektonické riešenie stavby je jed-
noduché, nadväzuje na existujúci
objekt Omnia a ostatnú okolitú zástav-
bu, navrhovaná novostavba rešpektuje
dopravné vzťahy a pešie trasy a urba-
nisticky dotvára priestor Dunajskej
ulice a Kamenného námestia. Výstav-
ba by sa mala začať na prelome rokov
2008-2009 a mala by trvať asi 18
mesiacov, takže ukončená by mala byť
v polovici roku 2010.
Spoločnosť Tatra Residence okrem
toho v Bratislave už stavia polyfunk-
čný objekt na Černyševského ulici,
ktorý bude administratívnou budovou
Tatra banky. Pripravuje aj výstavbu
menšieho shopping centra sídliskové-
ho typu v lokalite Glavica, kde v ďalšej
etape plánuje výstavbu asi 400 bytov.
Ako nám povedal M. Sušarský, pripra-
vuje sa aj rekonštrukcia budovy Tatra
banky na Vajanského nábreží s tým, že
budova by po obnove mala plniť
podobné funkcie ako pripravovaná
novostavba na Dunajskej - na dolných
podlažiach by teda mali byť admini-
stratívne priestory a na vyšších podla-
žiach byty. „S touto rekonštrukciou sa

začne asi o rok, keď sa zamestnanci
presťahujú do Tatra City na Černyšev-
ského,“ povedal nám M. Sušarský.
Tatra Residence pripravuje novú
výstavbu aj na Herlianskej ulici v Ruži-

nove - na pôdoryse existujúcej poboč-
ky Tatra banky, ktorá sídli v jednopod-
lažnom objekte, má vyrásť viacpodlaž-
ná budova. (juh)

VIZUALIZÁCIA -Peter Jančo

Platenú reklamu si

môžete objednať

aj cez internet

www.banoviny.sk
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Billa plošinu

odstránila až

po pokutách
STARÉ MESTO
Spoločnosť BILLA dostala 30-tisíco-
vú pokutu, ďalšie pokuty vo výške
50-tisíc a 90-tisíc korún ju za svojvoľ-
né zabratie chodníka, čakajú. O za-
beraní chodníka rôznymi predmetmi
sme písali v marci (BN 9/2008).
Predajňa BILLA už hlavnú prekážku
na chodníku na Medenej ulici v podo-
be šikmej plošiny odstránila. Na zabe-
ranie chodníka sa sťažovali mnohí
občania a Miestny úrad Staré Mesto
začal proti spoločnosti konať. Podľa
hovorkyne staromestskej samosprávy
Aleny Kopřivovej bude musieť BILLA
zaplatiť ďalších 10-tisíc korún za
neohlásenie prevádzkového času.
Medzi tým už o to požiadala, no od
otvorenia obchodu na Jesenského ulici
fungovala predajňa bez splnenia si
tejto povinnosti. Pokutu vo výške ďal-
ších 20-tisíc korún dostali za nepovole-
né umiestnenie skrinky na noviny.
Dodala, že so spoločnosťou BILLA je
problémová komunikácia. Zásadne
nereaguje na pozvánky miestneho úra-
du na správne konania. Dokáže sa
zmobilizovať až po policajnom doru-
čení predvolania.
Predajňa BILLA na Jesenského ulici
má zadný vchod určený pre zásobova-
nie na Medenej ulici. A práve tu zabra-
la časť chodníka bez toho, aby na to
mala povolenie. Umiestnila tu železnú
nájazdovú rampu, ktorá priechodnosť
chodníka zúžila na zhruba 20 centime-
trov.
Postupne sa na chodníku začali objavo-
vať prepravky a zásobovací materiál,
ktorý bránil pohybu chodcov. Po tlaku
občanov a miestnych poslancov napo-
kon predajňa BILLA nájazdovú ploši-
nu odstránila a chodník môžu konečne
využívať aj chodci. (rob)

S tradíciou 

juniálesov 

to myslia vážne
PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Hoci sa vraví, že najťažšie je začať,
v skutočnosti je oveľa ťažšie
vydržať a pokračovať. Azda preto
sa ujme tak málo tradícií - v Bisku-
piciach však chcú vydržať.
Aspoň pokiaľ ide o juniálesy. Vlani
usporiadali prvý ročník, tento rok
pokračujú. Od rána do desiatej večera
21. júna môžu občania mestskej časti i
návštevníci v priestore pri pošte na
Uzbeckej ulici posúdiť, čo im miestny
úrad pripravil. O pol desiatej otvorí
juniáles starostka Alžbeta Ožvaldová a
bezprostredne na to sa predstavia
biskupické deti z materských a základ-
ných škôl. Spolu so svojimi pedagógmi
pripravili pásmo programov na celé
dopoludnie. Ich vystúpenia spestrí
tanec Majky Lorinčíkovej.
Druhá časť programu, pre všetkých, sa
začne o 13.00. hodine. Popoludnie a
večer bude patriť kapelám Good
Fancy, Pohoda, Gin Tonic, Electric
Flash, vychýrenej Ľudovej hudbe
Mirka Dudíka, tanečnému súboru
Čarovné ostrohy, folklórnemu súboru
Berkenye a vystúpi aj Dalibor Janda.
Pripravené sú tiež ukážky historického
šermu, ale aj zábava pre deti a dostatok
príležitostí na občerstvenie. (bb)

Staré Mesto

sa od Asteru

nedištancuje
STARÉ MESTO
Viac ako mesiac už uplynul odo dňa,
keď Krajský súd v Bratislave rozho-
dol v prospech občana odmietajúce-
ho platiť za odtiahnutie vozidla
súkromnou odťahovacou službou.
Proti tomuto rozhodnutie niet opravné-
ho prostriedku. Išlo totiž o spor, ktorý
sa na Krajský súd v Bratislave dostal
cez Ústavný súd SR. Raz už totiž kraj-
ský súd rozhodol v prospech navrhova-
teľa, stalo sa tak však s formálnymi
pochybeniami, ktorým sa teraz na
základe výroku Ústavného súdu SR
vyhol. Informovali sme, že v rozsudku
stojí veta, o ktorej sa v podstate vedie
roky spor - právo odťahovať prináleží
len samospráve alebo ňou založenej či
zriadenej organizácii.
Zatiaľ však na území Starého Mesta
naďalej funguje súkromná odťahová
služba a starosta mestskej časti Andrej
Petrek v rozhovore pre naše noviny
povedal, že mestská časť nemieni zria-
ďovať odťahovaciu službu, lebo nemá
na to financie a má iné poslanie. Pokiaľ
by mala ukončiť zmluvu so spoločnos-
ťou Aster, „...musí mať v rukách
konečný a jednoznačný rozsudok“. 
Situácia sa dodnes nezmenila. Hovor-
kyňa mestskej časti Alena Kopřivová v
podstate zopakovala toto stanovisko s
tým, že vrátenie peňazí za odtiahnutie
je vecou medzi odťahovacou službou a
občanmi, ktorí sa cítia poškodení,
samospráva s tým nemá nič.
Poškodení majú teda jedinú šancu -
súdiť sa. Podľa právnika, prokurátora,
ktorý si neželá byť menovaný, je to
jediná šanca aj pre zákon. Ak už, podľa
neho nerešpektujú precedens vyjadre-
ný v tomto verdikte a názor prokuratúr
verejné orgány, jediná cesta je, aby sa
odvolalo proti odtiahnutiu čo najviac
poškodených. Keď bude počet prehra-
tých sporov taký veľký, že odťahova-
nie prestane byť zaujímavý obchod,
nechajú to tak. (gub)

V narábaní 

s odpadom sa

učíme od detí
BRATISLAVA
Už piaty ročník má za sebou sympa-
tická akcia, v rámci ktorej brati-
slavské deti na sklonku školského
roku ako vstupenku do Zoologickej
záhrady použijú nazbierané druhot-
né suroviny.
Každý žiak musí doniesť 15 PET fliaš,
alebo 15 prázdnych viacvrstvových
obalov alebo 15 plechoviek od nápo-
jov. Pre deti z materských škôl platil
limit 10 kusov obalov. Bratislavskí
školáci a škôlkari mohli ako vstupenku
do ZOO použiť nazbieraný odpad
počas posledných dvoch májových
týždňov. Podujatie už piatykrát zorga-
nizovali Odvoz a likvidácia odpadov,
a.s., a ZOO Bratislava, aby prehĺbili
environmentálnu výchovu detí základ-
ných, materských a špeciálnych škôl. 
Okrem radosti 7604 detí priniesla toh-
toročná akcia viac ako päť ton odpadu
- presne 5155 kg fliaš, obalov a plecho-
viek. O úspechu environmentálneho
snaženia organizátorov svedčí aj fakt,
že tento rok sa na zbere zúčastnilo o
1283 detí viac ako vlani. (gub)

Obyvatelia Petržalky márne čakajú, kto

pokosí vysokú trávu medzi panelákmi
PETRŽALKA
Tohtoročné počasie mimoriadne
praje rastu všetkého zeleného, pre-
dovšetkým tráve a burinám, a preto
sa v posledných týždňoch množia
ponosy občanov na nepokosené tráv-
niky.
Zanedbaný vzhľad zelených plôch
však podľa slov hovorcu mestskej časti
Petržalka Ľubomíra Andrassyho ne-
možno pripísať na vrub samosprávy.
„My máme naopak veľmi dobrý pocit
z toho, ako sa nám o zverené zelené
plochy starajú dodávateľské firmy a
ani proti výkonom nášho podniku
verejnoprospešných služieb nemôžeme
mať námietky. Čo kazí dojem, sú plo-
chy, ktoré Petržalka nevlastní a ani
nemá v správe.“
Podľa jeho informácie najčiernejší bod
pripadá mestu a jeho organizáciám,
predovšetkým spoločnosti Metro, ktoré
sa takmer vôbec nestarajú o rozsiahle
plochy. Vlastné plochy samosprávy
vykášajú súkromné firmy, ktoré dobre
vedia, že jednotlivé parcely pracovníci
úradu skontrolujú a až potom dovolia
preplatiť faktúru. Teda aj zelené plo-
chy, na ktoré upozornil A. Somodi z
Ľubovnianskej ulice. Ide napríklad o
trávu na Ľubovnianskej, Bzovíckej,
medzi Krásnohorskou a Bzovíckou, na
Humenskom námestí, na Žehrianskej
ulici či o zelený pás na Dolnozemskej
ceste.
„Prečo v týchto priestoroch nikto neko-
sí trávu už vyše mesiaca? Alebo si to
máme my občania kosiť sami? Ako je
to organizované? A keď túto trávu aj
nakoniec niekto pokosí, viete si pred-
staviť, aké strnisko zostane namiesto
peknej trávy, ktorú sme tu mali začiat-
kom jari?“ pýta sa A. Somodi.
Petržalka v tomto roku vynaloží na
kosenie okolo 2,5 milióna korún, čo
znamená 4 - 5 kosení za sezónu. Ľ.
Andrassy opakuje, že kvalitu práce
dodávateľov prísne kontrolujú. Pokiaľ
ide o cudzie pozemky, tak miestny úrad

vyzýva vlastníka, aby si splnil povin-
nosť, inak pristupuje k správnemu
konaniu. 
Zatiaľ nikoho nepokutovali, je tu však
možnosť uložiť pokutu až 200-tisíc
korún, a preto vinníci vždy reagujú - aj
keď oneskorene. Aj na pozemky, o kto-
rých píše náš čitateľ, sa už pracovníci
úradu boli pozrieť a v týchto dňoch by
mali už byť pokosené.
Napriek tomu vyzýva Ľ. Andrassy oby-

vateľov, aby neváhali na Zelenej linke
6828 6853 informovať, ak majú pocit,
že niekde si vlastník pozemku neplní
svoje povinnosti. „Táto linka sa veľmi
osvedčila. Za mesiac sme na ňu dostali
asi 80 podnetov, väčšinu z nich práve
pre nekosenú trávu. Na druhom mieste
boli telefonáty, ktoré nás upozorňovali
na neporiadok okolo kontajnerových
stojísk,“ uvádza hovorca. (gub)

FOTO - A. Somodi

Doprava a preprava na krátke vzdialenosti online
Chcete efektívnejšie využívať voľné prepravné kapacity? Potrebujete prepraviť tovar, materiál 

a hľadáte prepravcu? Chceli by ste riešiť logistiku vašej firmy inak?

