
Zaradenie objektu do zoznamu kul-
túrnych pamiatok je zdĺhavé a nie
všetky majú na tento stupeň ochrany
nárok. O príprave zoznamu, ktorý by
mal podľa štátnej ochrany pamiatok
pomôcť aj v Bratislave, sme sa
pozhovárali s riaditeľom Mestského
ústavu ochrany pamiatok Ivom
ŠTASSELOM.
- V týchto dňoch sme spresňovali pro-
blematické okruhy, ktoré by bolo treba
vyjasniť pred uzavretím evidencie. Len
na ilustráciu, bude tam kapitola indu-
striálnych pamiatok, čo je dnes veľmi
citlivý okruh, i doteraz nie veľmi media-
lizované pamätihodnosti na cintorínoch
- hroby, pamätníky, sochy. Podľa pripo-
mienok komisie mestského zastupiteľ-
stva cez leto návrh upravíme a v sep-
tembri predložíme na schválenie. 

Aký stupeň ochrany zaručuje pa-
mätihodnostiam zaradenie do zoz-
namu?
- Presne podľa zákona - okrem toho,
že obce môžu viesť takýto zoznam,
žiadny. Obce ho môžu dať na vedo-
mie krajskému pamiatkovému úradu
a stavebnému úradu, nemá to však
reálny vplyv na pozíciu pri rokovaní s
investorom. Stavebný úrad môže
investora len informovať, že objekt
na jeho zamýšľanom stavenisku je v
zozname pamätihodností, ale nemôže
mu nič prikázať ani zakázať. 
Nie je potom zostavovanie takéhoto
dokumentu samoúčelné?
- Žiadali sme silnejšiu právnu oporu a

aj teraz chceme dať pripomienky do
novely pamiatkového zákona. Tento
stav vznikol tým, že to štát presunul
na obce, ale nevytvoril žiadne páky na
vykonávanie tejto právomoci a dnes
to obciam vyčíta. Mesto sa snaží a
bude presadzovať túto požiadavku v
pripomienkovaní zákona.
Aký bude ďalší osud zoznamu za
týchto podmienok?
- Máme ho v pracovnej verzii pripra-
vený rok a pol a vlani začal dostávať
konkrétnu podobu už v jednotlivých
kategóriách. Čaká tiež na schválenie
magistrátom - pôjde do komisie kul-
túry mestského zastupiteľstva, kde
ho čaká preosievanie - niektoré
návrhy budú vypustené, iné zasa pri-
budnú.

Zhováral sa Gustav Bartovic
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O cyklotúru do

Burgenlandu

je obrovský

záujem
REDAKCIA
Hneď prvý deň internetovej súťaže
o cestovné lístky na mimoriadny
cyklovlak a s tým spojenú cyklotúru
do Burgenlandu potvrdil obrovský
záujem Bratislavčanov.
Teší nás, že spoločne s rakúskymi a
slovenskými železnicami a Burgenland
Turizmom môžeme v sobotu 12. júla
2008 pozvať 400 čitateľov Bratislav-
ských novín na cyklotúru k Nezider-
skému jazeru.
Desať pracovných dní - od pondelka
23. júna do 4. júla 2008 - môžu
návštevníci www.bratislavskenoviny.sk
súťažiť o 200 cestovných lístkov pre
dve osoby na mimoriadny cyklovlak do
Parndorfu, odkiaľ povedie cyklotúra
priamo k Neziderskému jazeru.
Pravidlá súťaže sú jednoduché - stačí
odpovedať na vedomostnú otázku o
Burgenlande a mať šťastie v žrebovaní,
ktoré je nasledujúci deň ráno. Každý
deň žrebujeme 20 výhercov, ktorí
získajú cestovný lístok pre dve osoby
na sobotný výlet na bicykloch. Tí, ktorí
to s Bratislavskými novinami zažili v
uplynulých rokoch, určite potvrdia, že
to stojí za to. (red)

Väčšina by

uprednostnila

novú halu
BRATISLAVA
Väčšina čitateľov Bratislavských no-
vín, ktorí sa zatiaľ zapojili do našej
internetovej ankety, nesúhlasí s pre-
stavbou starého zimného štadióna
namiesto výstavby novej haly.
S takýmto riešením nesúhlasí až 85%
hlasujúcich, prestavbu starého zimáku
namiesto výstavby novej haly podpo-
ruje iba 13% hlasujúcich. Ostatným je
to úplne jedno.
Napriek tomu, že toto hlasovanie nie je
reprezentatívnym prieskumom verejnej
mienky, niečo predsa len naznačuje.
Mesto ako je Bratislava si určite zaslú-
ži, aby tu bola postavená nová viacúče-
lová hala, ktorá by umožnila organizo-
vať nielen športové podujatia na európ-
skej a svetovej úrovni, ale aj hudobné
koncerty svetových interpretov, ktorí sa
Bratislave stále vyhýbajú.
Napriek tomu, že rozsiahla rekonštruk-
cia Zimného štadióna Ondreja Nepelu
môže vyriešiť problém s organizáciou
majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji
2011, projekt vybudovania novej viac-
účelovej haly netreba pochovať. A je
pritom úplne jedno, kto novú halu Bra-
tislavčanom postaví - či to bude štát,
mesto alebo súkromný investor. (ado)

Kultúrne leto

v Bratislave

prinesie vyše

200 podujatí
BRATISLAVA
Viac ako dvesto podujatí na 24 scé-
nach ponúkne Bratislavčanom a
návštevníkom mesta počas troch
mesiacov 33. ročník mestského festi-
valu Kultúrne leto a Hradné slávnos-
ti Bratislava.
Organizátorom najväčšieho a najdlhšie
trvajúceho kultúrneho festivalu na Slo-
vensku je od roku 2004 Bratislavské
kultúrne a informačné stredisko. Na toh-
toročnom bratislavskom Kultúrnom lete
sa predstavia účinkujúci z viac ako 20
krajín sveta. Po minuloročnej rekordnej
návštevnosti, ktorá prekročila 100-tisíc
divákov, je festival pripravený zožať
rovnaký úspech. „Bratislavský divák je
veľmi náročný a požaduje špičkovú
kvalitu. Aj minulý rok sa ukázalo, že
počet návštevníkov narastá, tým je istý
tlak na kvalitu,“ uviedol bratislavský
primátor Andrej Ďurkovský.
Bohatá programová ponuka je už počas
otváracieho týždňa, ktorý sa začal 19.
júna a potrvá do 30. júna. Uskutoční sa
30 koncertov, na ktorých vystúpia účin-
kujúci z deviatich krajín.
Tohtoročné Kultúrne leto prináša aj
niektoré novinky - prvý raz sa v jeho
programe objavia festivaly Leto herec-
kých osobností Bratislava - Praha,
hudobno-tanečný festival Nová Európa
či putovný detský country festival.
Novinkou sú tiež cykly World&ethno
hudba a Literárne utorky v letnej čitárni
U červeného raka.
Okrem toho sa návštevníci môžu tešiť aj
na už osvedčené a obľúbené podujatia,
na ktorých sa predstavia účinkujúci nie-
len zo Slovenska a z Česka, ale aj z
Rakúska, Poľska, Maďarska, zo Slo-
vinska, Španielska, z Talianska, Grécka,
Ruska, Chorvátska, USA, Argentíny,
Brazílie a z Južnej Kórey. 
Výnimočné obsadenie budú mať tento
rok Letné shakespearovské slávnosti,
ktoré budú na Západnej terase Brati-
slavského hradu. Tento rok je dobre pri-
pravená aj dramaturgia festivalu Viva
Musica, ktorého dejiskom je Hlavné
námestie a nádvorie Starej radnice.  
Tradičným podujatím Kultúrneho leta je
Medzinárodný gitarový festival J. K.
Mertza, na ktorom sa bratislavským
divákom predstaví aj hviezda klasickej
gitary Zoran Dukič z Chorvátska, ako aj
Jorgos Panetsos, Paolo Pegaro, Carles
Trepal a iní známi interpreti. 
V bohatej ponuke nebude chýbať ani
Menšinové kultúrne leto na Hviezdosla-
vovom námestí, Festival historického
šermu, hudby tanca a remesiel na hrade
Devín, Dni majstrov na Hrade či Džez
pod vežou na nádvorí Starej radnice.
Tohtoročné Kultúrne leto potrvá až do
20. septembra. (juh)
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STARÉ MESTO
Staromestská samospráva nevyberá
daň za vjazd do historického centra
od prevádzkovateľov vyhliadkových
vláčikov. Vyberá od nich len daň za
užívanie verejného priestranstva, ale
to platí mimo pešej zóny.
Podľa vyjadrenia staromestskej samo-
správy, obaja prevádzkovatelia majú
povolenie jazdiť po mestských komuni-
káciách. Po pešej zóne môže po stabil-
nej trase jazdiť iba jeden - Prešporáčik.
„Funguje podľa špecifického režimu,
pričom si vybudoval vjazd sám - mimo
oficiálnych vjazdov na Františkánskej
ulici a Hviezdoslavovom námestí, aby
neblokoval dopravu v pešej zóne,“ uvá-
dza Miestny úrad Staré Mesto.
Na základe čoho mu samospráva

umožnila vjazd do historického jadra a
prečo nie je tento vjazd riadne zdanený,
sme sa nedozvedeli. Možno preto, že
podľa staromestských nariadení nemá
prevádzkovateľ vyhliadkového vozidla
nárok na vjazd do historickej časti
mesta. 
Vo všeobecne záväznom nariadení o
pešej zóne je presne uvedené, kto má
nárok na vjazd. Prevádzkovanie vy-
hliadkového vozidla tam uvedené nie
je. Rovnako ako nie je uvedené vo
všeobecne záväznom nariadení o miest-
nych daniach v Starom Meste, že pre-
vádzkovateľ vyhliadkového vozidla je
oslobodený od dane za vjazd motoro-
vých vozidiel do pešej zóny. V historic-
kom centre mesta však už niekoľko
rokov jazdí niekoľko súprav vláčika s

názvom Prešporáčik. Bez povolenia,
ktoré by malo oporu v miestnej legisla-
tíve, a bez platenia miestnej dane za
vjazd do historickej časti mesta.
Na porovnanie, podnikatelia, ktorí ma-
jú nárok na vjazd do pešej zóny (nie
státie), platia miestnu daň 300 korún za
deň alebo paušálne 65 750 korún za
rok. Je úlohou staromestskej samosprá-
vy, aby im vysvetlila, prečo oni platiť
musia a prevádzkovateľ vyhliadkové-
ho vláčika nie. 
Samospráva Starého Mesta považuje
vláčiky za zaujímavú turistickú atrak-
ciu. To však nič nemení na tom, že pri
podpore turistických atrakcií by samo-
správa mala dodržiavať vlastné naria-
denia. Navyše, ak sa tým pripravuje o
nemalé peniaze. (rob, ado)

Výletný vláčik daň za vjazd neplatí

Vyhliadkové vláčiky nemajú podľa staromestskej legislatívy v historickom centre čo robiť. Navyše porušujú aj zákaz
státia v pešej zóne. Povolené majú len zastavenie kvôli nastúpeniu a vystúpeniu cestujúcich. FOTO - Oto Limpus

Zoznam pamätihodností nič nechráni
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Počasie sa, 
našťastie, riadi 
inými pravidlami
Keď ešte nemali v Egypte najväčší
prejav pokroku, mali záplavy a Nílom
cez Káhiru pretieklo dvakrát toľko
vody ako pred postavením priehrady v
Asuáne.
Začínam týmto zlomyseľným konštato-
vaním preto, lebo nedávno mi istý
mladý muž povedal, že on je na rozdiel
odo mňa moderný. A preto si myslí, že
pred veľkými peniazmi treba cúvnuť,
pretože kto to spraví (išlo o rekonštruk-
ciu istého paláca), ak nie boháči?!
Odbúranie záplav v Hornom Egypte
totiž neznížilo počet utopených, ale pri-
nieslo potrebu hnojiť syntetickými hno-
jivami, čo dovtedy nebolo. Obrovské
zrkadlo priehrady dávajúcej elektrinu
zároveň odparí polovicu vody, keď tam
rieka len tak nečinne leží.
My sme takéto problémy nikdy nemali
(ale vraj budeme mať) a preto sa ešte
nikto reálne nepokúsil komandovať
počasie. Novotného (to bol čosi ako
prezident) okrídlená veta „Poručíme
větru,dešti“ bola len rečnícka póza. A
tak si u nás naďalej prší tak, ako to
nebesia uznajú za vhodné.
Pršalo napríklad túto noc. Okrem
ochladenia rozpálených vozoviek to
kúsok vozovky aj umylo. Išlo o vozovku
kúsok od našej redakcie, kde majetný
rekonštruktér starej budovy nemá na
polievanie, akurát jeden počerný muž s
lopatou tam pravidelne stenčoval dvoj-
centimetrovú vrstvu ujazdeného pra-
chu na polovicu.
Niekedy tu zasa strašne silno fúka. Keď
je taká víchrica, všetci sa schovajú a
vietor odpíli konáre, ktoré boli zrelé
pod pílku. Niekedy sa mu podarí zoťať
aj zdravé drevo. Berme to ako mzdu za
prácu, čo robí za niekoho iného.
Lebo kedysi jazdili týmto mestom od
jari do jesene polievacie autá. Domov-
níci polievali chodníky. Mesto orezáva-
lo všetky dreviny. A to bolo menej peňa-
zí. Postupným víťazením komunizmu
nad človekom ale tieto aktivity ubúda-
li. 
Títo noví tento postoj zdedili a nepole-
jú, neodpília. Ešteže máme počasie. Ale
načo máme potom týchto nových?

Gustav Bartovic

Letné terasy na Michalskej a Ventúrskej

ulici pri korzovaní viac neprekážajú 
STARÉ MESTO
Na Michalskej a Ventúrskej ulici
povolila staromestská samospráva
tento rok rozmiestnenie letných exte-
riérových sedení podľa nových pra-
vidiel. Napriek tomu sa tu objavila
terasa, ktorá je v rozpore  so schvá-
leným nariadením. Do konca júna
by však mala zmiznúť.
Nové pravidlá pre rozmiestnenie let-
ných terás na trase Michalskej a Ven-
túrskej ulice konečne urobili v tejto
časti pešej zóny poriadok. Exteriérové
sedenia už nie sú umiestnené pred jed-
notlivými prevádzkami, ale podľa
nového nariadenia o pešej zóne boli
rozmiestnené uprostred oboch ulíc tak,
aby netvorili chodcom prekážku.

Mestská časť Staré Mesto nechala
vyrobiť prenosné podesty, ktoré pre
letnú sezónu presne stanovili, kde
môžu prevádzkovatelia reštaurácií a
kaviarní rozmiestniť stoly a stoličky. 
Najmä na Michalskej ulici, kde boli
terasy v uplynulých rokoch rozmiest-
ňované živelne, nastal poriadok. Ulica
je priechodná po oboch stranách, upro-
stred sú letné terasy. Návštevníci histo-
rického jadra tak na oboch frekvento-
vaných uliciach nemusia viac kľučko-
vať medzi stolmi, popri fasádach
domov tu môžu bez obmedzenia kor-
zovať po pešej zóne.
Napriek jasným pravidlám je v dolnej
časti Ventúrskej ulice minisedenie
zaberajúce približne 4 metre štvorcové,

ktoré sa vymyká stanoveným pravid-
lám. Ako potvrdili zástupcovia staro-
mestského miestneho úradu, pri povo-
lení tejto letnej terasy došlo k poruše-
niu platného nariadenia o pešej zóne a
do konca júna bude podesta so stolí-
kom a kreslami odstránená.
Ohlasy návštevníkov pešej zóny na
nové rozmiestnenie exteriérových
sedení na Michalskej a Ventúrskej
ulice sú pozitívne. Poriadok a jasné
pravidlá ocenili aj prevádzkovatelia
dotknutých reštaurácií a kaviarní.
Samospráva  Starého Mesta je preto
pripravená od budúcej sezóny podob-
ným spôsobom regulovať letné terasy
aj na ďalších uliciach historického
jadra mesta. (pol)

Hodžovo

námestie stále

volá po obnove
STARÉ MESTO
Hodžovo námestie je absolútne
zanedbané a plné áut. Námestie, na
ktorom má sídlo aj prezident repu-
bliky už dávnejšie volá po obnove,
ale aj po zásahu proti drzo parkujú-
cim vodičom.
Na polámané lavičky na Hodžovom
námestí nás nedávno upozornila oby-
vateľka Starého Mesta. Nielen lavičky,
ale celé námestie volá po revitalizácii.
Vo veľkých kamenných kvetináčoch
kvitne burina, ktorá je aj medzi vysade-
nými kríkmi. Osobitným problémom
sú autá, ktoré parkujú na ploche
námestia. Na problém sme opakovane
upozorňovali, situácia sa však nezlep-
šila.
Podľa informácií z magistrátu mesto
projekt obnovy tejto lokality má, no
zatiaľ nie je známy termín, kedy by sa
s prácami mohlo začať. V súvislosti s
parkovaním áut sa názory na riešenie,
ktoré by tomu zabránilo rôznia. Polícia
tvrdí, že samospráva môže rozšíriť
zónu s regulovaným parkovaním, no
dopravné značky so zákazom státia si
na tomto mieste nevie predstaviť
najmä z technického hľadiska.
Ďalšie názory hovoria o potrebe obko-
lesenia námestia stĺpikmi, proti čomu
sú mnohí občania, a to z estetického
hľadiska. Riešenie zrejme prinesie až
nový zákon o premávke na pozemných
komunikáciách, ktorý autá z chodníkov
vyháňa. Vzhľad ošarpaného a zaned-
baného námestia by sa mohol zmeniť
čo najskôr, keď už aj podchod pod ním
dostal novú tvár. (rob)