Ako zadávateľ prepravy aj ako dopravca v regióne Bratislavy a Trnavy a do regiónov rakúskeho prihraničia
máte možnosť využívať portál www.infocargo.eu, ktorý spúšťame do prevádzky v týchto dňoch. 

Tento nový online nástroj bude databázou voľných prepravných kapacít a ponúkaných tovarov 
na prepravu na krátke vzdialenosti, pričom je určený najmä malým a stredne veľkým firmám.

Používanie je jednoduché - stačí sa zaregistrovať ako dopravca, resp. zadávateľ prepravy 
a môžete využívať jeho sprostredkovateľské služby. Dostupný je v slovenskom a nemeckom jazyku.

Portál a jeho komponenty vznikli vďaka projektu Online informácie pre prepravcov a zadávateľov 
prepravy - nástroj na zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce. V prípade záujmu o informácie 

kontaktujte nás na adrese info@infocargo.eu alebo administrator@infocargo.eu.

Projekt realizujú Združenie automobilového priemyslu SR a E-Commerce Competence Center. 
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu INTERREG III A Rakúsko - Slovenská republika.

LETNÝ INTENZÍVNY KURZ 
ANGLICKÉHO JAZYKA

DOSPELÍ ŠTUDENTI 
- všetky úrovne

KRPÁČOVO 20. 7. - 26. 7. 08
Cena 12 300,- (výuka, ubytovanie, strava)

Kontakt: Jazyková škola VAGES, Nitra
vages@vages.sk, www.vages.sk, 0903 220 686

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

NÚDZOVÉ OTVÁRANIE

0905 310 069
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Súkromný

majiteľ žiada za

pozemky veľa
DEVÍN
Samospráva mesta Bratislava nie je
ochotná vykúpiť súkromné pozemky
pod hradom Devín za peniaze, ktoré
ponúka vlastník Roxy Invest, s.r.o.
Podľa magistrátu je ponuka neak-
ceptovateľná a mestská rada sa ňou
nedávno odmietla zaoberať.
Mestská časť Devín má obrovské ťaž-
kosti už niekoľko rokov a je v nútenej
správe. Navyše sa pridružili aj problé-
my s parkoviskom pod hradom.
Pozemky pod ním a prístupovú komu-
nikáciu totiž vlastní súkromná firma,
ktorá ich ponúka na predaj alebo prená-
jom. Podľa informácií magistrátu spo-
ločnosť nadobudla pozemky od Druž-
stva podielnikov.
„Od hlavného mesta žiada Roxy Invest
za kúpu týchto pozemkov 15-tisíc
korún za štvorcový meter, v celkovej
sume 234 miliónov korún. To hlavné
mesto nemôže akceptovať. Materiál s
touto ponukou na základe diskusie čle-
nov mestskej rady bol stiahnutý z roko-
vania,“ uvádza sa v stanovisku mesta.
Podľa magistrátu takáto situácia nepo-
máha turistickému ruchu, pretože hlav-
né mesto nebude investovať do zhod-
nocovania cudzieho majetku.
Mesto však má záujem dohodnúť sa s
vlastníkmi (výmena pozemkov, možné
rokovania s Ministerstvom kultúry SR
a pod.) na reálnom riešení, najmä kvôli
blízkosti národnej kultúrnej pamiatky -
hradu Devín.
Podľa starostky Devína Ľubice Kolko-
vej (nezávislá), nútená správa nedovo-
ľuje riešiť tento problém, ani odkúpiť
pozemky. V tomto prípade ide podľa
nej o využitie informácie, že komuniká-
cia nebola zakreslená a vedená ako
mestská komunikácia. K odkúpeniu
pozemkov došlo napriek tomu, že
budúci majitelia vedeli o existencii
cesty, ktorá tam roky funguje a na jej
opravu sa po povodniach použili aj
verejné financie. „Sú vlastníkmi pôdy
pod komunikáciou, ktorá nie je zapísa-
ná ako komunikácia, ale roky sa užíva
ako cesta, jazdí tam MHD, parkuje sa
tam.“ konštatovala starostka. (rob)

Po štyroch

rokoch mobil

parking ožije
STARÉ MESTO
Mobil parking budú môcť približne
po štyroch rokoch od začiatku jeho
príprav využívať vodiči parkujúci
na staromestských uliciach. S jeho
prevádzkou sa začína 1.  júla 2008.
Na spustení mobil parkingu sa dohodla
staromestská samospráva so spoloč-
nosťou M-Pay, s.r.o., a Bratislavskou
parkovacou službou, s.r.o. (BPS). Pô-
vodným termínom na spustenie tohto
spôsobu parkovania a platenia zaň bol
1. september 2007. Mestská časť kvôli
rôznym problémom štart odkladala.
Po komunálnych voľbách sa objavili aj
hlasy za zrušenie nového systému, kto-
rý vznikol ešte za starostovania Petra
Čiernika (KDH). Systém totiž nerieši
akútny problém parkovania, ale posky-
tuje len alternatívu platenia za parkova-
nie formou sms. Keďže nespustenie
projektu by mestskú časť stálo veľké
peniaze, napokon sa našiel spôsob, ako
systém zaviesť.
Predchádzalo tomu množstvo problé-
mov. Jedným z nich bol protest proku-
rátora proti všeobecne záväznému
nariadeniu o podmienkach státia v
zóne s dopravným obmedzením. Ďalej
chýbala v Starom Meste jasná parkova-
cia politika. Situáciu  komplikoval aj
systém stĺpikov, ktoré na vyhradené
parkovacie miesta osádza BPS.
Staromestskí miestni poslanci sa vo
februári zhodli na tom, že do konca
tohto roka majú byť odstránené zo
všetkých vyhradených parkovacích
miest na náklady vlastníka. BPS s
odstránením stĺpikov v princípe súhla-
sí, namieta proti termínu odstránenia. 
Mobil parking je alternatívou k parko-
vacím kartám. Vodič si už v centre
mesta v zóne s dopravným obmedzením
nebude musieť kupovať karty, ale par-
kovaciu službu si objedná a zaplatí tele-
fonicky. Po zaparkovaní auta zašle na
číslo  0902 02 02 02 sms správu, ako
dlho chce na parkovať. Môže si objed-
nať aj službu, ktorá ho upozorní, že sa
blíži koniec jeho parkovania. Pri prekro-
čení limitu sa nemusí vrátiť k autu, ale
parkovanie si predĺži z mobilu. (rob)

Komb. spot.: 7,5-8,4 l/100 km, emisie: CO2 176-199 g/km. Ilu. foto. Ponuka platí do vyčerpania zásob. Akciu nie je možné kombinovať s inými zľavami.

PREDAJ AUTOMOBILOV SUBARU
02/ 482 022 33
0911 711 424

SERVIS AUTOMOBILOV SUBARU
02/ 482 022 231
0902 955 544

Importér automobilov Subaru
MIKONA s.r.o., Rožňavská 30/A

Bratislava, tel. 02 / 482 022 32

Cena 830.000 Sk s DPH
Teraz 697.479 Sk s DPH!

Mimoriadna akcia Subaru 
Impreza 2.0 mínus 19 % DPH!

Mimoriad
Impreza 2 0 m

19 % DPH dole 

a bez mreže!

UŠETRÍTE AŽ 

-132.521 SK

www.subaru.sk

Subaru Impreza 2.0

Devínske nábrežie je smutné: bufety

nefungujú, infoznačenie je zničené
DEVÍN
Rozvoj turistického ruchu v Devíne
a najmä okolí zrúcanín Devínskeho
hradu má značné rezervy. Svedčia o
tom mnohé nedostatky najmä na
Slovanskom nábreží, ktoré by mohlo
byť ozdobou vidieckej podoby veľ-
komesta.
Aj keď sa dunajské nábrežie pod hra-
dom za posledné roky zobudilo a
využívajú ho na promenádne prechádz-
ky i cyklistické túry mnohí návštevníci,
stále je tu akosi smutno. Včas nie je
pokosená tráva, často ju pokosia až
vtedy, keď byliny dosiahnu výšku, kto-
rou napríklad zakryjú inak vtipne rieše-
né lavičky. Tých by však mohlo byť na
nábreží omnoho viac.
Otazne je, či sa niekto pri vytyčovaní
cyklistickej trasy učil kresliť čiary.
Inak si totiž nemožno vysvetliť spleť
bielych pásov na asfaltovom chodníku.
Navyše, chodcom zostalo na niekto-
rých úsekoch len málo miesta na bez-
pečný pohyb.
Bufet pod bývalým a desiatky rokov
nefunkčným amfiteátrom tento rok
nefunguje vôbec. Nefunkčný je aj ďalší
bufet pod hradom. Architektúra budov,
ktoré poskytujú služby, by mohla zod-
povedať významu a dôležitosti tejto
turistickej atrakcie hlavného mesta.
Svetlým bodom je zriadenie turistické-
ho infostánku v podobe drevenej

búdky, ktorá slúži zároveň aj ako poži-
čovňa bicyklov. Stánok je však zastrče-
ný a mohol by byť na viditeľnejšom
mieste. Najlepšie na tom nie sú ani
rôzne informačné panely a tabule,
ktoré sú zničené, nepríjemný je aj
pohľad na preplnený odpadkový kôš,
okolo ktorého sa šíri neporiadok. 
Hrad Devín a Slovanské nábrežie
spravuje hlavné mesto Bratislava,
ktoré tú údajne robí priebežnú údržbu.
Terčom vandalov sú mnohokrát zaria-
denia, ktoré slúžia všetkým a na ich
obnovu musí mesto vynakladať znač-
né peniaze.

S funkčnosťou a plným využívaním
nábrežia súvisí aj bývalý amfiteáter a
budova pod ním, ktorá pustne a je v
zlom stave. Mestská časť trvá na obno-
vení areálu v prospech Devína. V
deväťdesiatych rokoch minulého storo-
čia bolo vydané na budovu pod amfi-
teátrom asanačné povolenie.
Náklady na asanáciu sa odhadovali na
2,5 milióna korún. Magistrát sa už dnes
prikláňa k rekonštrukcii objektov v
tejto lokalite v prospech turistického
ruchu. Bližšie termíny možnej obnovy
zatiaľ nie sú známe. (rob)

FOTO - Robert Lattacher
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PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

� 0905 610 173
E-mail: info@pavolvalentovic.sk

Zasekli sa vám dvere?

CINDERELLA FAMILY SERVIS, s.r.o.

HĽADÁ
GAZDINKY NA UPRATOVANIE DOMÁCNOSTÍ, 
UPRATOVAČKY PRE FIREMNÉ UPRATOVANIE

pre Bratislavu a blízke okolie
(AJ SZČO, DÔCHODKYNE, NA TPP, PRÍP. DOHODU) 
TEL.Č.: 6542 2119, 0915 774 136, 0910 944 884

www.cinderella.sk         info@cinderella.sk

SBS PRIJME
strážnikov do TPP 

pre objekty v BA, 
Záhorskej Bystrici a Senci, 

Plat. podmienky: 65 - 85,- Sk/h 
Kontakt: 02/4341 2466, 

0903 265 999, 0903 422 292

Navrhovateľ SNOWDROP, s.r.o., Bratislava
predložil správu o hodnotení

navrhovanej činnosti

HOTEL SNEŽIENKA -
REKONŠTRUKCIA STAVBY

Do správy o hodnotení je možné nahliadnuť od
9. 6. do 8. 7. 2008 na prízemí budovy Magi-
strátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám.
1, v priestoroch Služieb občanom/FRONT
OFFICE. (V elektronickej podobe bude zámer k
nahliadnutiu na www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Infor-
mačný systém podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť
EIA/.) Verejnosť môže svoje písomné stanovisko
doručiť Ministerstvu životného prostredia SR,
odbor hodnotenia a posudzovania vplyvov na
životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35
Bratislava 1 do 8. 7. 2008.
Miestom realizácie navrhovanej činnosti je pozemok s
parc. číslom 19614/6-7, 19614/9, 19618/3-4, v
lokalite Železnej studničky, k. ú. Vinohrady a MČ Bra-
tislava - Nové Mesto, územný obvod Bratislava III.
Účelom navrhovaného zámeru je rekonštrukcia 2-pod-
lažnej stavby nefunkčnej reštaurácie Snežienka. Zrekon-
štruovaný objekt má slúžiť ako reštauračné zariadenie a
aj ako hotel s wellness časťou pre prechodné bývanie a
rekreáciu klientov vo variante č.3. Reštauračná časť a
terasa má slúžiť aj pre návštevníkov lanovky a turistov.
Vo variante 1 zostane súčasný objem existujúcej zástav-
by (podpivničený objekt s 2 nadzemnými podlažiami) a
dôjde k rekonštrukcii stavby. Vedľa existujúcej komuni-
kácie má byť situovaných 6 stojísk, v reštaurácii sa počí-
ta s kapacitou 150 stoličiek. Vo variante 2 dôjde ku
komplexnej rekonštrukcii s maximálnym využitím obje-
mu pre reštauračné využitie a vytvorí sa príslušný počet
parkovacích stojísk (31p.s.), v reštaurácii sa počíta s
kapacitou 180 stoličiek a s využitím strešnej terasy. Pred-
metom posudzovania vo variante 3 je 4-podlažný hotel
s 88 lôžkami a reštauráciou s kapacitou 100 stoličiek.
V tomto variante je navrhnutá v 1.PP podzemná garáž,
ktorá má mať kapacitu 26 stojísk a na povrchu má byť
vybudovaných 14 stojísk.