Integrovanú

dopravu bude

riadiť A. Ballek
BRATISLAVA
Spoločnosť Bratislavská integrova-
ná doprava, s.r.o., má nového kona-
teľa. Stal sa ním mestský poslanec
Alexander Ballek (SDKÚ-DS).
Jeho úlohou bude dokončiť transfor-
máciu BID na akciovú spoločnosť,
ktorá by mala konečne zrealizovať pro-
jekt integrovanej dopravy v Bratislav-
skom kraji.
Zmenu konateľa BID, s.r.o., schválilo
valné zhromaždenie spoločnosti. Mali
by ju ešte schváliť poslanci krajského a
mestského zastupiteľstva. Bratislavský
samosprávny kraj má totiž v BID,
s.r.o., obchodný podiel vo výške 65
percent a mesto Bratislava vo výške 35
percent.
Nový konateľ by mal pripraviť trans-
formáciu BID na akciovú spoločnosť
tak, aby integrovaná doprava začala
reálne slúžiť cestujúcim v čo najkrat-
šom čase.
Zatiaľ však nedošlo k zhode v spôsobe
právnej premeny BID zo spoločnosti s
ručením obmedzeným na akciovú spo-
ločnosť. Kým krajské zastupiteľstvo
schválilo vznik novej akciovej spoloč-
nosti BID, mestskí poslanci schválili
transformáciu existujúcej BID, s.r.o.,
na BID, a.s.
Príležitosť zjednotiť svoj postup majú
krajskí a mestskí poslanci na najbliž-
ších zasadnutiach zastupiteľstiev - kraj-
skí poslanci 25. júna 2008, mestskí 3.
júla 2008. (rob)
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NOVÉ MESTO
Výstavba Národného futbalového
štadióna sa stále odďaľuje. Hoci
podľa dávnejších vyjadrení vedenia
Slovenského futbalového zväzu mal
byť realitou už v tomto roku, stane sa
tak najskôr o dva, možno tri roky.
V týchto dňoch predložila spoločnosť
Národný futbalový štadión, a.s., v súla-
de so zákonom o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie investičný zámer,
ktorý rieši vybudovanie nového futba-
lového štadióna.
Budúci športový stánok, kde by okrem
reprezentačného tímu mali hrávať aj
všetky tri bratislavské kluby - Slovan,
Inter i Artmedia, má vyrásť na Tehel-
nom poli, v mieste areálu existujúceho
štadióna ŠK Slovan. Nový štadión má
zodpovedať požiadavkám medzinárod-
ných futbalových federácií FIFA a
UEFA. Mali by sa tu hrať športové
podujatia na úrovni reprezentačných
zápasov národného tímu, klubových
stretnutí Ligy majstrov či pohára
UEFA. 
Priestorové usporiadanie je riešené tak,
aby sa vytvorili dva prevádzkové celky
- prvý s prevažujúcou funkciou športu,

druhý s administratívnym a obytným
funkčným využitím a príslušnou
občianskou vybavenosťou. Zámer ráta
s tým, že v parteri budú obchody, služ-
by, reštaurácie, fitnes centrum, jeden z
dvoch variantov zámeru ráta s tým, že
súčasťou komplexu bude aj hotelové
zariadenie.
Hracia plocha má byť sprístupnená cez
dva vstupy, z jej juhovýchodnej a juho-
západnej strany. Kancelárske stavebné
objekty so štyrmi až desiatimi nadzem-
nými podlažiami, ako aj obchodné plo-
chy (na úrovni parteru a na druhom
nadzemnom podlaží) sa majú nachá-
dzať vo východnej časti komplexu.
Ráta sa aj s vybudovaním podzemného
parkoviska s 2200 parkovacími miesta-
mi. 
Podľa zámeru má byť kapacita štadióna
22-tisíc divákov. Podľa kritérií UEFA
štvorhviezdičkový štadión má mať
kapacitu minimálne 30-tisíc miest na
sedenie. Z toho vyplýva, že nový špor-
tový stánok zrejme nebude spĺňať
jedno z kritérií UEFA. „Slovenský fut-
balový zväz nesúhlasí s tým, aby mal
Národný futbalový štadión menšiu
kapacitu ako 30-tisíc miest,“ povedal

nám člen výkonného výboru Sloven-
ského futbalového zväzu a majiteľ fut-
balového klubu FC ViON Zlaté Morav-
ce Viliam Ondrejka. „Na najbližšom
zasadaní výkonného výboru sa tým
budeme zaoberať.“
Iný názor má hovorca spoločnosti
Národný futbalový štadión, a.s., Maroš
Sýkora. Ten je súčasne hovorcom sku-
piny J&T, ktorá je najväčším akcioná-
rom futbalovej spoločnosti. „Je lepšie,
keď bude národný futbalový štadión
menší a bude plný, než keby bol veľký
a zíval by prázdnotou,“ povedal M.
Sýkora.
„Veľký štadión znamená aj väčšiu
finančnú záťaž. Tretím argumentom je,
že musíme začať stavať, lebo inak nám
UEFA neudelí ďalšiu výnimku a slo-
venská reprezentácia by musela hrať
medzištátne zápasy v zahraničí. Kapa-
citu 22-tisíc divákov považujeme za
dostatočnú. Na porovnanie, česká
reprezentácia hrá na štadióne Sparty
Praha, ktorý má kapacitu asi 20-tisíc
divákov.“ 
Orientačný termín začatia výstavby je
rok 2009, ukončenie sa predpokladá v
roku 2010 alebo 2011. (juh)

Výstavba nového futbalového štadióna

mešká, nejasná zostáva jeho kapacita

Malá letná terasa v dolnej časti Ventúrskej ulice by mala do konca mesiaca zmiznúť. Podľa pravidiel schválených
staromestskou samosprávou tu nemá čo robiť. FOTO - Oto Limpus



Záhorská

Bystrica zatiaľ

nemá nové logo
ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Súťaž o nové logo, ktoré vyhlásila
nedávno mestská časť Záhorská
Bystrica sa už skončila, no víťaza
nepriniesla. Päťčlenná komisia na-
pokon prvé miesto neudelila.
Komisia vyberala z návrhov podľa kri-
térií modernosti a jednoduchej identifi-
kácie. Po tom, ako udelila len druhé a
tretie miesto, navrhla miestnemu zastu-
piteľstvu vyhlásiť novú súťaž o logo
Záhorskej Bystrice s konkrétnejšími
kritériami a tematikou. Návrhy by mali
brať viac do úvahy architektonické a
prírodné danosti i tradíciu obce, s pri-
hliadnutím na jej dynamický rozvoj.
Okrem oficiálnych symbolov, ktorými
sú zástava a erb, nové logo by sa malo
v budúcnosti používať v oficiálnom i
neoficiálnom styku - verejných ozna-
moch občanom, úradných dokumen-
toch, vizitkách zamestnancov, webovej
stránke obce a volených funkcionárov,
či tlačovinách vydávaných miestnym
úradom. 
Do súťaže sa mohol zapojiť každý
občan Slovenskej republiky. Autor
víťazného návrhu mal získať odmenu
10-tisíc korún. Mestská časť nestanovi-
la farebnosť ani motívy nového loga a
jeho riešenie malo zodpovedať požia-
davkám na používanie v oficiálnom i v
neoficiálnom styku.
O tom, aký bude ďalší postup pri tvor-
be nového loga, rozhodnú v najbližšom
období poslanci miestnej samosprávy v
Záhorskej Bystrici. (rob)

Vedieť brzdiť je

na korčuliach

dôležité 
BRATISLAVA
Korčuliari v hlavnom meste by si aj
tento rok mali prísť na svoje v rámci
už piateho ročníka bratislavského
leta na korčuliach Bratislava - inline.
Podujatia pre korčuliarov sú pripra-
vené od 27. júna do 29. augusta.
Stretnutia priaznivcov inline večerného
korčuľovania budú vždy v piatok pri
Sade Janka Kráľa o 20.00 h v prípade
priaznivého počasia. Návrat na to isté
miesto je plánovaný okolo 22.45 h. Dav
korčuliarov budú sprevádzať policajné
autá, ktoré sa postarajú o bezpečnosť
jazdcov aj priebežným a operatívnym
zablokovaním križovatiek. Na konci
korčuliarskeho sprievodu pôjde sanitka.
Spolu je pripravených desať jázd
Krajský dopravný inšpektorát tento rok
zatiaľ nepovolil inline korčuliarom
jazdu v Starom Meste vzhľadom na
dopravnú situáciu a opravu niektorých
hlavných komunikácií, napríklad
Dostojevského radu. Jazdy korčuliarov
boli povolené na území Petržalky.
Organizátori pripravili pre záujemcov
požičovňu korčúľ a minikurz korčuľo-
vania a najmä brzdenia, aby sa najmä
nováčikovia hneď nezľakli členitejšie-
ho terénu. (rob)