�  �  �  �  �  �

Verejné prerokovanie správy o hodnotení
sa uskutoční v spolupráci s navrhovateľom

dňa 23. 6. 2008 (pondelok) o 1700 h
v miestnosti č. 5, na prízemí Primaciálneho

paláca, Primaciálne nám 1.
Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doru-
čiť Ministerstvu životného prostredia SR, odbor
hodnotenia a posudzovania vplyvov na životné
prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Brati-
slava 1 najneskôr do 8. 7. 2008.

Navrhovateľ Národný futbalový štadión, a.s.,
Lamačská cesta 3, Bratislava predložil zámer

NÁRODNÝ FUTBALOVÝ
ŠTADIÓN

Do zámeru je možné nahliadnuť od 9. 6. do
30. 6. 2008 na prízemí budovy Magistrátu hl.
mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v prie-
storoch Služieb občanom/FRONT OFFICE. (V
elektronickej podobe bude zámer k nahliadnutiu na
www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Informačný systém
podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.) Verejnosť
môže svoje písomné stanovisko doručiť Minis-
terstvu životného prostredia SR, odbor hodno-
tenia a posudzovania vplyvov na životné pro-
stredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 1
do 30.6.2008.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
11281/1, 11281/5-6 a 11281/15-17 v lokalite v
mieste areálu existujúceho štadióna ŠK Slovan - Tehel-
né pole, k. ú. a MČ Bratislava - Nové Mesto, územný
obvod Bratislava III.
Z východnej strany je dotknutá lokality ohraničená
Bajkalskou ulicou, jej južná hranica susedí s Kalinčia-
kovou ulicou, severnú časť ohraničuje ul. V.Tegelhoffa
s obytnou zástavbou a západnú existujúce športové
areály so zázemím - Národné tenisové centrum a
cyklistický štadión.
Účelom navrhovaného zámeru je výstavba a prevá-
dzka nového futbalového štadióna, ktorý bude zodpo-
vedať požiadavkám medzinárodných futbalových
federácií a na ktorom bude možné konať športové
podujatia na úrovni reprezentačných zápasov národ-
ného tímu, klubových stretnutí Ligy majstrov či pohára
UEFA, ako ja stretnutí na národnej úrovni. Priestorové
usporiadanie jednotlivých funkčných náplní je riešené
tak, aby sa vytvorili dva prevádzkové celky - s preva-
žujúcou funkciou športu a druhý s administratívou,
obytnými plochami (variant č.1), občianskou vybave-
nosťou. Východná časť pozostávajúca z administratív-
nych, obytných plôch (variant č.1), prechodného uby-
tovania (variant č.2), obchodných prevádzok a slu-
žieb, stravovacích zariadení a pod. odcloní od Bajkal-
skej ulice väčšiu - západnú časť, určenú pre športové
aktivity. Prevádzky v parteri (fitnes, obchod, služby, stra-
vovacie zariadenia atď.) a hotelové zariadenie (variant
č.2) budú rozširovať ponuku obslužných funkcií pre
návštevníkov podujatí. Ostatné administratívne a
bytové funkcie (variant.č.1) budú využívané aj pre
organizačné zabezpečovanie funkcii športu. Hracia
plocha má byť sprístupnená cez dva vstupy, z jej SV a
JZ strany. Kapacita štadióna má byť 22 000 divákov.
Kancelárske (3 stavebné objekty od 4.NP po 10. NP),
obytné (1.stavebný objekt) a obchodné plochy (na
úrovni parteru a na 2. NP) sa majú nachádzať vo V
časti komplexu. Navrhovaná činnosť má obsahovať
odstavné stojiská a parkovanie v podzemnom podla-
ží s celkovým počtom 2 200 parkovacích stojísk.
Predpokladaný termín začatia činnosti: cca 2009
Predpokladaný termín ukončenia: 04/2010, 1Q/2011

PONÚKA NAPRENÁJOM
2 prvotriedne kancelárske priestory nachádza-
júce sa v centre miestnej časti Rača o rozme-
roch 150,62 m2 voľný od 1. 4. 2008 a 35,42 m2

+ 16 m2 chodba voľný od 1. 7. 2008.
Cena za prenájom už od 2100 Sk/m2/rok + cena
za služby od 1207 Sk/m2/rok. Ceny sú uvedené bez
DPH. Možnosť parkovania v areáli hotela.
Kontakt: Viera Danner 0903 762 307.

HIMEX a.s. - Hotel Barónka��������
Mudrochova 2, SK- 835 27 Bratislava-Rača

Tel: 02/ 4487 2324, 4488 2089   Fax: 02/ 4488 5400
www.hotelbaronka.sk recepcia@hotelbaronka.sk

DOMESTICA SR HĽADÁ
PRE SVOJICH KLIENTOV

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

e-mail: info@domestica.sk

- ženy na dlhodobé upratovanie
domácností a firiem

- možnosť aj pre živnostníčky

Mýtna 27, Bratislava
02/5262 5111-2

0905 627 765
www.elit-travel.sk

Individuálna doprava � Bus � Letecky 
hotely • penzióny 
apartmány

ISTRIA � KVARNER � DALMÁCIA � OSTROVY
Náš tip: MAKARSKA penzión Mario
s polpenziou od 5250 Sk/týždeň/os.

Vhodné aj pre ucelené kolektívy a školy!
hotely • apartmány
vilky • bungalovy

SEVER � STRED � JUH � SARDÍNIA � SICÍLIA

TÁBORY CHORVÁTSKO - Makarska
Pre deti a mládež TALIANSKO - Rimini

7 - 18 rokov RAKÚSKO - jazykový tábor
Výlet - Budapešť, 28.6., 23. 8. • 640 Sk

CHORVÁTSKO 

TALIANSKO

Amfiteáter môže nový majiteľ zbúrať
STARÉ MESTO
Staromestský stavebný úrad v uply-
nulých dňoch vydal búracie povole-
nie na objekty amfiteátra na Búdko-
vej ceste, ktorý 29. apríla tohto roka
zničil rozsiahly požiar. 
Povolenie na odstránenie stavby sa
vzťahuje na celý objekt. Dôvodom je
príprava územia na budúcu výstavbu.
Staromestský stavebný úrad vydal
povolenie vlastníkovi stavby, ktorým je
spoločnosť Apollo Arena. O vydanie
búracieho povolenia pôvodne požiada-
lo mesto Bratislava, aj keď už nebolo

vlastníkom objektu, pretože ho kataster
oficiálne nevyrozumel o tom, že amfi-
teáter má už nového vlastníka. 
Spoločnosť Apollo Arena vlani získala
amfiteáter v súvislosti s transakciou,
ktorej cieľom bolo získať pozemky na
výstavbu multifunkčnej arény pre maj-
strovstvá sveta v ľadovom hokeji v
roku 2011. Začiatkom júla minulého
roku poslanci bratislavského mestského
zastupiteľstva schválili uznesenie, na
základe ktorého umožnili, aby mesto
vymenilo amfiteáter aj s pozemkami s
rozlohou vyše 27-tisíc štvorcových

metrov za vyše 427 miliónov korún za
pozemky s rozlohou asi 8000 štvorco-
vých metrov medzi Prístavným mos-
tom a Mostom Apollo na petržalskej
strane. Zámer vybudovať multifunkčnú
halu na tomto mieste medzitým padol,
ale transakcia, zjavne pre mesto nevý-
hodná, sa napriek tomu uskutočnila. 
Apollo Arena je prepojená s Luka &
Bramer Group, a.s., ktorá pôsobí v
oblasti investičnej výstavby, financova-
nia a realít, realitnou kanceláriou City-
real a aj so spoločnosťou Pohotovosť,
poskytujúcou nebankové úvery. (juh)

Vodu vidieť nemusíš, stačí ju aj cítiť
KARLOVA VES
Pre tridsať detí z Internátnej školy
pre nevidiacich a slabozrakých na
Svrčej ulici sa s posledným júnovým
zvonením skončí najkrajší školský
polrok, aký kedy zažili.
Našli sa totiž ľudia, ktorí týmto deťom
pomohli nadvihnúť záves, ktorý ich
delí od sveta svetla a farieb. Deti s ne-
napraviteľnými chorobami zraku spo-
znávajú svet vodákov, krásu a pocity,
ktoré dáva len pohyb po vode. Začalo
sa to vlani na jeseň. V Karloveskej záto-
ke bola na prechádzke skupinka nevi-
diacich detí a vychovávateľka im opi-
sovala, ako vyzerajú športové lode na
vode. Práve pristával kajakár, tak sa ho
spýtala, či si deti môžu kajak ohmatať.

Vodáci z Kanoistického klubu Karlova
Ves si uvedomili, že sú tu ľudia, ktorí
nemôžu prežiť takú samozrejmosť, ako
je pohľad na vodu. Tak sa zrodila akcia
Vodu stačí cítiť. Spojili sa so školou,
pridala sa k nim firma Accenture Slo-
vensko, kde mnohí z nich pracujú, a
ešte vlani na jeseň zorganizovali nie-
koľko návštev detí v klube.
Po zimnej prestávke sú od jari v lodeni-
ci dvakrát týždenne celkom samozrej-
mé návštevy skupinky detí - vždy iných
- s pedagógmi. Spoznávajú, čo je pádlo,
pramica, kajak, kanoe, naučili sa cítiť a
poznať vodu vlastným telom a hmatom
na bezpečnej pramici kotviacej v stoja-
tej vode romantickej zátoky.
Daria Bučová, zástupkyňa riaditeľa

školy a zároveň jeden z anjelov stráž-
nych, pripomína, že okrem relaxu v prí-
rode je to pre deti zážitkové učenie zlep-
šujúce kontrolu vlastných pohybov, fy-
zických schopností a pomocou pri vy-
tváraní zrakovo motorických stereoty-
pov. Stretnutia majú pre deti z internátu
o to väčší zmysel, že pre veľkú vzdiale-
nosť majú slabý kontakt s domovom.
Ján Krajčík, iniciátor tejto akcie zdôraz-
ňuje: „Prekvapil nás záujem dobrovoľ-
níkov. Prispeli na nákup vodáckeho vý-
stroja a iných maličkostí pre deti. Naj-
viac nás však fascinuje, že nielen my
otvárame deťom nový svet. Ony nám
ukázali svoj, o ktorom sme ani netušili.
A práve to je asi najväčšia odmena pre
dobrovoľníkov.“ Gustav Bartovic

Zrušenie sanatória vraj zlepší liečbu
PETRŽALKA
Len do konca tohto roku bude dostá-
vať financie zo Všeobecnej zdravot-
nej poisťovne (VšZP) protidrogové
centrum AT Sanatórium v Petržalke,
ktoré má za sebou rad výsledkov.
Okrem iného pripisujú tomuto zariade-
niu aj fakt, že krátko po jeho zavedení
začal klesať počet závislých v mestskej
časti a v priebehu niekoľkých mesiacov
prestala byť Petržalka štvrťou s najväč-
šími drogovými problémami. 
Sanatórium nielen bezprostredne liečilo
závislých v odvykacích kurzoch, ale
zúčastňovalo sa aj na ich opätovnom
začlenení do spoločnosti, pričom úzko
spolupracovalo s miestnou samosprá-
vou. Za prínos sanatória jeho zakladateľ

a šéf MUDr. Ivan Novotný získal titul
Osobnosť Petržalky 2007.
Hovorca mestskej časti Ľubomír
Andrassy uvádza, že aj dnes petržalská
samospráva vníma činnosť AT Sanató-
ria veľmi pozitívne a jednoznačne pod-
poruje jeho snahu o obnovenie zmluvy s
VšZP, ktorej rozhodnutie považuje za
necitlivé a neštandardné. Nechápe,
prečo sa nezohľadňuje úspešnosť tohto
sanatória v celoslovenskom meradle.
Predseda Bratislavského samosprávne-
ho kraja Vladimír Bajan označuje roz-
hodnutie poisťovne ako škodiace Brati-
slavčanom. O obnovení zmluvy už ro-
koval s najvyššími predstaviteľmi
VšZP, ale bez úspechu,  o situácii chce
informovať ministra zdravotníctva.

Hovorkyňa VšZP Petra Balážová zdô-
vodňuje postoj poisťovne tým, že tento
ústav sústreďuje liečbu drogových závi-
slostí do menšieho počtu zariadení. Pri-
pomína, že AT Sanatóriu už v januári
pripomenuli termín vypršania zmluvy k
31. decembru 2008.
Starostlivosť o drogovo závislých budú
podľa hovorkyne VšZP vykonávať len
dve zariadenia. Odvoláva sa na konzul-
táciu s odbornými lekárskymi spoloč-
nosťami, neargumentuje však posud-
kom od žiadnej inštitúcie špecializova-
nej na drogovú problematiku, na druhej
strane bagatelizuje 30 hospitalizovaných
pacientov ročne v AT Sanatóriu. Takisto
sa nevyjadrila, či je možné, že VšZP roz-
hodnutie prehodnotí. Gustav Bartovic
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Vandali v MHD

robia škody 

za 20 miliónov
BRATISLAVA
Ročný účet vandalov, ktorí sa svoji-
mi prejavmi nevychovanosti a pri-
mitívnosťou podpisujú pod zničené
zariadenia mestskej hromadnej
dopravy, vyčísľuje Dopravný pod-
nik Bratislava, a.s., na približne 20
miliónov korún. 
Cieľom najčastejších útokov vandalov
sú podľa dopravného podniku zastávky
a v nich umiestňované informačné
materiály. Vo vyspelých európskych
mestách sa cestovné poriadky a infor-
mácie dávajú do rôznych estetických
vitrín, v Bratislave to možné nie je.
Dopravca sa inde ako do prístreškov
zahraničnej spoločnosti neodvažuje
použiť modernejší systém. V minulosti
sa tieto snahystretli „úspechom“ u van-
dalov a zlodejov.
„Plexisklová výplň bola podpálená aj s
cestovnými poriadkami a hliníkové
rámy skončili niekde v zberných suro-
vinách, resp. boli odcudzené celé infor-
mačné tabuľky,“ informuje dopravca.
Kvôli tomu sa opäť vrátil k lepeniu
cestovných poriadkov na plechové
tabuľky (aj tie často zmiznú, ale sú lac-
nejšie ako hliníkové).
Pracovníci DPB pravidelne jeden- až
trikrát za týždeň dopĺňajú chýbajúce
cestovné poriadky. Stáva sa však, že
ihneď po náprave sa zastávka opäť sta-
ne terčom vandalov. Potom je aj týždeň
bez cestovného poriadku alebo ďalších
potrebných informácií. Dopravný pod-
nik tvrdí, že ak občan nedostatok
nahlási, spoločnosť ho odstráni.
Podobne je to aj pri opravách predaj-
ných automatov na cestovné lístky.
Ďalšími prejavmi vandalizmu vo verej-
nej mestskej doprave sú posprejované
a počmárané vozidlá, doškriabané sklá,
dorezané sedadlá, rozbité sklá a osvet-
ľovacie telesá, prekopnuté umakarty, či
ničenie označovačov cestovných líst-
kov a podobne. Ročné financie potreb-
né na odstraňovanie a inštalovanie
nových zariadení je podľa dopravcu na
hranici 20 miliónov korún. „Len pre
zaujímavosť, je to cena, za ktorú by
sme mohli napríklad kúpiť dva nové
nízkopodlažné veľkokapacitné autobu-
sy, resp. štyri autobusy kategórie
MIDI,“ uvádza DPB.
Iba označovačov cestovných lístkov
bolo v roku 2007 poškodených a odcu-
dzených celkom 58 s celkovou škodou
skoro jeden milión korún. Zničených
bolo viac ako 80 sedadiel za vyše 700-
tisíc a rozbitých viac ako 50 skiel v cel-
kovej škode viac ako pol milióna. K
tomu sa môžu pridať ešte rozbité celé
tabule prístreškov a nasprejované prí-
strešky. (rob)

Centrá voľného

času ponúkajú

program na leto
BRATISLAVA
Pohľad do niektorých väčších mest-
ských častí ubezpečuje o tom, že
rodičia nemusia mať starosti o svoje
ratolesti mimo dovolenkového obdo-
bia, ani cez týždeň vo chvíľach
voľna.
Napríklad Petržalka má už zabehnutý
systém striedania predškolských
zariadení tak, aby sa vzájomne zastu-
povali, ponúka však oveľa viac. Cen-
trum voľného času na Gessayovej 6
pripravilo pobytové a denné letné
tábory, tvorivé a remeselné dielne. Pre
deti od 9 rokov je pripravený na začia-
tok prázdnin pobytový tábor na Dub-
níku za 4950 Sk na 12 dní, na koniec
augusta týždňový tábor v Kováčovej
za 4000,- Sk.
Denné tábory EKO potom v týždňo-
vých turnusoch otvoria v júli, šporťáci
od 7 a vodáci od 8 rokov budú mať
tábory na prelome júla a augusta, PC-
čkári od 8 rokov majú dva turnusy v
auguste a Sloníčatá rovnako od 8 rokov
týždeň tiež v auguste. Od prvého dňa
prázdnin do 11. júla privítajú deti v tvo-
rivých a remeselných dielňach.
O vrakunské deti sa postará tento rok aj
Farnosť Panny Márie, ktorá pripravuje
letný tábor (2300 Sk) v Bolešovej doli-
ne pri Ilave. Charakteru organizátora
zodpovedá aj program - jeho súčasťou
je aj modlitba a svätá omša. Prevádzku
v materských školách síce dovolenky
obmedzia, ale po dohode s rodičmi si
materské školy skoordinujú svoj ryt-
mus voľna.
V mestskej časti Nové Mesto sa voľno-
časové aktivity sústredia na Kuchajde,
program je bohatý, vyžiadal by si
zvláštne miesto. Jediné jasle na Robot-
níckej ul. budú mať voľno od 28. 7. do
28. 8. Materské školy si vyberú voľno
takto: Od 30. 6. čerpajú dovolenku na
Osadnej a Šuňavcovej ul (do 25. 7.).
ďalej na Letnej a Cádrovej (do 28. 8.) a
MŠ na Šancovej (do 25. 75. a ešte 25. 8.
- 22. 8.). Na Jeséniovej prázdninujú 7.
7. do 22. 8., na Revíne a na Odborárskej
ul. od 14. 7. do 22. 8. a v čase od 28. 7.
do 22. 8. bude voľno na Legerského,
Teplickej a Rešetkovej ulici.
Rača sa podľa skúseností z predchá-
dzajúcich rokov cez prázdniny pomer-
ne značne vyľudňuje, čo ovplyvňuje
aj letné kultúrne a spoločenské aktivi-
ty.    Napriek tomu budú mať celé leto
deti  k dispozícii kultúrne stredisko
Impulz na Dopravnej ulici, kde sa o
nich bude starať spoločnosť Osveta. V
materských školách budú čerpať
dovolenky od 14. 7. Pri Šajbách a na
Gelnickej ul. (do 15. 8.), na Barónke
(do 1. 9.) a na Cyprichovej ul. (do 23.
8.), od 21. 7. dovolenkujú na Tbiliskej
ulici (do 15. 8.) a na Plickovej ul. (do
28. 8.)
V Podunajských Biskupiciach sú síce
len tri materské školy, spolu je to však
sedem objektov. Jedna je s vyučovacím
jazykom maďarským, ďalšie majú po
tri objekty pre deti a podľa samosprávy
už tradične si skoordinujú prázdniny
tak, aby boli zariadenia pre predškolá-
kov vždy dostupné.
V Ružinove budú v materských školách
prázdniny v júli, na celé leto je však pri-
pravené ružinovské stredisko kultúry
Cultus, ktoré okrem iných aktivít pre
deti pripravuje aj filmový festival a
detské bábkové divadlo. (gub)

V Záhorskej Bystrici vyrastie nová

štvrť domov v holandskom štýle
ZÁHORSKÁ BYSTRICA
V týchto dňoch sa v Záhorskej
Bystrici začína výstavba reziden-
čnej štvrte Átria Vlkovka, ktorá
bude pozostávať zo 42 átriových
domov a šiestich obytných domov.
Momentálne sa pracuje na inžinier-
skych sieťach, štvrť dostavajú o
dva roky.
Nový obytný komplex Vlkovka sa
buduje na severozápadnom okraji
Záhorskej Bystrice a ohraničuje ju
Mariánsky potok. Vzniknú tu nové
možnosti bývania v modernom type
rodinných domov so vzdušnými prie-
stormi a presklenými plochami s pre-
pojením interiéru a exteriéru.
Nadčasový dizajn a architektonický
štýl tohto typu átriových domov pochá-
dza z Holandska a je rozšírený po
celom svete. Projekt Vlkovka spraco-
val architekt Peter Moravčík, ktorý
vtlačil svoj rukopis okrem iných aj pro-
jektu Rozadol v Ružinove. Vlkovka je
vôbec prvým átriovým projektom svoj-
ho druhu na Slovensku. 
„Rodinné domy projektu Átria Vlkov-
ka, ako už samotný názov naznačuje,
sú charakteristické intimitou vonkaj-
šieho záhradného priestoru,“ povedal

nám architekt Peter Moravčík. „Od
susedov je oddelený plnými múrmi,
ktoré tak vytvárajú efekt átria. Jeho
intimitu zároveň podporuje aj architek-
tonické riešenie druhého podlažia
domov, kde orientácia okien garantuje
dobré presvetlenie miestností, súčasne
však bráni nežiaducemu výhľadu do
priestoru intímnych zón susednej par-
cely.“
Súčasťou komplexu je aj príslušná
občianska vybavenosť, ktorá obyvate-

ľom poskytne možnosti relaxu, oddy-
chu a športového vyžitia. Okrem det-
ského a basketbalového ihriska sú v
komplexe navrhnuté menšie predajne,
posilňovňa a reštaurácia.
Projekt pripravuje investično-develo-
perská spoločnosť Opera, a.s., ktorá
vznikla v roku 2006 spojením aktivít i
majetku niekoľkých menších spoloč-
ností pôsobiacich na slovenskom trhu
od roku 2001. (juh)

VIZUALIZÁCIA - Peter Moravčík

Na rohu Letnej a Hálkovej ulice stavajú

Letná Residence, kde bude 70 bytov
NOVÉ MESTO
Na Hálkovej a Letnej ulici v Novom
Meste sa v júli začnú práce na
výstavbe polyfunkčného domu Letná
Residence. Ukončenie výstavby sa
predpokladá na jar 2010.
Polyfunkčný objekt Letná Residence
bude mať dve podzemné a dvanásť nad-
zemných podlaží. V podzemí bude garáž
so 106 parkovacími miestami, ďalšie
miesta na parkovanie budú pred budo-
vou. Vjazd aj výjazd z podzemných par-
kovacích garáží bude orientovaný do
Hálkovej ulice. Na prízemí má byť
kaviareň s prístupom z Hálkovej ulice a
obchodné priestory prístupné jednak z
Hálkovej, jednak z Letnej ulice. 
Na druhom nadzemnom podlaží sú
navrhnuté dve veľkopriestorové kance-
lárie. Na treťom až dvanástom podlaží
má byť spolu 70 bytov rôznych veľ-
kostí, od jednoizbových po štvorizbo-
vé, s rozlohou od 51 do 145 metrov
štvorcových. Jednoizbových bytov
bude 10, dvojizbových 32, trojizbo-
vých 19 a štvorizbových 9. Súčasťou
každého bytu bude balkón alebo
lodžia.
Polyfunkčný objekt Letná Residence je
koncipovaný tak, aby mohol slúžiť na
bývanie jednak mladým začínajúcim

rodinám s deťmi, jednak pre ľudí vyššej
strednej triedy. Je predpoklad, že v
budove bude okrem spomenutej kaviar-
ne aj beauty salón, kaderníctvo, prípad-
ne reštaurácia. 
V prospech lokality, na ktorej sa pri-
pravuje výstavba polyfunkčného ob-

jektu Letná Residence, hovorí fakt, že
v blízkosti plánovanej stavby je dosta-
tok zelene, materská i základná škola a
v neveľkej vzdialenosti sú významné
nákupné centrá, Polus City Center,
obchodný dom Slimák. (juh)

VIZUALIZÁCIA - Avocat & Merius

ÚČTOVNÍCTVO
Spracujem: jednoduché a podvojné
účtovníctvo živnostníkom aj s.r.o.