Povoliť výstavbu

hotela by bolo

precedensom
BRATISLAVA
Na verejné prerokovanie o posudzo-
vaní vplyvov na životné prostredie
navrhovanej stavby hotela na mieste
bývalej reštaurácie Snežienka prišlo v
pondelok podvečer minimum obča-
nov. Dali sa zrátať na prstoch jednej
ruky.
Podľa jedného z prítomných občanov
nejde o rekonštrukciu tak, ako je to pre-
zentované v návrhu, ale o novú stavbu.
Prekáža mu, že v prípade povolenia by
sa do Hornej Mlynskej doliny dostalo
množstvo áut, ktoré by zničili novú prí-
stupovú cestu. Tvrdil, že v prípade
výstavby by išlo o vyvolanú investíciu.
Preto by mal investor najskôr vybudovať
novú komunikáciu, kanalizáciu a pri-
viesť vodu. Nie až potom, keď sa stavba
postaví. Dôležitým argumentom proti
výstavbe je podľa neho aj absencia
požiarnej vody v okolí. 
Problémom, o ktorom sa na verejnom
prerokovaní diskutovalo, bol spôsob
likvidácie znečistených odpadových vôd
z objektu. Investor je pripravený vybu-
dovať akumulačnú nádrž s objemom
100 m3 a čističku odpadových vôd. Pre-
čistená voda by sa v zariadení používala
na sprchovanie a splachovanie, ale aj
ako požiarna voda. Prítomní sa jedno-
značne nedozvedeli, koľko odpadových
vôd by zariadenie vyprodukovalo za
určité obdobie. Investor zatiaľ predpo-
kladá, že vyvážanie znečistenej vody
bude raz za 10 dní po Ceste mládeže.
Jasné zatiaľ nie je, koľko cisternových
áut na to bude potrebných.
Prítomná zástupkyňa ochranárov uvied-
la, že lesopark slúži na rekreáciu Brati-
slavčanov a ochranári nesúhlasia s jeho
využívaním na iné funkcie. Obnovenie
reštaurácie, resp. výletného bufetu pri
údolnej stanici lanovky považujú za
únosné. V tom prípade je jasné, že inves-
tor by do projektu zrejme nešiel a konať
by malo mesto. 
Oproti pôvodným plánom investor ustú-
pil v návrhu o niekoľko podlaží. Z
pôvodných šiestich navrhuje v súčasnos-
ti štyri, čo má byť podľa predkladateľa v
súlade s územným plánom. Počet pláno-
vaných parkovacích miest na povrchu je
14, v podzemí 26. Návrh je riešený v
troch variantoch. Prvé dva rátajú iba s
obnovením reštaurácie, prípadne vybu-
dovaním parkoviska. Tretí hovorí o uby-
tovacom zariadení. Keďže lokalita je bez
vody, investor ju chce doviesť potrubím
z hornej stanice lanovky na Kolibe. Zá-
stupca magistrátu uviedol, že mesto pri
rozhodovaní počká na výsledky urbanis-
tickej štúdie. Zatiaľ sú stanoviská z hľa-
diska dopravy a absencie infraštruktúry
zamietavé. Mesto podobným projektom
nie je naklonené. (rob) 
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Budovu gymnázia na Grösslingovej

budú rekonštruovať, škola sa odsťahuje
STARÉ MESTO
Gymnázium na Grösslingovej,
známe ako Gamča, je výnimočné
nielen dĺžkou existencie, osobnosťa-
mi, ktoré vyrástli v jeho laviciach, či
vynikajúcimi študentmi zo súčas-
ných ročníkov.
Je to asi jediná pamiatková budova v
meste, ktorá v rekonštrukcii nebude
potrebovať nič zmeniť na to, aby vyni-
kajúco slúžila svojmu účelu aj po sto
rokoch. Pretože práve pred sto rokmi tu
prvýkrát zvonilo. „Je neuveriteľné, ako
poznal architekt Edmund Lechner
potreby školstva. Po rekonštrukcii
okrem drobných zmien v suteréne
bude všetko také, ako bolo v prvý deň
otvorenia v roku 1908. Iné bude len
vnútorné vybavenie učební,“ hovorí
riaditeľka gymnázia Eva Petrášová a
dodáva, že videla nové školy, ktoré
vôbec nevyhovovali požiadavkám mo-
dernej pedagogiky na vnútorné uspo-
riadanie školy, ako práve táto budova.

Projekt rekonštrukcie vraj robí ateliér,
ktorý má s podobnými akciami skúse-
nosti a získal si reputáciu.
Nešťastím bolo, že na budovu, ktorá
spolu s Modrým kostolíkom tvorí jedi-
nečnú secesnú architektonickú pamiat-
ku, nemajúcu obdobu v celom býva-
lom Československu, neboli peniaze.
Desaťročia sa ničila a na samosprávny
kraj ju z majetku štátu previedli v zúfa-
lom stave. Tým sa však akútna potreba
generálnej opravy nevymazala. „Po-
slanci nepochybovali o potrebnosti
tejto investície napriek tomu, že je na-
ozaj nesmierna,“ uvádza hovorkyňa
kraja Milka Podmajerská a dodáva:
„Veď len požiadavky pamiatkarov tvo-
ria knihu hrubú tri centimetre.“ Poslan-
ci odsúhlasili z prostriedkov kraja 138
miliónov, ďalších 150 miliónov tvorí
úver z Európskej investičnej banky.
Stavebné konanie je v plnom prúde,
cez prázdniny by mali dostať stavebné
povolenie, vybrať dodávateľa a podľa

M. Podmajerskej v septembri rozhodne
začnú so konkrétnymi prácami.
Samotné gymnázium, 600 študentov,
50 pedagógov a 10 zamestnancov sa na
dva roky presťahuje na Račiansku
ulicu, do priestorov bývalej priemy-
slovky, ktorá sa zlúčila s učilišťom
Slovnaftu. „Je to veľmi dobrá voľba,“
komentuje E. Petrášová. „Z toho, čo
sme mohli dostať, to najvhodnejšie. Je
tam dobrý spoj, dokonca aj z Petržalky
a študenti zo Senca a z Pezinka to budú
mať dokonca dostupnejšie.“
Niektorí pocestujú aj ďalej. Slovensko
budú na tohtoročných olympiádach vo
fyzike, v matematike, geografii a v infor-
matike reprezentovať študenti z Gamče.
Okrem tých, čo časom zmaturujú, sa
po dvoch rokoch vrátia do zrenovova-
ných priestorov, slúžiť im budú nové
ihriská na školskom dvore. Skrátka
ďalej to bude gymnázium, hodné svo-
jej povesti. Gustav Bartovic

FOTO - Oto Limpus

STARÉ MESTO
Secesná budova Gymnázia na Gröss-
lingovej ulici má vzácnu hodnotu aj
menami osobností, ktoré sú s ňou
späté. História školy vypovedá aj o
vzťahu Čechov a Slovákov v prvých
rokoch spoločného štátu.
Náš spolupracovník Milan Štetina
spracoval z dostupných zdrojov men-
šiu štúdiu o gymnáziu a osobnostiach s
ním spätých v prvom období v rokoch
1918 - 1938. „Dnešná generácia mla-
dých ľudí, prípadne ich rodičov, si
nevie predstaviť, v akých podmien-
kach začínalo školstvo na Slovensku
po roku 1918,“ uvádza v úvode a
dokladá to faktami. 
V máji 1919 poverilo pražské minister-
stvo školstva Bedřicha Pokorného:
„...jste přikázán službou státnímu reální-
mu gymnáziu v Bratislavě a pověřen
zatímní správou...“ Vystriedal dovtedaj-
šieho maďarského riaditeľa K. Schwar-
tza, čo sprevádzali prieťahy zo strany

bývalého šéfa ústavu. V tom čase istá
skupina obyvateľov stále verila, že sa
Bratislava vráti k Maďarsku. V októbri
1920 vymenoval prezident republiky B.
Pokorného za riadneho riaditeľa a tým
zostal až do roku 1938. 
V škole učili okrem iných aj profesor
Jan Eisner, zakladateľ modernej slo-
venskej archeológie, ktorý prvý začal
systematicky skúmať hrad Devín. Lite-
rárne vedy vyučoval neskorší pedagóg
Univerzity Komenského Milan Pišút,
kreslenie maliar Janko Alexy, ktorý sa
zaslúžil aj o rekonštrukciu Bratislav-
ského hradu, a pôsobil tu aj známy pre-
kladateľ a literárny kritik Rudo Brtáň.
Z významných žiakov gymnázia treba
menovať Vavra Hajdu, tajomníka
komunistami zavraždeného ministra
zahraničných vecí Vlada Clementisa,
bol medzi nimi aj diplomat Vladimír
Halabrín, predposledný českosloven-
ský prezident Gustáv Husák, rovnako
neskorší minister zahraničných vecí

Bohuš Chňoupek, svetová operná
hviezda Mária Kišoňová-Hubová či
známa a rozporná postava povojnové-
ho súdnictva, vojenský prokurátor
Anton Rašla.
Významné gymnázium malo aj
významných hostí. Vari najcennejšou
návštevou v tomto období bol sám pre-
zident Tomáš Garique Masaryk, ale aj
cestovateľ a bádateľ, účastník Nobile-
ho výpravy na severný pól, František
Běhounek, dramatik Ferko Urbánek,
profesor Alois Kolísek, profesor Sco-
tus Viator s manželkou Mary Seton-
Vatson či básnik Ján Rob Poničan a
mnohí ďalší.
Ako spomína jeden z predvojnových
absolventov gymnázia, prezident
Masaryk na besede so študentmi pove-
dal, vraj možno medzi nimi sedí budú-
ci prezident. G. Husák tam vtedy sedel.
Nám zostáva veriť, že v laviciach na
Gamči vyrastú ešte významnejšie
osobnosti. (gub)

Elitný školský ústav robia najmä elitní

absolventi, ktorých má Gamča dosť

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

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

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

KÚPIM STAROŽITNOSTI

PREDAJ PRENÁJOM INŠTALÁCIE
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Na petržalskom

korze pribudli

muškáty
LIST ČITATEĽA
Prednedávnom som sa stal na petr-
žalskej Kopčianskej ulici svedkom v
našom meste nevídaného a neslýcha-
ného úkazu. V nemom úžase, priam s
otvorenými ústami som na moder-
ných kandelábroch pred petržalskou
železničnou stanicou zbadal asi šesť
čerstvo pripevnených estetických
kvetináčov s ružovými a červenými
muškátmi!
A čuduj sa svete, títo estetickí „mimo-
zemšťania“ neviseli len na každom dru-
hom kandelábri pred stanicou, ale svoju
„expanziu“ dávali chodcom na obdiv aj
na každom treťom či štvrtom svietidle
verejného osvetlenia na petržalskom
korze smerom k centru Gercenova.
Povedal som si hneď - no vida! Ono to
ide aj u nás. Dokonca v Petržalke. Sta-
rosť o výzor verejných priestranstiev už
konečne dorazila aj do týchto končín.
Tento skutok poteší o to viac, keď si
uvedomíme, že v podstate ani nestál
„majland“. Za málo peňazí dostali vní-
maví občania veľa muziky. Priblížilo
nás to totiž k našim zahraničným suse-
dom, ktorí sú v starostlivosti o verejné
priestory ešte riadne pred nami.
Takže ešte raz pochvala asi petržalskej
samospráve, resp. tomu, komu to
napadlo. Petržalka tak nastavila zrkadlo
Starému Mestu, ktoré, hoci plné turis-
tov, sa k takémuto jednoduchému, no
efektnému kroku stále nevie odhodlať.
Krátke intermezzo s kvetmi na kandelá-
broch, na Hlavnom námestí (keď tam
ešte boli) a na priľahlom Františkán-
skom námestí sa svojho času síce kona-
lo, ale nemalo dlhé trvanie. Kvety
časom z verejného osvetlenia zmizli a v
novinách sme čítali o trápnej výhovor-
ke, že v podstate niet peňazí na údržbu,
teda hlavne na polievanie.
Najbohatšia mestská časť nemá na
údržbu kvetov. Starosta Starého Mesta
(najmä bývalý pán Čiernik, ale aj ten
terajší pán architekt Petrek) majú zrejme
väčší záujem o citylighty. Namiesto
kvetov - reklamy. A tam, kde vystupujú
zahraniční turisti z lodí, na mieste, kde
by mal byť kvôli prvému dojmu najre-
prezentatívnejší trávnik celeho mesta (aj
s trvalkami), tak tam nachádzame iba
neestetickú, neudržiavanú plochu ušlia-
panej trávy, v podstate viac udupanú
prašnú plochu než trávu, ktorá vníma-
vým zahraničným turistom povie o
našom ignoranstve viac, než si dokáže-
me vôbec pripustiť.
Ešte poznámka ku kvetom na petržal-
skom korze. Držme im všetci palce, aby
ich nepostihol smutný osud tých staro-
mestských. Patrik Skala, Petržalka

V potravinách

nadávajú

zákazníkom
LIST ČITATEĽA
Rada by som sa posťažovala na pre-
dajňu potravín TETA v Bratislave.
Po prvej naozaj nedobrej skúsenosti
som si povedala, že tam už nakupo-
vať nebudem. Dnes cez obed som tam
vkročila do oddelenia údenín. 
Naozaj, nikdy viac. Prečo? Ak sa na vás
díva uhundraná predavačka, pričom ne-
viete, či rozpráva na vás, alebo sa baví s
kolegyňou, je to skôr divné ako normál-
ne. Keď vás konečne obslúži, dozviete
sa, že ak sa vám nepáči, nemusíte naku-
povať a dozviete sa aj to, že ste drzá.
Dotyčná mala menovku Janka K. Kam
sme to dospeli, aby vás predavač vyha-
dzoval z obchodu a ešte vás označil za
drzého? Patrí vôbec za pult? Viem, že sa
nad tým neoplatí rozčuľovať, ale sved-
kom boli českí turisti, ktorí takéto sprá-
vanie predavačov asi nepoznajú. Čo ma
však trápi - ich nadriadený nemal nič
proti tomu, že počas práce sa predavač-
ky môžu medzi sebou baviť. Takže, ak
to neprekáža nadriadenému, a sú v tom
ešte i podporované, znamená to, že
dotyčná je neobmedzený pán v obchode
a chudák zákazník (ešte je aj drzý!)
Kto nechce mať pokazenú náladu, nech
do oddelenia údenín radšej nechodí.

Zuzana Maninová, Bratislava

Dokedy budeme

rukojemníkmi

vandalov?
LIST ČITATEĽA
Zverejnili ste článok o 20-milióno-
vých škodách, ktoré spôsobia v MHD
v Bratislave vandali. My, ktorí využí-
vame služby MHD, vidíme tieto
škody na vlastné oči.
Cestovanie v počmáraných vozidlách,
často zamorenom prostredí od bezdo-
movcov, čakanie v zničených prístre-
škoch. V článku mi chýbali opatrenia,
akými chce vedenie MHD tento stav
konečne riešiť. Dokedy my, ktorí riadne
platíme cestovné, budeme doslova
rukojemníkmi skupiny nespratných
občanov. Každý, kto bol v okolitých
hlavných mestách, môže potvrdiť, že v
Bratislave je stav vozidiel najhorší.
Možno je to aj tým, že poslanci pri svo-
jich príjmoch nie sú nútení cestovať v
MHD. Zaujímavé je tiež, že napríklad v
Brne môžu cyklisti pokojne prevážať
bicykel za cenu cestovného lístku. U nás
je to zakázané.
Vandali, opilci a tí, ktorí cestujú MHD
bezplatne, sa jednoducho nepýtajú.

Miroslava Mičunková, Bratislava

Oliva láka na stredomorskú kuchyňu
Hotelové reštaurácie spravidla nebý-
vajú miestom hromadných návštev
stravníkov. Reštaurácia OLIVA, kto-
rá je súčasťou hotela Premium, po-
tvrdzuje, že sa orientuje aj na iných
ako hotelových hostí.
A čo láka ľudí z okolitých domov a kan-
celárií navštíviť túto hotelovú reštaurá-
ciu v blízkosti Bajkalskej ulice? Možno
práve to, že nepôsobí celkom ako hote-
lová. Vchádza sa do nej síce popri
recepcii, no interiér vyzerá „civilne“.
Hneď prvý pohľad na je priestory odha-
lí, prečo dostala názov Oliva. Všetky
steny sú natreté olivovo zelenou farbou,
vlastne všetky dve steny, pretože tie
zvyšné dve tvoria veľké okná. A to ešte
na jednej z plných stien je ďalšie akvá-
riové okno, ktoré opticky spája reštaurá-
ciu so vstupnou hotelovou halou.
Mobiliár reštaurácie Oliva farebne ladí
so stvárnením interiéru, stoličky majú
bledozelené čalúnenie. Na stoloch je
biele prestieranie, ktoré by však mohli
vymieňať častejšie. Na našom stole sme
na obruse našli stopy jedál predchádza-
júcich stolovníkov. Takáto „maličkosť“
kazí inak dobrý dojem z reštaurácie. Nič
na tom nezmení ani to, že obsluhujúci
čašník vám na kolená osobne položí
biely plátený obrúsok.
Jedným z dôvodov, prečo býva reštaurá-
cia Oliva v čase obeda celkom slušne
zaplnená je denné menu. A určite aj to,
že jeho zloženie korešponduje s orientá-
ciou reštaurácie na stredomorskú ku-
chyňu. Od gréckej, cez taliansku, špa-
nielsku až po arabské chute tej maroc-

kej. V dennom menu za 119 Sk je na
výber polievka a jedno z troch hlavných
jedál. Každé z nich reprezuntuje niekto-
rú zo stredomorských kuchýň, ale v
ponuke bývajú aj jedlá z nám bližších
končín, napríklad kurací perkelt,
žemľovka alebo maďarský guláš.
My sme sa rozhodli ochutnať z ponuky
á la carte, teda z klasického jedálneho
lístku. V jeho ponuke sú okrem originál-
nych polievok, predjedál a šalátov aj
cestoviny, ryby, jedlá z hydiny, bravčo-
vého, hovädzieho, teľacieho, jahňacieho
mäsa a diviny. Vlastne mali by byť. V
čase našej návštevy totiž jahňacie mäso
nemali a tak sme si museli chuť na Jah-
ňacie kúsky s kyslou smotanou a arab-
ským chlebom (350 Sk) nechať zájsť.
Nakoniec sme si vybrali niečo iné a
začali sme polievkami. Mušľovej po-
lievke (90 Sk) k dokonalosti nechýbalo
nič a podobne tomu bolo aj v prípade
Krémovej špargľovej s krevetami (90
Sk) azda až na trochu premrštenú cenu.
Vyššiu cenu v prípade mušľovej poliev-
ky kompenzuje množstvo vylúpaných
slávok plávajúcich v tanieri.
Zo šiestich predjedál sme ochutnali len
Stredomorské taštičky plnené špená-
tom, syrom feta a blanžírovanými para-
dajkami (90 Sk), pretože objednané
Závitky z cukiet s kozím syrom a kapa-
ry (90 Sk) nemali. Taštičky však boli
dobrou voľbou a nesklamali rovnako
ako hlavný chod.