Mzdy, DPH, ročné uzávierky, 
daňové priznania, aj spätne.

DLHOROČNÁ  PRAX
☎0915 708 626

O všetkých 

článkoch môžete

diskutovať na webe

www.banoviny.sk
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STARÉ MESTO
NA OBCHODNEJ ULICI neznámy
ozbrojený páchateľ prepadol pobočku
banky. Od pracovníčky žiadal pod hroz-
bou použitia zbrane peniaze, tá mu ich
však nedala. Páchateľ ušiel smerom na
Mariánsku ulicu. Polícia po ňom pátra.
NA ŠTEFANOVIČOVEJ ULICI 55-
ročný vodič vozidla Toyota menil ľavé
zadné koleso s poškodenou pneumati-
kou, pričom neznámy páchateľ využil
situáciu, že vozidlo je neuzamknuté. Cez
pravé predné dvere odcudzil z vozidla
príručnú tašku s osobnými dokladmi
vrátane bankomatovej karty, s ktorou sa
dvakrát pokúsil o výber hotovosti z ban-
komatu, avšak bezúspešne. Napriek
tomu vodičovi spôsobil škodu vo výške
12-tisíc korún a 300 eur.
NA HLAVNEJ STANICI sa obeťou
krádeže stal 52-ročný muž z Brezna.
Prišiel o peňaženku s dokladmi, pla-
tobnou kartou a s 5700 korunami.
Nasledovali dva výbery s jeho odcu-
dzenou kartou, pričom mu z účtu
zmizlo 6500 korún. 

PETRŽALKA
NA ZNIEVSKEJ ULICI pred domom
dvaja neznámi páchatelia spôsobili 19-
ročnému mladíkovi zranenia, ktoré si
vyžiadali lekárske ošetrenie. Keď pre-
chádzal po ulici, teleskopickou tyčou ho
udierali do hlavy a po celom tele a jeden
z páchateľov ho pichol nožom do ľavej
nohy. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie
vo veci zločinu ublíženia na zdraví.
NA BRATSKEJ ULICI 31-ročný Ján
N. z Bratislavy fyzicky napadol 23-
ročnú ženu z Bratislavy. Keď vychádza-
la z parkoviska na vozidle značky
Škoda Fabia, muž ju zablokoval vozid-
lom značky Škoda Octavia. Potom pri-
stúpil k vodičke a po otázke, prečo ho
vytláča, kopol do ľavých predných
dverí jej vozidla. Následne ju cez ľavé
predné okno udrel päsťou do tváre.
Žena utrpela zranenia, ktoré si vyžiadali
lekárske ošetrenie. Na vozidle bola spô-
sobená škoda asi 20-tisíc korún.

VRAKUŇA
NA ČIERNOVODSKEJ ULICI sa
obeťou lúpeže stal 17-ročný mladík.
Prišli k nemu dvaja muži, pýtali sa ho,
kedy zaplatí za poškodenú sedačku a či
má u seba nejaké veci. Následne ho
jeden z páchateľov chytil za ruky a
druhý mu z vrecka nohavíc odcudzil
mobilný telefón. Mladík zranenia neutr-
pel, odcudzením mobilného telefónu
vznikla škoda asi 6000 korún. Vyšetro-
vateľ obvinil dvoch 20-ročných mužov,
Lukáša K. zo Šamorína a Andreja F. z
Bratislavy, zo zločinu lúpeže a dal pod-
net na ich vzatie do väzby. (ver)

Moderna

v antike, antika

v moderne
Viac ako 5000 športovcov z celého sveta
sa stretlo v dejisku hier XVII. olympiády
1960 v Ríme, priamo na miestach histo-
rických, keď rekordné počty divákov
boli svedkami množstva svetových i
olympijských rekordov.
Ďalšie milióny prostredníctvom priamych
televíznych prenosov, vysielaných na tri
kontinenty zemegule. Medzi 83 zúčastne-
nými krajinami boli oživením viaceré
mladé africké štáty.
Československo vyslalo do Ríma 120 repre-
zentantov, ich medailová bilancia bola tri
zlaté, dve strieborné a tri bronzové. Snažili sa
k nej prispieť aj siedmi Bratislavčania a
podarilo sa to aspoň jednému z nich. Skvelý
úspech v podobe olympijského zlata vybojo-
val československý dvojskif v zložení Pavel
Schmidt - Václav Kozák.
Bratislavský rodák Pavel Schmidt (1930-
2003) začal veslovať v SVK Bratislava v
roku 1947, potom jazdil v klubových farbách
Slovana a Dukly Terezín. Na OH odchádza-
li spolu s Kozákom dostatočne sebavedomí,
veď strieborná medaila z ME 1959 v pred-
olympijskom roku potvrdzovala ich ambície.
Na olympijskom jazere Albano sa ukázalo,
že naši skifári právom patrili k favoritom. 
Svoje účinkovanie v Ríme Schmidt opísal
takto: „Nastupovali sme s cieľom získať
zlato a našu snahu aj poslanie sme naplnili.
Výsledok viacročnej námahy a odriekania sa
dostavil. Bezprostredne po pretekoch som
bol taký vyčerpaný, že som nevládal stáť na
nohách. Vedeli sme, že sa nám podarilo
niečo fantastické.“ Deväťnásobný majster
republiky sa venoval veslovaniu 16 rokov, z
nich 11 reprezentačne. Neskôr, počas tréner-
ského pôsobenia vo Švajčiarsku, sa vtedy do
okupovaného Československa nevrátil.
Na svojej druhej olympiáde sa nepresadil
kajakár Ladislav Čepčiansky, ktorý nepre-
šiel cez semifinálové sito na 1000-metrovej
trati a čs. štafetu na 4x500 m, ktorej bol čle-
nom, diskvalifikovali. Omnoho lepšie sa
darilo kanoistovi Tiborovi Polakovičovi
(1935), členovi ČH Bratislava, ziskom pia-
teho miesta na kilometrovej trati. Škoda, že
v programe rímskej olympiády chýbala
jeho silnejšia disciplína - 10 000 m, veď v
poolympijskom roku v nej získal na európ-
skom šampionáte striebro.
Cyklistický tandem Juraj Miklušica - Dušan
Škvarenina začínal spolu jazdiť v TJ Práca
Bratislava, rok spolu strávili v Lokomotíve
a opäť sa našli vo vojenskej Dukle Pardubi-
ce. Keďže okrem viacerých úspechov na
dráhe dosiahli v roku 1959 aj titul majstrov
ČSR, nominácia do Ríma bola jasná. Na
olympijskom velodróme ich po prekonaní
prvej prekážky čakali nepríjemní súperi z
NDR, ktorých však už predtým doma i v
Nemecku porazili. Žiaľ, pod piatimi kruhmi
sa im to nepodarilo a Bratislavčania sa deli-
li o celkové piate miesto.
Na zápasníckej žinenke nesklamal ani borec
bratislavskej Dunajplavby Vojtech Tóth
(1938) v gréckorímskom štýle, ktorý vo váhe
do 62 kg v konkurencii 25 silákov obsadil 6.
miesto a získal jeden olympijský bod. Štvor-
násobný majster ČSSR v gréckorímskom
štýle i vo voľnom štýle si 6. miesta zopako-
val i na MS 1961 a 1965. Olympionik českej
národnosti, športový strelec Dušan Houdek
(1931), narodený v Bratislave, si vystieľal v
Ríme pekné 4. miesto v ľubovoľnej maloka-
librovke 3x40 výstrelov na 50 m a získal tri
olympijské body. Igor Machajdík

(Pokračovanie nabudúce)

Mozart v Pálffyho paláci nikdy nebol
Ľudská pamäť je krátka a často
nespoľahlivá. Preto si ľudstvo vymy-
slelo písmo a zápisky, ktoré majú
uchovať spomienky na osoby, uda-
losti, preto vznikol jedinečný feno-
mén s krycím názvom história.
A aby neboli zápisky prístupné iba
malým skupinám ľudí, ktorí mali prí-
stup do archívov a knižníc, zapisovali
sa isté informácie na verejne prístup-
ných miestach. Zachovali sa informá-
cie o mnohých na stenách domov napí-
saných resp. namaľovaných textoch.
Tie však zničil čas a poveternostné
podmienky. Lepšie sa zachovali nápisy
vytesané do kameňa. 
K najstarším v Bratislave zachovaným
historickým nápisom patria texty na
kamenných tabuľkách na Prepoštskom
paláci na Kapitulskej ulici, nad bránou
budovy, v ktorej sa skrýva kaplnka
Božieho tela (Corporis Christi), na
Panskej ulici 11 a na Ventúrskej ulici
16. Viac zachovaných nápisov na
kamenných tabuliach je z 18. storočia
(na radničnej veži, na budove Uhorskej
kráľovskej dvorskej komory, na klášto-
re Notre Dame, na oboch evanjelic-
kých kostoloch na Panenskej, na prie-
čelí Primaciálneho paláca). Z 18. storo-
čia sa výnimočne zachovali aj dve
bronzové nápisové platne, na vonkajšej
Michalskej bráne (1712) a nad prejaz-
dom gotickej Michalskej brány zo stra-
ny mesta (1758). Rozmerná mramoro-
vá tabuľa s dlhým nápisom o zriadení
školy, ktorá bývala umiestnená nad
bránou bývalého kláštora klarisiek, je
teraz osadená na chodbe na prízemí
budovy. Z pamätných tabúľ 19. storo-
čia sa akoby zázrakom zachovala Kis-
faludyho tabuľka z červeného kameňa
na Kozej ulici 16. Kamenná tabuľka z
rodného domu publicistu Adolfa Duxa
na Zámockej ulici skončila v jeho rui-
nách. Tabuľky pripomínajúce Petöfiho
a Pavla Rázgu, ktorého popravili za
účasť v revolúcii 1848, z domov na
Panenskej 27 a 28 zmizli, ostali po nich
len prázdne rámy. Prázdny je aj rám na
bývalom De Pauliovskom paláci na
Ventúrskej 11 (teraz sídlo Univerzitnej
knižnice). Býval v ňom nápis, že v
paláci sa v roku 1832 narodil pravnuk
Márie Terézie arciknieža Jozef a v roku
1836 jeho sestra arcikňažná Mária
Henrietta, ktorá sa neskôr stala belgic-
kou kráľovnou. Na Ventúrskej bola
mramorovou tabuľkou označená aj
ďalšia budova, v ktorej sídlila od roku
1771 tlačiareň kníhtlačiara Fr. Patzka.
Iná tabuľa na tej istej ulici informova-
la, nie celkom správne, o lokalizovaní
univerzity pod nesprávnym názvom