V tomto prípade sklamal personál. Na-
miesto objednaného Kebabu z tuniaka
dekorovaného salsou z paradajok a ka-
pary (275 Sk) nám priniesli Grilované-
ho tuniaka so salsou z rukoly (275 Sk) s
grilovanou zeleninovou zmesou Rata-
touille (60 Sk). Pritom z ponúkaných
dvoch úprav tuniaka nám čašník odpo-
ručil práve kebab. Jeho kolegyňa bola
ochotná nám objednanú porciu ryby vy-
meniť, no my sme nechceli dlhšie ča-
kať. Ochutnali sme aj Bravčovú panen-
ku s duseným feniklom v gorgornzo-
lovej omáčke (220 Sk). Jemné plátky
panenky výborne dopĺňala výrazná
chuť a aróma čerstvého feniklu.
Obsluhujúci personál (vystriedali sa pri
nás traja čašníci) sa dopustil ešte jedné-
ho prešľapu. Na náš prejavený záujem o
dezert sme dostali strohú odpoveď, že
majú iba bábovku. Na jedálnom lístku
sú však uvedené štyri sladké dezerty a
syrová pochúťka s olivami. Ani jeden
sme však neochutnali, možno kvôli
neinformovanosti čašníka, možno kvôli
kuchárovej zaneprázdnenosti.
V každom prípade sme odchádzali s
rozpačitými dojmami. Na jednej strane
kvalitná kuchyňa, na strane druhej ne-
dôslednosť personálu a zanedbaná čis-
tota. Ak by sa reštaurácii Oliva podarilo
týmto nedostatkom predísť, mohla by
ašpirovať na oveľa lepšie hodnotenie.
Naše hodnotenie: ����

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

Pred dovolenkou zbierajte informácie
Zdá sa, že na prázdniny sa naozaj
úprimne tešia iba deti. Desiatky tele-
fonátov svedčia o tom, že mnohí do-
speláci majú obavy, že draho zaplate-
né zájazdy cestovných kancelárií
nemusia byť bezproblémové.
Príliš často sa v rôznych médiách obja-
vujú články nespokojných dovolenká-
rov. Najčastejšie sťažnosti sú na ubyto-
vanie a stravu, keď sa mení typ hotelu -
a pláž nie je 50 metrov ale kilometer
vzdialená. Nie je piesočná, ako sľuboval
katalóg, ale skalnatá, voda o priezrač-
nosti nechyrovala, lebo je znečistená
kotviacimi loďami a navyše je plná
morských ježkov. Nedostatky, o ktorých
mi po návrate z dovolenky rozhorčene
telefonujete, by zabrali aj dve stránky
našich novín. Žiaľ, vtedy je už zvyčajne
neskoro plakať nad rozliatym mliekom. 
Zákon o ochrane spotrebiteľa platný od
1. júla ukladá cestovným kanceláriám
povinnosť mať reklamačný poriadok.
Cestovka musí klienta do 30 dní od
dátumu uplatnenia reklamácie písomne
informovať o jej vybavení a prípadné
zamietnutie reklamácie musí aj zdôvod-

niť. Svojim spôsobom je to však už
hasenie požiaru. Považujem za oveľa
lepší spôsob zabrániť, aby nám niekto
pokazil dovolenku. Ako? 
Skôr, ako zájdete do cestovnej kancelá-
rie, získajte o nej čo najviac informácií!
S podpisom zmluvy sa neponáhľajte.
Pred podpisom si ju celú poriadne prečí-
tajte: nie všetko, čo je napísané v kataló-
gu, je aj v zmluve. Okrem počtu hviez-
dičiek pri výbere hotelov si všímajte aj
vybavenie izieb, ich veľkosť a celkové
služby hotela. Počet hviezdičiek nie je
garanciou ich úrovne. 
Vo svete totiž neexistuje jednotná klasi-
fikácia. Zatiaľ čo v západných krajinách
sú trojhviezdičkové hotely úrovňou
postačujúce potrebám bežných dovo-
lenkárov, v Turecku či Tunise môže ísť
o lepšie turistické ubytovne. Preto je
vhodné si vyberať z ponuky známych
hotelových spoločností. Je totiž isté, že
napr. štvorhviezdičkový Hilton má rov-
nakú úroveň všade vo svete. 

Čo sa stravovania týka, nemôžete oča-
kávať, že v exotických zemiach varia
podľa našej slovenskej kuchyne. Ale aj
z hľadiska stravovania sú spoľahlivejšie
medzinárodné hotelové reťazce. 
Ak napriek všetkej snahe po príchode
na dovolenku zistíte, že poskytnuté
služby nezodpovedajú tým, ktoré boli
dohodnuté v zmluve, potom reklamujte!
Reklamovať môžete priamo na mieste u
zástupcu cestovej kancelárie, ktorý je
kompetentný vyriešiť vašu sťažnosť,
čím sa mnoho problémov vyrieši hneď
na začiatku. Ak to nie je možné, potom
najneskôr do 3 mesiacov po skončení
zájazdu reklamujte písomne v cestovnej
kancelárii. Fotografie a videozáznamy
nemajú síce dôkaznú váhu pri reklamá-
cii, ale určite nezaškodí, keď máte čo
najviac dôkazov o svojich tvrdeniach. 
Cestovná kancelária vás musí do 30 dní
písomne upovedomiť o vybavení rekla-
mácie. Ak vašu sťažnosť neuzná, môže-
te ju podať znovu, ale už na súde, ktorý
je oprávnený rozhodnúť. Dúfam, že
vám nič nepokazí dovolenku!

Marta Černá, Fórum spotrebiteľov

Baumit. Myšlienky s budúcnosťou.
Baumit Info-linka: 02/59 30 33 33

Akcia!
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.

15. 6. – 31. 8. 2008
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Obyvatelia 

paláca chcú ísť

aj do Štrasburgu
STARÉ MESTO
Pokiaľ neuspejú pred slovenskými
súdmi so svojimi požiadavkami,
nevylučujú niektorí vlastníci bytov v
paláci Motešických, že predložia
svoj návrh súdu v Štrasburgu.
Taká bola ich reakcia na rozhodnutie
Okresného súdu Bratislava I, ktorý za-
mietol ich návrh na predbežné opatre-
nie, pozastavujúce platnosť rozhodnu-
tia o enormnom zvýšení odvodov do
fondu opráv domu.
Právny zástupca niektorých vlastníkov
bytov Ondrej Škodler sa čuduje, čo po-
važoval súd za nedostatočné preukáza-
nie potreby pozastaviť platnosť rozhod-
nutia, keď ono samo bude predmetom
súdneho sporu. Podľa jeho názoru je v
súdnej praxi bežné skôr odmietnutie
predbežných opatrení, než ich dôkladné
zváženie. Vlastníci bytov sa odvolali
proti zvýšeniu odvodov o takmer tisíc
korún za štvorcový meter mesačne.
Údajne väčšinový vlastník spoločnosť
CDC, s.r.o., odôvodnil návrh a jeho
odhlasovanie tým, že potrebuje v krát-
kom čase opraviť fasády a ďalšie prvky
zničenej historickej stavby. O. Škodler
však napáda aj pozíciu väčšinového
vlastníka: „Opierajú sa o hlasy za ne-
existujúcich devätnásť bytov. S tými
dodnes neexistujúcimi bytmi, na ktoré
nebolo ešte ani stavebné povolenie, to
súčasný majiteľ kúpil od firmy Medú-
za. Podľa nášho názoru sú všetky nasle-
dujúce úkony neplatné, pretože operujú
niečím, čo neexistuje.“
Nie je však podivné len to, že investor
chce dať opraviť niektoré priestory
domu za peniaze ľudí, ktorých sa táto
oprava bezprostredne nedotýka. Podiv-
ná je aj suma, za ktorú mesto predalo
povalu paláca firme Medúza a tiež to,
že pri tejto transakcii sa nedohodlo
mesto s novým vlastníkom na tom, že
za svoje prostriedky opraví fasádu,
schodištia a siete. V iných prípadoch
predaja podkrovia to totiž je celkom
bežná prax.
Ako sme sa dozvedeli, vlastníci bytov
doteraz nemohli odviesť zvýšené prí-
spevky na opravy, ani keby chceli a
mali na to peniaze. Doteraz totiž ne-
dostali výmer o zvýšení. O. Škodler
však upozorňuje, že rozhodnutie je
platné, aj keď ho nedostali a práve pre-
to sa proti zrušeniu odvolali.
Pokiaľ ide o reštauráciu Vegetka, kto-
rej sa vec tiež týka, niektorí právnici
zastávajú názor, že požiadavky primá-
tora Andreja Ďurkovského, aby pre-
vádzkovateľ Vegetky mesačne platil
900-tisíc do fondu opráv, sú zrejme
nenáležité. Ak má totiž Vegetka zmlu-
vu podpísanú do konca roka a za iných
podmienok, nemôže mesto ako vlast-
ník priestorov prenášať naňho ťarchu,
ktorá na mesto plynie z tohto zvýšenia.
Ak je pravdou, že mesto hlasovalo za
zvýšenie odvodov, siahlo tak do vlast-
nej pokladnice. Gustav Bartovic

Občania nechcú

zahusťovanie

okolia Štrkovca
RUŽINOV
Obyvatelia Ružinova sú jednoznač-
ne proti ďalšiemu zahusťovaniu síd-
lisk. Vyplynulo to z ich reakcií na
verejnom zhromaždení, na ktorom
bola prezentovaná urbanistická štú-
dia zóny okolo Štrkoveckého jazera. 
Architektonické riešenie zóny, ktoré
existuje v dvoch variantoch, predpokla-
dá zahusťovanie výstavby medzi obyt-
nými blokmi, ako aj premenu Ružinov-
skej ulice na mestský bulvár, kde by
električková trať mala byť zapustená
pod úrovňou šesťprúdovej cesty.
Rozhorčenie vyvolal zámer postaviť na
parkovisku pri jazere polyfunkčný
komplex s 25-podlažnou vežou. S
týmto zámerom prišla spoločnosť
URBICOM, a.s., a už tri roky proti
nemu bojujú obyvatelia Stropkovskej 1
- 21. S týmto zámerom sa nestotožňuje
ani ružinovský miestny úrad, ani magi-
strát. Zástavbou môže byť ohrozený aj
futbalový štadión na Drieňovej ulici.
Nevôľu obyvateľov Ružinova vyvolal
aj návrh na výstavbu podzemných
garáží. Ružinovčanov nepresvedčil ani
argument starostu Slavomíra Drozda,
že mestskej časti chýba asi 9000 parko-
vacích miest a situácia sa zhoršuje.
Občania sú proti tomu, aby sa statická
doprava riešila na úkor plôch verejnej
zelene. Starostu upozornili, že Ružinov
mal dosť verejných parkovacích plôch,
tie sa však ako nevyužívané predali
developerom, ktorí na nich postavili
polyfunkčné vežiaky bez toho, aby sa
riešilo aj parkovanie. Obyvatelia apelo-
vali na to, aby sa oblasť Štrkoveckého
jazera zachovala ako oddychová zóna.
Existujú dva varianty urbanistickej štú-
die lokality Štrkovec. Prvý je minima-
listický, snaží sa zachovať územie, re-
špektovať zeleň a minimalizovať ďal-
šiu výstavbu, pričom sú v ňom zachy-
tené len jestvujúce stavby a tie, ktoré
už majú stavebné povolenie. Druhý,
maximalistický variant je v súlade s
územným plánom, ale navrhovaná
zástavba by bola na úkor zelene.
Oba varianty štúdie budú prerokované
v priebehu leta, pričom obyvatelia
Ružinova ich môžu pripomienkovať.
Po vyhodnotení štúdiu zašlú na kompe-
tentné miesta a koncom augusta by
mala byť prepracovaná do čistopisu.
Potom o ňom bude rozhodovať ruži-
novské miestne zastupiteľstvo. Ak ju
odsúhlasia, môže byť podkladom na
zmeny a doplnky územného plánu
mesta Bratislava. (juh)

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.