Academia Istropolitana. Nezmyselné
pamätné tabule Pugačova a Dibrova,
ktoré do stredu mesta nepatrili, skonči-
li v sklade múzea. Iné tabule, ktoré sú
osadené na budovy bez akéhokoľvek
vzťahu pripomínanej osoby k miestu,
sú zbytočne na Panenskej 11 (Christo
Botev) či na Panskej 26 (Hryhor Sko-
vorod). Nezmyslom je drahá „pamät-
ná“ doska s textom diskutabilného
obsahu na historickom meštianskom
dome na Panskej 41, kde momentálne
sídli Bibiana. 
Keď si chcelo mesto v 30. rokoch 20.
storočia pripomenúť návštevu slávne-
ho vedca 16. storočia Paracelsa, nesú-
hlasil majiteľ domu, v ktorom Paracel-
sus údajne nocoval, s osadením tabule
na jeho dome. Pamätnú tabuľu teda
osadili na východnú stenu Primaciálne-
ho paláca s upraveným latinským tex-
tom, že Paracelsus býval „na tejto
ulici“. 
Vo Viedni bola na nároží Wiedner
Hauptstrasse a Waaggasse roky mra-
morová tabuľka informujúca o pobyte
Jeana Sibelia v tom dome. Asi pred
troma rokmi sa zistilo, že Sibelius

býval v nárožnom dome naproti.
Tabuľku premiestnili na správny dom. 
Na Myrthengasse vo Viedni stojí dom s
nenápadnou fasádou zo začiatku 19.
storočia. Vedľa brány domu je tabuľka
s textom, ktorý v preklade znie: „V
tomto dome Wolfgang Amadeus
Mozart dňa 27. 8. 1778 na svojej tretej
ceste do Prahy nenocoval.“
Pred rokom 1978 tam bola tabuľka,
ktorá tvrdila pravý opak. 
V deväťdesiatych rokoch sa jeden bra-
tislavský žurnalista vyjadril, že mu je
jedno, či Mozart bol alebo nebol v
paláci generála Pálffyho na Ventúrskej
ulici. Pre neho je vraj dôležité, že
tabuľka dodáva mestu „imidž“.
Neviem, či „imidž“ mesta zlepšujú
nepravdivé informácie, ktoré ešte turis-
tickí sprievodcovia doplňujú nezmy-
selnými rozprávkami, o ktorých sa
nesnívalo ani komunistickému hudob-
nému vedcovi, ktorý pobyt šesťročné-
ho Mozarta v Pálffyho paláci vymyslel. 
Bolo by na čase priznať chybu, text na
tabuľke na Pálffyho paláci na Ventúr-
skej 10 podľa viedenského vzoru opra-
viť a prestať naďalej tvrdohlavo šíriť
nezmysel. Veď Mozart tam dokázateľ-
ne nebol. Štefan Holčík

FOTO - autor a Oto Limpus

Baumit. Myšlienky s budúcnosťou.
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Baumitnovinka

Záhrady 
a spevnené plochy

rýchle a plynulé odvádzanie vody 
stabilný tvar povrchu
pre všetky typy dlažobných prvkov
vysoká estetika – žiadne výkvety, 
trvalo vyplnené škáry bez prerastania trávou

Kúpite v sieti vybraných zmluvných predajcov Baumit.
Viac informácií na www.gala.baumit.sk.
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Slovanistky

poznajú 

súperky v EPM
HOKEJ
Slovenské hokejové suverénky zo Slo-
vana Bratislava už poznajú mená
súperiek v základnej fáze 5. ročníka
Európskeho pohára majstrov.
V moskovskej D-skupine sa stretnú s
domácim Skif Moskovská oblasť, s
rumunským SC Miercurea Ciuc a s bul-
harským klubom Slavia Sofia.
Pre Bratislavčanky to bude premiéra v
prestížnej ženskej súťaži. V boji o
postup do 2. kola by mal byť najväčším
súperom moskovský tím.
Turnaj sa odohrá na prelome októbra a
novembra, 2. kolo je na programe v
decembri, finále sa hrá 31. januára a 1.
februára. (mm)

Hokej na ľade

v júni strieda 

in-line hokej
IN-LINE HOKEJ
Slovenský hokej na majstrovstvách
sveta zaplakal, ale ešte pred prícho-
dom leta je tu šanca na malú náplasť.
Bratislava bude od soboty 21. do
nedele 29. júna dejiskom súperenia
šestnástich najlepších svetových
tímov v in-line hokeji. 
Prvých osem družstiev sa stretne v
dvoch skupinách na majstrovstvách
sveta A-kategórie, druhá osmička v
dvoch skupinách B-kategórie. Obe sa
budú prelínať na konci šampionátu, keď
sa posledné dva tímy z oboch skupín A-
kategórie stretnú s najlepšími zo skupín
B-kategórie.
Slovensko patrí medzi favoritov turnaja
a v Samsung Aréne sa postupne stretne
so Švédskom, Rakúskom a Slovinskom.
Vo vedľajšej hale budú hrať Fínsko,
Nemecko, USA a Česko.
Na posledných majstrovstvách skončili
Slováci šiesti a rovnaké miesto im patrí
aj vo svetovom rebríčku. Vstupenky sa
dajú kúpiť aj v dňoch zápasov v poklad-
niciach Samsung Arény, na stretnutia v
skupinách stoja 55 Sk. (mm)

Futbalistky

skončili druhé
FUTBAL
Jediný zápas delil futbalistky Slovana
od majstrovského titulu. K prestížne-
mu triumfu potrebovali vyhrať v Šali.
Napriek vedeniu 1:0 sa Bratislavčan-
kám nepodarilo výsledok doviesť až do
konca a po prehre 1:3 im zostali „len“
strieborné medaily. (mm)

BASKETBAL
Sen o repríze osláv z roku 1996 zostal
iba snom. Presne pred dvanástimi
rokmi získali basketbalisti Interu
svoj prvý a zatiaľ posledný slovenský
titul, na ktorý chceli nadviazať v
tejto sezóne. Zostalo však iba pri
želaní.
Žlto-čierni prehrali štvrtý finálový zápas
s Pezinkom na vlastnej palubovke
92:111 a celú sériu 1:3. Interu teda dru-
hý raz po sebe nevyšiel posledný krok.
Vlani nestačil na Košice, tentoraz na
Pezinok, ktorý vyhral aj základnú časť.
„O titule rozhodla kvalitnejšia súperova
lavička. Pezinčania mali širší káder,
zatiaľ čo my sme po zraneniach niekto-
rých kľúčových hráčov strácali na kva-
lite. V závere sa to týkalo najmä Nová-
ka s Futom, ktorí nemohli hrať naplno.
Keby boli v poriadku, minimálne vo
štvrtom zápase by sme boli vyhrali,“
prezradil tréner Oto Matický. Súhlasil s
tým aj kormidelník majstra Milan Čer-
nický: „Boli sme rozohratejší, lepší pod
košmi, ale je pravdou, že veľkú úlohu
zohrala aj naša širšia lavička.“
Jedno sa však interistom podarilo aj bez
titulu. Pasienky znovu ovládol basket-
balový ošiaľ, ktorý trošku pripomenul
atmosféru spred dvadsiatich-tridsiatich
rokov. Osobitne finálové stretnutia a
semifinálová séria so Spišskou Novou
Vsou vtiahli do deja aj chladnejších
divákov...
„V oboch sériách sme odohrali veľmi
dobré zápasy. Aj preto sa nemáme za čo

hanbiť,“ prízvukuje Oto Matický. Na
druhej strane fanúšikov, ale aj trénerov
či hráčov mrzí, že Inter rovnako ako
vlani zostal tesne pod vrcholom.
„Máme mužstvo, ktoré má svoju kvali-
tu a môže ísť vyššie. Určite je v hrá-
čoch, aby sa naďalej zlepšovali a aby
sme mohli o rok úspešne bojovať o
titul. Druhá priečka je pekná, ale byť
dvakrát po sebe druhí, to naozaj mrzí,“
priznal Oto Matický.
Aj keď hráčov bezprostredne po dueli
prehra viditeľne sklamala, s odstupom
času hodnotili finále a samotný ročník
ako úspešné. „Pred sezónou sme v kúti-
ku duše verili, že máme na to, aby sme
bojovali o najvyššie priečky, no druhé
miesto je super. Škoda, že sme to nedo-
tiahli do víťaznej bodky, prehra v

poslednom zápase nebýva najpríjem-
nejšia. Na finálovej série sa však podpí-
sala aj únava, na rozdiel od Pezinka
sme nemali k dispozícii takú širokú
lavičku. Aj tak sme však vo finále
zohrali dôstojnú úlohu,“ zdôraznil krí-
delník Dušan Pandula.
Napriek všetkému na Pasienkoch pre-
vláda spokojnosť nad sklamaním.
Suverénne účinkovanie v základnej
časti a kvalitné výkony v play-off uká-
zali, že interistický majstrovský pôst by
už nemusel trvať tak dlho. Jediným
nevysvetleným otáznikom celej sezóny
preto zostane náhly odchod trénera
Pavla Zuzika, ktorý však, našťastie, v
začínajúcom play-off nenaštrbil poho-
du v tíme... (mm)

FOTO - TASR

FUTBAL
Pred jarnou časťou I. futbalovej ligy
tréner Interu Bratislava Vladimír
Koník zdôraznil, že futbalisti z
Pasienkov chcú ponaháňať vedúci
Prešov a skončiť druhí. Ani jeden z
jeho cieľov síce nevyšiel, kormidelník
žlto-čiernych však necíti sklamanie.
„Z pohľadu celej sezóny nám to nevy-
šlo, Prešov sme veľmi neponaháňali a
predstihla nás Podbrezová, no s jarou
sme vcelku spokojní. Naznačili sme
progres, ktorý sa pokúsime ďalej
potvrdzovať,“ začal hodnotenie Vladi-
mír Koník. 
Výkonnosť mužstva sa podľa trénera
stabilizovala, čo možno povedať aj o
kádri, kde deväť hráčov nastupovalo na
jar pravidelne. Oproti jeseni, keď inka-
sovali 27 gólov, mali na jar lepšiu aj
defenzívu, dostali len 13 gólov. „Počas
jesene sme len trikrát skončili s nulou,

na jar sedemkrát, navyše posledné štyri
stretnutia sme neinkasovali ani raz.
Uvedomujem si, že ide len o štatistiku,
ale taká je skutočnosť,“ priznal V.
Koník.
Boj o postup bol pre Inter túto sezónu
nereálny. Priznáva to aj tréner. „V
súperení s Prešovom sme nemali veľa
šancí. Prešov bol dobre pripravený,
stabilizovaný hráčsky i materiálne.
Teraz chceme, aby sa niečo podobné
podarilo aj nám,“ uviedol. „Potrebuje-
me doplniť káder, no o menách je
skoro hovoriť. Kým nie sú podpisy na
papieroch, môže to byť predčasné.
Určite však pôjde o zaujímavé mená,
dokonca aj o hráčov z Corgoň ligy. Z
kádra odišiel brankár Kašický do Cata-
nie, Mihálika s Mezovským dáme na
hosťovanie, aby sa rozohrali, odchádza
aj Augustín. Mojím želaním je udržať
22-členný hráčsky káder s tromi bran-

kármi, z toho by mal mať základný
káder 18 hráčov,“ dodal.
V poslednom období sa veľa popísalo aj
o presune Interu do Dúbravky, prípadne
o jeho zlúčení s ŠKP... Vladimír Koník
však všetky šumy vyvracia: „Inter
zostáva Interom. Nikam sa nesťahuje-
me. Na náš štadión ide Petržalka, uvidí-
me, čo bude od zimy so Slovanom a
budovaním Národného štadióna, ale
zatiaľ zostávame doma na Pasienkoch.
Nevylučujeme však, že v Dúbravke
odohráme nejaký pohárový zápas,
navyše v troch hracích termínoch koli-
dujeme s Petržalkou, takže aj to budeme
musieť nejako vyriešiť.“ 
Hrací termín zostáva v sobotu o 10.30 h,
Petržalka zvažuje piatkový večerný ter-
mín (uvažoval o ňom aj Inter) alebo so-
botňajší úradný hrací čas. Všetko bude
jasnejšie, ak sa dokončí prípadná rekon-
štrukcia umelého osvetlenia. (mm)

Futbalisti začali,

blížia sa liga aj

poháre
FUTBAL
Letné futbalové prestávky sa už nerá-
tajú na mesiace, ale len na týždne a v
slovenských pomeroch pomaly na
dni. S prípravou na nový ročník zača-
li aj bratislavskí účastníci Corgoň ligy
- majstrovská Petržalka a ambiciózny
Slovan.
Obe mužstvá sa prvý raz stretli v ponde-
lok a v oboch bolo počas dvojtýždňovej
prestávky ticho pred búrkou. V Petržal-
ke to bolo podmienené aj určovaním si
ambícii pred pohárovou sezónou. O prí-
padných posilách sa veľmi nehovorilo,
skôr bol v hre tréner Vladimír Weiss. 
Záujem o kormidelníka majstra prejavil
škótsky klub Heart of Midlothian. Roz-
hovory s majiteľom klubu mali Vladi-
mírovi Weissovi pomôcť v rozhodovaní
sa, či prijme prípadnú ponuku „srdie-
čok“. Tie najvážnejšie boli v nedeľu, v
prípade dohody bolo len otázkou času,
kedy si sadne na lavičku Škótov. 
Belasí sa prvý raz stretli v pondelok
popoludní a po troch zahrievacích dňoch
odchádzajú na sústredenie do Vyhní, kde
už tento víkend zohrajú dva zápasy so
Žiarom nad Hronom a s Handlovou.
Zatiaľ čo v Petržalke boli okolo tréner-
skej lavičky otázniky, slovanisti sa po
dobrých výkonoch v závere sezóny roz-
hodli zveriť hráčov doterajšej dvojici
Ladislav Pecko - Marián Zeman.
Pre fanúšikov je zaujímavá informácia o
Tehelnom poli. Štadión zostáva mini-
málne do konca roka a avizované búra-
nie bude aktuálne najskôr koncom
decembra a začiatkom januára. (mm)

Prvenstvo

z polmaratónu

patrí Maďarovi
ATLETIKA
Ideálne atletické počasie, ani horúco,
ani zima, privítalo takmer štvrť tisíc-
ky účastníkov Bratislavského polma-
ratónu na Železnej studienke. 
Šiesty ročník zaznamenal hneď dva re-
kordy. Prvým bol samotný počet bež-
cov, o ten druhý sa postaral víťaz muž-
skej kategórie.
Imrich Maďar z Nových Zámkov zabe-
hol trať v novom časovom rekorde
1:10:42 h a opäť posunul métu poduja-
tia o niečo vyššie. Medzi ženami trium-
fovala Andrea Walterová, ktorá prebeh-
la trať za 1:34:29 h.
Medzi mužmi nad 40 rokov vyhral
Tomáš Kopčík z Trnavy, nad 50 rokov
František Chebeň a nad 60 rokov Viliam
Novák (obaja z Bratislavy). (mm)

Basketbalisti Interu skončili druhí, na

titul už čakajú dlhých dvanásť rokov

Futbalisti z Pasienkov sa chcú opäť

pokúsiť o návrat do Corgoň ligy
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Leonce a Lena -

nový pohľad 

na lásku i moc
DIVADLO
Divadelnú hru Leonce a Lena napí-
sal nemecký dramatik Georg Büch-
ner sotva dvadsaťdvaročný. O dva
roky neskôr, zmorený životnými
okolnosťami, znechutený politickým
vývojom krajiny a zúbožený týfu-
som, umiera.
Režisér Martin Čičvák má okolo 33
rokov, dramaturg Martin Kubran asi
tiež nie viac a herci hlavných postáv
na scéne Slovenského národného
divadla v inscenácii Leonce a Lena
takisto patria k mladším ročníkom.
Niet teda divu, že sa tento tvorivý tím
rozhodol inscenáciu venovať mladé-
mu publiku. 
Čo sa týka oživenia divadelnej scény
novými prístupmi v spracovaní témy,
divadelníci sa neminuli s cieľom. Na
čepeľ irónie a sarkazmu nabrali motív
politickej moci, samoľúbosti, sebaosla-
vy a ukájania sa vo vlastnej dokonalos-
ti. Vynikajúci text hry v preklade Jána
Roznera naplno využili, aby rozohrali
žiarivú hru plnú farieb, napriek tomu,
že scéna Toma Cillera a kostýmy Mari-
ji Havran sú ladené elegantne čierno-
bielo. Maliari tvrdia, že práve tieto dva
odtiene odrážajú celé spektrum farieb a
divadelníci túto plnofarebnú teóriu
potvrdzujú. 
Aj keď sa zdá, že Georg Büchner bol
poriadny skeptik, človek utápaný
pochybnosťami a ničený sebaobviňo-
vaním, jeho hra o láske princa a prin-
ceznej hýri humorom, iróniou a sarkaz-
mom. Dokázal sa v nej poriadne porý-
pať vo vlastnostiach, ktoré sa často pri-
sudzujú zhýčkaným vladárom. A aby
toho rozmarný princ Leonce nemal
málo, prisúdil mu autor do vienka ešte
aj naplnenú lásku s krásnou princeznou
a moc nad celou zemou.
Robí si z nás Georg Büchner, žijúci v
rokoch 1813-1837, s viac ako storoč-
ným predstihom žarty? Strieľa si z nás
tvorivý tím sústredený okolo režiséra
Martina Čičváka? Nemyslím. Len
nám dáva možnosť vidieť divadlo
inak. Na takúto spoločnosť nepochyb-
ne pristanete, aj keď váš život zdobí
už viac krížikov ako tie povestné dva-
tri, ktorými oplývajú tvorcovia insce-
nácie. 
Rozmarného a samoľúbeho kráľa hrá
vynikajúci Emil Horváth, kráľovských
nohsledov stvárňujú Oldo Hlaváček,
Leopold Haverl, Vladimír Obšil, Ale-
xander Bárta a Branislav Bystriansky.
Hlavných postáv sa s eleganciou a bra-
vúrou zmocnili Ľuboš Kostelný, Diana
Mórová, Robert Roth, Zuzana Fialová a
Gabriela Dzúriková. Dáša Šebanová

Lenny Kravitz a

Carlos Santana

v Bratislave
HUDBA
Koncom júna privíta Bratislava dve
svetové hudobné hviezdy. Na štadió-
ne Artmedie v Petržalke vystúpi v
utorok 24. júna o 20.00 h Lenny
Kravitz a na futbalovom štadióne
Interu vo štvrtok 26. júna gitarový
mág Carlos Santana. 
Lenny Kravitz sa zapísal do povedo-
mia ľudí už pred osemnástimi rokmi.
Napriek tomu, že odvtedy sa v popu-
lárnej hudbe mnohé zmenilo, ostáva
tento hudobník výraznou postavou a
jedným z najúspešnejších rockových
hudobníkov. 
Hudba Lennyho Kravitza v sebe nesie
ozvenu dôb minulých, klasického
rocku, starej školy soulu, hrubozrnné-
ho funku a konfekčného popu 60.
rokov.
Carlos Santana patrí medzi žijúce
legendy svetového rocku, popu i blues
a zaraďuje sa medzi inštrumentálnu i
skladateľskú špičku. V Bratislave
vystúpi v rámci turné Live Your Light
Tour. Na bratislavskom koncerte pred-
staví svoje najväčšie hity Black Magic
Woman, Smooth či Maria Maria. (dš) 

Židovská 

liturgia zaznie

pod pyramídou
HUDBA
Vo Veľkom koncertnom štúdiu Slo-
venského rozhlasu na Mýtnej 1
zaznie 22. júna o 19.00 h židovská
liturgická skladba Avodat Hado-
kes.
Na programe koncertu je Žalm č. 13
pre zbor a orchester Alexandra Zemlin-
ského a Avodat Hakodes (Svätá práca)
Ernesta Blocha, oratórium pre barytón,
zbor a orchester.
Účinkuje spevácky zbor Cantare Con
Vivo (USA), Filharmonie Bohuslava
Martinů Zlín (Česká republika), bary-
tonista Martin Mikuš (SK) a dirigent
David Morales (USA). 
Židovská liturgická skladba zaznie v
origináli - v hebrejčine. Len text 5.
časti skladby Kadiš napísal Bloch po
anglicky. Na prianie dirigenta Morale-
sa zaznie táto časť na koncerte po slo-
vensky. Zaujímavosťou je, že úlohu
synagogálneho kantora bude spievať
syn evanjelického farára, nádejný slo-
venský barytonista Martin Mikuš.
Vstupné je 150 Sk. Časť výťažku
venujú spevácky zbor Cantare Con
Vivo a agentúra ACFEA Nadácii
Výskum rakoviny. (dš)

Kit-Kat Girls - muzikál na doskách VŠMU
DIVADLO
V školskom roku 2005/2006 otvorili
na Divadelnej fakulte Vysokej školy
múzických umení prvý muzikálový
ročník v histórii. Dva roky študovali
študenti spolu s hereckým ročníkom
a v tomto školskom roku začali pri-
pravovať vlastný divadelnmý pro-
jekt. 
Tak vznikol prvý muzikál na pôde
Divadelnej fakulty VŠMU.  Aj keď sa
spočiatku študenti spolu s pedagógmi
dali inšpirovať americkým filmom
Kabaret, v priebehu skúšok vznikla
nová javisková podoba muzikálu s
názvom Kit-Kat Girls. Z filmu Kaba-
ret v nej zostalo už len päť pôvodných
pesničiek. To však neuberá na sile
tohto muzikálu upraveného do diva-
delnej podoby.
Naopak - na VŠMU sa stal taký malý
muzikálový zázrak, keď sa študentom
spolu s ich pedagógmi podaril pripra-

viť umelecký kúsok, ktorý uchváti a
pobaví diváka, i keď rozpráva pomer-
ne smutný príbeh o štyroch tanečni-
ciach prezentujúcich svoje umenie v
bare. 
Nazývajúc sa umelkyňami, predvá-
dzajú štyri dievčatá najmä svoje mladé
telá, i keď - a to sa im nedá odoprieť -
skutočne v umeleckej podobe. Najvyš-
šej úrovni tu nahrávajú slovenské texty
piesní, ktoré pripravil Ján Štrasser, kla-
vírny sprievod s hudbou J. Kandera a
najmä pôsobivé herecké a spevácke
podanie textu v interpretácii mladých
muzikálových herečiek. 
Na Malej scéne VŠMU sa predstavujú
Petra Humeňanská, Andrea Kiraľová,
Lenka Prokopová, Natália Puklušová,
František Balog a Kristián Seidmann.
Pod pedagogickú réžiu a dramaturgiu
sa podpísala doc. Ingrid Timková
spolu s ďalšími pedagógmi VŠMU
prof. V. Strniskom, Mgr. art. K. Seid-

mannom, Mgr. art. L. Paulíkovou a
doc. S. Waradzinovou.
Študentky sa s vehemenciou ľahkých
žien, ktoré sú každý večer pripravené
opustiť ťažký chlebíček nočných sean-
sí, a vrhnúť sa na poctivý život, vždy
znova a znova vracajú medzi svetlá
reflektorov, pod „jazdecký bičík“ svoj-
ho krotiteľa, aby každý večer rozprá-
vali divákom svoje príbehy o nenapl-
nenej láske, smutných nociach, nadby-
točných kilách a zúfalých túžbach. A
to všetko tak, aby sa to nedozvedela
mama.
Študenti muzikálového ročníka diva-
delnej fakulty si dali na záver školské-
ho roka pekný darček - muzikál plný
pôsobivých piesní, šarmantného a
zvodného pohybu, talentovaného he-
rectva a dojímavého príbehu. Okrem
seba obdarovali aj najdôležitejšiu časť
súkolia, ktoré obsahuje divadelný svet
- svojho diváka. Dáša Šebanová 

Divadelná Istropolitana už po 17. raz
DIVADLO
V bratislavských divadlách sa od 21.
do 25. júna uskutoční medzinárodný
festival divadelných vysokých škôl,
Istropolitana Projekt 2008.
Na 17. ročníku predvedú svoj talent
mladí divadelníci z Európy (Slovins-
ko, Nemecko, Maďarsko, Bulharsko,
Česká republika, Moldavsko, Talian-
sko, Poľsko a Švajčiarsko), ale aj z
ďalekej Indonézie. Chýbať nebudú

ani študenti Divadelnej faktulty
VŠMU. 
Predstavenie Davida Mameta a jeho
Sexuálnu perverzitu v Chicagu odohra-
jú čerství absolventi herectva v réžií
Michala Vajdičku 24. júna na Malej
scéne VŠMU o 17.00 h. Jednotlivé
predstavenia sa budú okrem Malej
scény VŠMU hrať v rôznych bratislav-
ských divadlách. Svoje priestory
ponúkla Nová scéna, Štúdio SND,

Divadlo Astorka Korzo´90, divadlo
a.ha, Štúdio 1 Zochova ul. a Divadlo v
podpalubí. 
Slávnostné odovzdávanie cien, ako aj
sprievodný program sa uskutoční v
Divadle v podpalubí na Tyršovom ná-
breží. Festival Istropolitana Projekt
2008 sa snaží ukázať to najlepšie, čo za
posledné dva roky na divadelných vyso-
kých školách vzniklo. Cena vstupenky
na všetky predstavenia je 50 Sk. (dš)

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 2. 6. do 30. 6. 2008 alebo do vypredania zásob.