Stavebná
spoločnosť
prijme: 

�STAVBYVEDÚCEHO
�PROJEKTOVÉHO 

MANAŽÉRA
Info: www.bci.as

Mail: bci@bci-zilina.sk
Tel.: 041/724 77 64 

Správca konkurznej podstaty úpadcu:
Stavebné bytové družstvo Viktoria

Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO: 31 397 425

vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového
konania na predaj majetku

z konkurznej podstaty úpadcu
Predmetom predaja sú nehnuteľnosti garážové boxy

(rozostavané) a nebytové priestory v polyfunkčnom objekte
na Matejkovej ulici v Bratislave

Výška ponúkanej kúpnej ceny v 1. kole musí byť minimálne 100% znaleckej ceny jedno-
tlivých nehnuteľností. Ohliadka predávaných nehnuteľností pre záujemcov ktorí zaplatia
účastnícky poplatok bude umožnená dňa 3. 7. 2008 v čase od 10.00 do 12.00 h na
Matejkovej ulici v Bratislave.
Záujemcovia o kúpu majetku v kancelárii správcu JUDr. Anton Tichý, advokát, na adrese
Kollárova 11, 902 01 Pezinok, po zaplatení účastníckeho poplatku 500,- Sk + DPH,
obdrží informačné memorandum upravujúce podrobne podmienky predaja spolu s obál-
kou s označením „konkurz 4K 22/03 - neotvárať“ a podpisom správcu ako aj formulár
označený ako „Záväzný návrh na odkúpenie majetku z konkurzne podstaty úpadcu“. Zna-
lecké posudky sú pre záujemcov k nahliadnutie na adrese správcu.
Ponuky doručia záujemcovia o kúpu na adresu kancelárie správcu v zalepených obál-
kach v pracovných dňoch v čase od 10.00 h do 14.00 h v termíne do 16. 7. 2008
do 12.00 h.
Záujemca o kúpu majetku je povinný zložiť v banke pred podaním ponuky peňažnú
zábezpeku vo výške 20% z ceny znaleckého ohodnotenia nehnuteľného majetku a to
na účet 1675649953/0200 vedený VÚB a.s.
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční na Krajskom súde v Bratislave dňa
23.07.2008 o 10.30 h v kanc. č. 180. Toto verejné ponukové konanie sa neriadi
ustanoveniami § 288 Obchodného zákonníka.

Na mieste bývalých kúpeľov Centrál 

sa má na budúci rok začať s výstavbou
RUŽINOV
Koncom mája nadobudlo právoplat-
nosť územné rozhodnutie na výstav-
bu polyfunkčného komplexu na
mieste bývalých dlhé roky pustnú-
cich Kúpeľov Centrál.
Ako nám povedal Marcel Klimek zo
spoločnosti IMMOCAP, ktorá je inves-
torom a zároveň aj developerom pro-
jektu, výstavba by sa mala začať v
budúcom roku jej ukončenie sa pred-
pokladá v rokoch 2011 - 2012. Kom-
plex bude mať rezidenčnú časť, v kto-
rej bude približne 300 bytov rôznych
veľkostí.
Komplex bude pozostávať z átriovej
časti s piatimi nadzemnými podlažiami
plus jedným ustúpeným, ktorá má
architektonicky korešpondovať s exi-
stujúcimi bytovkami na Jelačičovej
ulici, z dvoch budov s trojuholníkovým
pôdorysom, ktoré budú mať 14 a 12
podlaží, a výškovej dominanty - veže s
26 nadzemnými podlažiami. Na naj-
vyšších podlažiach veže majú byť byty,
funkčné využitie nižších podlaží sa
ešte spresňuje. 
Súčasťou komplexu majú byť aj služ-
by, ráta sa s nákupným centrom so
supermarketom a ďalšími obchodmi,
chýbať nebudú reštaurácie a kaviarne.
V podzemnej garáži s tromi, resp. štyr-
mi podlažiami bude okolo 1300 parko-
vacích státí.
Za zmienku stojí skoro hektár verejne
prístupnej zelene, zazelenená má byť aj
strecha nákupného centra.
V rámci prerokovania projektu nastali
oproti prvotnému návrhu zmeny v
navrhovanom dopravnom riešení areá-
lu. Vjazd do podzemného parkoviska
je riešený z Jelačičovej ulice, hneď po
odbočení z Miletičovej ulice, čím sa
má eliminovať dopravné zaťaženie z

Jelačičovej. Tu je navrhnutý aj pohoto-
vostný výjazd z podzemného parkovis-
ka. Hlavný výjazd z podzemných gará-
ží bude na Metodovu ulicu.
Projekt ráta aj s rekonštrukciou križo-
vatiek ulíc Miletičova - Jelačičova a
Trnavská - Miletičova, Metodovej uli-
ce a trate električiek. Navrhované

dopravné úpravy okrem iného rátajú so
zabezpečením ľavého odbočenia z
Trnavskej cesty v smere do centra na
Miletičovu ulicu, oživením dnes v tejto
časti zaslepenej Metodovej ulice a jej
pripojením na Trnavskú cestu. 

Juraj Handzo
VIZUALIZÁCIA - Ing. arch. Ivan Kubík
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Medzimestské

linky musia

brať vozíčkarov
BRATISLAVA
Od 12. júna platí na linkách autobu-
sov Slovak Lines nový prepravný
poriadok, ktorý uľahčuje cestovanie
ľuďom s ťažkým zdravotným po-
stihnutím.
Impulz k tejto zmene dal Radovan
Grman, ktorému bariéry v preprave a
nevhodný prístup vodiča znemožnili
cestovať, a do prípravy zmien sa zapo-
jila aj mimovládna organizácia Občan
a demokracia. Výsledkom stretnutí
prepravcu s oboma ďalšími stranami je
zásadná úprava prepravného poriadku
v časti, ktorá sa týka osobitných práv
niektorých cestujúcich.
V praxi to znamená, že zdravotne
ťažko postihnuté osoby už nemusia
mať pri ceste autobusom sprievodcu,
ale zmenili sa aj podmienky prepravy
detských kočíkov. Po novom je vodič
autobusu pri preprave cestujúceho s
invalidným vozíkom alebo kočíkom
povinný vyvinúť maximálne úsilie,
aby umožnil nástup a výstup týmto
dvom kategóriám cestujúcich a má
možnosť vyzvať na pomoc aj ostat-
ných cestujúcich vo vozidle. Vedenie
spoločnosti Slovak Lines zároveň zo-
znamuje s novými pravidlami všetkých
vodičov a trvá na tom, aby sa nimi
dôsledne riadili. Firma verí, že sa k nej
pridajú aj ďalšie slovenské dopravné
spoločnosti.
Pre samotných postihnutých to nezna-
mená len možnosť cestovať, je to záro-
veň ilustrácia, že treba bojovať o svoje
práva a že sa to oplatí. (gub)

V centre vodári

osadia ďalšie

pachové filtre 
STARÉ MESTO
Jednou z chýb krásy Bratislavy je
zápach, ktorý sa v lete často šíri z
kanalizačných šácht - sťažovali si
naň nielen návštevníci, ale aj obyva-
telia historického centra.
Od posledného júnového štvrtka by to
už nemal byť problém. V ten deň totiž
začala Bratislavská vodárenská spoloč-
nosť s osadzovaním filtrov proti zápa-
chu. Vodári pripisujú tento zápach
upchatiu kanalizačného potrubia, ku
ktorému významným dielom prispieva
fakt, že niektoré reštaurácie a stravova-
cie zariadenia vypúšťajú do kanalizá-
cie aj tuhý odpad.
Druhým faktorom, ktorý šírenie zápa-
chu v centre mesta spúšťal, bola
zmena atmosférického tlaku - pri jeho
poklese sa z kanalizačnej siete, kde
býva vyšší tlak v dôsledku hnilobného
procesu, šíri cez vetracie otvory na
kanálových príklopoch a cez mreže
kanalizačných vpustov.
Ako nás informoval hovorca Bratislav-
skej vodárenskej spoločnosti, a.s.,
Zenon Mikle, spoločnosť skúšobne
osadila prvý vymeniteľný biofilter
proti zápachu na Hlavnom námestí už
vlani. Po testoch sa rozhodla osadiť
ďalších 40 zariadení v Starom Meste.
Nové filtre budú osadené najmä na
Sedlárskej, Laurinskej, Panskej a
Michalskej ulici. Prvý zo série osadili
na mieste najpríhodnejšom - pri zná-
mej plastike Čumila vykúkajúceho z
kanála. (gub)

STARÉ MESTO
Bezohľadnosť vodičov parkujúcich
na vodiacej línii pre nevidiacich a
slabozrakých na Obchodnej ulici
vyplavila na povrch skutočnosť, že
nejde len o nedostatok ľudskosti.
Vodiči, ktorí tam s tichým súhlasom
mestskej polície stoja, hoci aj v čase
povoleného vjazdu a s platným opráv-
nením, sa dopúšťajú dopravného prie-
stupku. Vyplýva to z informácie, ktorú
v tejto veci poskytla hovorkyňa magi-
strátu Eva Chudinová.
„V pešej zóne je povolené parkovanie
len tam, kde je to vyznačené doprav-
nou značkou. Na Obchodnej ulici taká-
to dopravná značka nie je. Pokiaľ vodi-
či parkujú na Obchodnej ulici, porušu-
jú pravidlá cestnej premávky,“ uviedla.