3x v
 BA

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

Študentky VŠMU ako štyri tanečnice v muzikáli Kit-Kat Girls. FOTO -  Karol Ivanič
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SOBOTA 21. jún
� 10.00 - MS v in-line hokeji, Samsung
aréna.
� 10. 00 - 17. 00 - Ružinovské rybárske
slávnosti 2008, rybárske slávnosti spojené s
kultúrnym programom, Areál Štrkovec
� 17.00 - Lost/Found, Slovinsko, Istropo-
litana Projekt 2008, 17. ročník medzinárod-
ného festivalu vysokých divadelných škôl,
Divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 17.00 - Tancujeme pri jazere, podujatie
pri hudbe 60. - 90. rokov, do tanca a na počú-
vanie bude hrať HS Saturn, jazero Kuchajda
� 18.00 - Kloki show, tanečný program
CVČ Klokan a jeho hostí, DK Dúbravka,
Saratovská 2/A
� 20.00 - Boris Vian: Pena dní, Nemecko,
slávnostné otvorenie festivalu Istropolitana
Projekt 2008, Malá scéna VŠMU 

NEDEĽA 22. jún
� 10.00 - MS v in-line hokeji, Samsung
aréna
� 10.30 - O kukučke, ktorá prestala
kukať, účinkuje Bábkové divadlo Happy,
DK Dúbravka, Saratovská 2/A
� 10.30 - Nedeľné matiné, J. Podhoranský,
violončelo, R. Ardaševová, klavír (ČR), pro-
gram: A. Stepanovič Arenskij, R. M. Glier,
S. Rachmaninov, GMB, Mirbachov palác,
Františkánske námestie 11
� 11.00 - Gianina Cărbunariu: Stop the
tempo! Istropolitana Projekt 2008, Divadlo
a.ha, Školská 14 
� 14.00 - Derby-trial, Veľká cena Petržal-
ky, dostihy
� 14.00 - A. P. Čechov: Tri sestry, Istropo-
litana Projekt 2008, Divadlo Astorka
Korzo ,́ Námestie SNP 33
� 14.00 - Vankúš, Indonézia, Istropolitana
Projekt 2008, 17. ročník medzinárodného
festivalu vysokých divadelných škôl, Di-
vadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 17.00 - Ágota Kristof: Bolesť, Maďar-
sko, Istropolitana Projekt 2008, Malá scéna
VŠMU, Dostojevského rad 7

� 19.00 - Židovská liturgická skladba
Avodat Hadokes, účinkuje spevácky zbor
Cantare Con Vivo (USA), Filharmonie
Bohuslava Martinů, Zlín (ČR), M. Mikuš

(SK), barytón a D. Morales (USA), dirigent,
Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhla-
su, Mýtna 1
� 20.00 - J. M. Tebelak, S. Schwartz:
Godspell, Istropolitana Projekt 2008, Nová
scéna, Kollárovo námestie 

PONDELOK 23. jún
� 10.00 - S. Štepka: Lastovičie rozpráv-
ky, 1. premiéra, Radošinské naivné divadlo,
Škultétyho 5
� 11.00 - Biljana Srbljanovič: Rodinné
príbehy, Istropolitana Projekt 2008, Štúdio
1 VŠMU, Zochova ul. 
� 14.00 - Pavel Štourač: Hľadisko, Istropo-
litana Projekt 2008, Švajčiarsko, Štúdio SND 
� 17.00 - Jordi Galceran: Dakota, Spútané
slová, Bulharsko, Istropolitana Projekt 2008,
Malá scéna VŠMU, Dostojevského rad 7 
� 19.00 - Benefičný koncert na podporu
ľudí bez domova, účinkujú študenti, pedagó-
govia a absolventi Cirkevného konzervatória
a VŠMU a členovia orchestrov Slovenskej fil-
harmónie a Slovenského rozhlasu, Pálffyho
palác, Zámocká ulica
� 19.30 - Bluesový pondelok, Music Club,
Hlava XXII, Bazová 9
� 20.00 - Stanisław Ignacy Witkiewicz:
Oni, Poľsko, Istropolitana Projekt 2008,
Nová scéna, Kollárovo námestie

UTOROK 24. jún
� 10.00 - S. Štepka: Lastovičie rozpráv-
ky, 2. premiéra, Radošinské naivné divadlo,
Škultétyho 5
� 10.00 - H. Ch. Andersen: Malá morská
víla, pre deti od 6 rokov, Bratislavské báb-
kové divadlo, Dunajská 36
� 11.00 - Eugene Labiche: Gramatika a
Arthur Schnitzler: Udatný Kasián, Istro-
politana Projekt 2008, Divadlo v podpalubí,
Tyršovo nábrežie 
� 14.00 - Prísaha krivej lásky, Taliansko,
Istropolitana Projekt 2008, 17. ročník medzi-
národného festivalu vysokých divadelných
škôl, Divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 17.00 - David Mamet: Sexuálna perver-
zita v Chicagu, Istropolitana Projekt 2008,
Malá scéna VŠMU, Dostojevského rad 7 
� 19.00 - P. Pőrtner: Šialené nožničky,
Divadlo Nová scéna, Kollárovo námestie     
� 19.00 - Jorgos Panetsos, Grécko, Me-
dzinárodný gitarový festival J. K. Mertza,
Koncertná sieň Klarisky, Farská 4
� 19.00 - Divadlo Feste: Identita I.: Náš
islam, divadelno-sociálny projekt s dôra-
zom na zoznámenie divákov s islamskou
kultúrou a náboženstvom, Štúdio 12, Jaku-
bovo námestie 12
� 20.00 - William Shakespeare, Titus An-
dronicus: Let muchy, Istropolitana Projekt
2008, Štúdio SND

� 20.00 - Lenny Kravitz, koncert americ-
kého speváka, skladateľa, gitaristu a produ-
centa, Štadión Artmedia Petržalka 

STREDA 25. jún
� 10.00 - H. Ch. Andersen: Malá morská
víla, pre deti od 6 rokov, Bratislavské báb-
kové divadlo, Dunajská 36
� 11.00 - John James Osborne: Obzri sa
v hneve, Divadlo v podpalubí, Istropolitana
Projekt 2008, Tyršovo nábrežie, 
� 14.00 - William Shakespeare: Hamlet,
Moldavsko, Istropolitana Projekt 2008, Štú-
dio SND 

� 17.00 - Barbarity and break your
piggy bank, Brazília, Istropolitana Projekt
2008, 17. ročník medzinárodného festivalu
vysokých divadelných škôl, Divadlo Astor-
ka, Námestie SNP 33
� 19.00 - P. Pőrtner: Šialené nožničky,
Divadlo Nová scéna, Kollárovo námestie     
� 19.00 - Henry Tóth a hostia, Medziná-
rodný gitarový festival J. K. Mertza, Kon-
certná sieň Klarisky, Farská 4
� 19.00 - Co v detektivce nebylo, detektív-
na komédia. Hrajú: P. Nárožný, V. Vydra, J.
Boušková, L. Trojan a ďalší, DK Dúbravka,
Saratovská 2/A
� 19.00 - B. Kováč: Uzavretí, autorské
divadelné predstavenie inšpirované novelou
Slavomíra Kunza Muž a žena vo fľaši, Štú-
dio 12, Jakubovo námestie 12
� 20.00- Chuck Palahniuk: Klub bitká-
rov, Istropolitana Projekt 2008, Malá scéna
VŠMU, Dostojevského rad 7
� 23.00 - Udeľovanie cien Istropolitana
Projekt 2008, Divadlo v podpalubí, Tyršo-
vo nábrežie

ŠTVRTOK 26. jún
� 19.00 - Paolo Pegoraro, Taliansko,
Medzinárodný gitarový festival J. K. Mert-
za, Koncertná sieň Klarisky, Farská 4
� 19.00 - J. Robbins, A. Laurents, L. Bern-
stein, S. Sondhein: West Side Story, muzikál
Divadlo Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - P. Coelho: Pokušenie, účinkuje
Prešporské divadlo, DK Ružinov, Ruži-
novská 28
� 19.00 - M. Macourek: Hra na Zuzan-
ku, Divadlo Ívery, Školská 14 
� 20.00 - Carlos Santana, vystúpenie

gitarového mága pôvodom z Mexika, Šta-
dión Interu

PIATOK 27. jún
� 17.00 - Ružinovská tančiareň, tanečné
stretnutie, DK Ružinov, Ružinovská 28
� 19.00 - Carles Trepat, Španielsko, Me-
dzinárodný gitarový festival J.K. Mertza,
Koncertná sieň Klarisky, Farská 4
� 19.00 - J. Robbins, A. Laurents, L. Bern-
stein, S. Sondhein: West Side Story, muzikál
Divadlo Nová scéna, Kollárovo námestie

VÝSTAVY
� Spoznaj Petržalku, výstava fotografií,
Cik-Cak centrum, Jiráskova 3, do 30. júna
� Svet v kroji - bábiky z Poľska a zo sveta,
Galéria ÚĽUV, Obchodná 64, do 13. sep-
tembra 
� Dávid Baffi: Proxi Moon, Open Galery,
Baštová 5, do 30. júna
� L. Bielik: Výstava v parku 1968 -2008,
Šafárikovo námestie, do 12. septembra
� Nostalgia v domácnosti, výstavné prie-
story Slovenského technického múzea do-
pravy, Šancová 1/A, do 31. augusta
� Ľubomir Longauer: Nápisy a pisme-
ná, Satelit, výstavný a informačný bod
SDC, Dobrovičova 3, do 13. júla 
� Eugen Suchoň: Tvorca národnej
opery, Slovenské národné múzeum, Vajan-
ského nábrežie 2, do 31. októbra
� Sabine Czernin (Viedeň), Eva M.
Wiesenthal (Viedeň): Zrkadlenie všed-
ného dňa, Galéria X, Zámočnícka 5, do
20. júna
� Helena Bartlová a Elvíra Němečková:
Pocta Jiŕímu Kyliánovi, výstava fotografií
z diel svetoznámeho choreografa, Výstavná
sieň SND, Pribinova ulica, výstava do
konca divadelnej sezóny
� Ján Náhlik ( 1922 - 1989), Nestor slo-
venskej amatérskej fotografie, Stredoeu-
rópsky dom fotografie, Prepoštská 4, do 29.
júna
� Človek v čase a priestore, Slovenské
národné múzeum, Prírodovedné múzeum,
Vajanského nábr. 2, do 30. júna
� Radostina Doganova: Maľba, Galéria
GUBA, Galvaniho 7, do 27. októbra 
� .Théby, mesto bohov a faraónov,
výstavný pavilón Podhradie, Žižkova 16, do
31. augusta 
� Ivan Zubaľ: Portréty Andreja Šebana,
GUBA - Galéria umenia, Galvaniho 7, do
24. októbra
� Zo života škriatkov, interaktívna výsta-
va, Bibiana, Panská ul., do 14. septembra

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

vyjdú opäť o týždeň
26. júna 2008

Program pre dospelých:  

1000 – 1700 hod.   Predvádzacie jazdy  
modelov  Chrysler, Jeep, Dodge, Honda

Poznáš Harryho Pottera?  Kto by ho nepoznal!  Pozývame Ťa do čarovného sveta  Rokfortu, 

            Dumbledora,  kúziel a veľkej zábavy! 28. júna 2008  od 1000 do 1700 hod.  
                            v showroome Motor-Car Bratislava, Tuhovská 11 oproti Zlatým pieskom

Pripravili sme pre teba tajomnú cestu Rokfortom: 
   Rokfortský klobúk súťaž zo znalostí kníh o Harry Potterovi 
      Tajomná komnata  hľadanie strateného kľúča Hodina mágie 
     presádzanie mandragory Metlobal chytanie magickej gule
Zakázaný les zachráň si dušu  Elixíry uhádni meno nápoja

ČAROVNÝ SVET NA KOLESÁCHČAROVNÝ SVET  NA KOLESÁCH

Príďte so svojimi deťmi 28. júna 2008,

prineste kresbu s tématikou Auto Harryho Pottera 

a môžete yvyvyvyvyvyvyvyyhhrhrhrhrhrhrhrh ťťaťaťaťaťaťaťať nnnnn nn tototototototot bbebebebebebebeb oooooooooooooook!k!k!k!k!k!k!k!k

Súťaž bude vyhodnotená o 1600 hod.