Na Obchodnej sa môže stáť a parkovať
len vo dvoroch pri jednotlivých prevá-
dzkach.
Že tam autá parkujú a že to neprekáža
mestskej polícii, ktorá by mala chrániť
platnosť nielen zákona, ale aj všeobec-
ne záväzných nariadení, dosvedčuje aj
odpoveď, ktorú sme dostali na našu
sťažnosť, že autá stoja na vodiacej línii.
„Podnet na číslo 159 preverila jedna z
hliadok mestskej polície. Obchodná
ulica však patrí do pešej zóny, do kto-
rej majú vozidlá do 9.00 h povolený
vjazd. Oznam sa týkal vozidiel, ktoré
stáli na Obchodnej ulici o 08.47 h, čiže
vodiči týchto vozidiel sa dopravného
priestupku nedopúšťali,“ píše hovorca
mestskej polície Peter Pleva.
Mestská polícia tiež zamlčala hovorky-

ni magistrátu fakt, že sťažnosť - mini-
málne jednu od našej redakcie - na stá-
tie vozidiel na vodiacej línii dostala.
Valéria Mečárová z magistrátneho
cestného správneho orgánu sa vyjadri-
la, že magistrát nemá prostriedky ani
spôsob, ako ešte zdôrazniť, na čo slúži
tá línia uprostred chodníka na Obchod-
nej aj iných miestach.
Predpokladá, že kultúrni ľudia by to
mali vedieť a pokiaľ to nerešpektujú,
mala by zasiahnuť mestská polícia. Jej
postoj sme už popísali. Nevidiaci teda
nech radšej do deviatej na Obchodnú
nechodia. A ani potom, situácia sa totiž
úderom deviatej nezmení, aj keď
mestská polícia tvrdí, že tam chodieva
vodičov po deviatej sankcionovať.

Gustav Bartovic

Na Obchodnej ulici sa stáť vôbec nesmie Komisia začala

rokovať novom

o lesoparku
BRATISLAVA
Primátor Bratislavy Andrej Ďurkov-
ský (KDH) 20. júna otvoril stretnutie
pracovnej skupiny k urbanistickej
štúdii mestského lesoparku Draž-
diak, ktorý má byť vybudovaný v
mestskej časti Petržalka. 
Pracovná komisia mesta a spracovateľ
projektu sa stretli so zástupcami
občianskych združení a obyvateľov
dotknutého územia, aby vzájomne
diskutovali o návrhoch a pripomien-
kach časti obyvateľov Petržalky k uve-
denému projektu.
„Pôvodný termín predkladania návr-
hov a pripomienok sme predĺžili o dva
mesiace, čím chceme vytvoriť priestor
na konštruktívnu diskusiu o možnos-
tiach úpravy a aktualizácie doteraz
predložených alternatív urbanistickej
štúdie lesoparku Draždiak,“ povedal
primátor Andrej Ďurkovský.
Na základe žiadosti Odbornej komisie
občanov (OKO) bola opätovne pre-
dĺžená lehota na predkladanie návrhov
a pripomienok k projektu Mestský
lesopark Draždiak. Pôvodný termín 31.
máj bol zmenený na 30. jún, v súčas-
nosti bol stanovený nový termín na 31.
júla 2008.
Zástupcovia občanov využili stretnutie
a predložili zoznam návrhov a pripo-
mienok k štúdii. Stanoviská pracovnej
skupiny sú čiastkové a podkladové,
rozhodujúci bude finálny dokument,
ktorý musí byť predložený do 31. júla
tohto roka. Týmto dokumentom sa
bude zaoberať spracovateľ projektu a
akceptované pripomienky sa zapracujú
do konečnej verzie urbanistickej štú-
die. (brn)

O vodojem

mala záujem

aj verejnosť
NOVÉ MESTO
Nový vodojem, ktorý nedávno zre-
konštruovala Bratislavská vodáren-
ská spoločnosť (BVS) na Kolibe,
otvorili nedávno na jeden deň aj pre
verejnosť. Nové priestory vodojemu
navštívilo niekoľko desiatok ľudí, ne-
chýbali aj rodiny s deťmi.
Nový vodojem je prihlásený do súťaže
Stavba roka 2008, vzhľadom na archi-
tektonickú hodnotu. Výsledky súťaže
budú známe koncom júna alebo začiat-
kom júla. 
Vodojem na Kolibe bolo potrebné roz-
šíriť a zmodernizovať kvôli zvýšené-
mu tempu bytovej výstavby, a tým aj
vyšším nárokom na odber vody.
Vzhľadom na to, že stavbu bolo treba
rozšíriť počas plnej prevádzky, vodá-
renská spoločnosť pristavila nové, tva-
rovo nepravidelné nádrže tak, aby aj po
dokončení bola stavba kompaktná. K
tisíckubíkovému vodojemu dobudova-
li ďalšie dva, každý má už kapacitu
okolo 2000 kubíkov. Zrekonštruovaná
bola aj čerpacia stanica. Práce na vodo-
jeme trvali od apríla 2006 do októbra
2007.
Vodojem prevádzkuje BVS, architekto-
nicky ho pripravila spoločnosť APROX
Invest, s.r.o. (nie Aprox, ako sme omy-
lom uviedli v BN 23/2008). Celkové
náklady na výstavbu dosiahli sumu viac
ako 69 miliónov korún. (rob)
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Larvy chrústa

ničia stromy

na cintoríne
BRATISLAVA
Keď mestská pohrebná služba
Marianum robila postrek jedného z
cintorínov proti škodcom, stretli sa
ošetrovatelia stromov so značnou
nevôľou zo strany verejnosti.
„Mnoho ľudí si totiž zvyklo navštevo-
vať najmä staršie cintoríny ako parky,“
komentuje túto epizódu riaditeľ
pohrebníctva Miloslav Hrádek. „Robí-
me to však práve v záujme verejnosti,
aby mala kam chodiť, aby to bolo
pekné a bezpečné,“ dodáva. A ilustruje
svoje slová príhodou z cintorínu pri
Kozej bráne, kde sa odlomil jeden z
hlavných konárov stromu, ktorý išli
práve ošetrovať. Kus dreva vážil
desiatky kíl a bolo šťastie, že spadol,
keď sa parkom neprechádzal okrem
ozdravovacej čaty nikto iný.
Stromy sú napadnuté larvami chrústa,
ktoré dosahujú dĺžku niekoľkých centi-
metrov a strom vyžierajú zdnuka tri
roky. Drevokazný a škodlivý hmyz je
to, čo stromom v cintorínoch najviac
škodí, hovorí riaditeľ, pravda, okrem
veku. Strom sa síce môže dožiť úcty-
hodného počtu rokov, musí však byť
ošetrovaný. Tak ako v celom meste, ani
na cintorínoch sa dlho nič nerobilo.
Kvôli naliehavosti zásahu na Kozej
bráne Marianum prerušilo práce na
Martinskom cintoríne, kam sa vráti.
Tento rok ozdravili už stromy v Slávi-
čom údolí, v Ružinove a v krematóriu.
„Ten vychvaľovaný kyjevský rez nie je
ošetrenie stromov, ale drevorubač-
stvo,“ hovorí M. Hrádek Stromy potre-
bujú systematickú a trvalú starostli-
vosť. Treba ich udržiavať zdravé a
koruny musia byť v rovnováhe.“ Pre
Marianum vykonávajú už dlhé roky
tieto práce skúsení ošetrovatelia - horo-
lezci. Vďaka dlhoročnej spolupráci
nežiadajú horibilné sumy, takže je reál-
ne dosiahnuteľný čas, keď budú drevi-
ny na všetkých cintorínoch ošetrené.
„No ani to nie je záruka, že strom dva -
tri roky po ošetrení náhle nevyschne,“
hovorí riaditeľ a dupľuje, že pekná a
bezpečná zeleň si bezpodmienečne
vyžaduje trvalú starostlivosť. (gub)

Chladné leto

je už dávnou

minulosťou
BRATISLAVA
Posledné teplotne podpriemerné leto
podľa záznamov meteorologických
zaregistrovali na Kolibe pred takmer
20 rokmi v roku 1989 a v Bratislave
na letisku to bolo až v roku 1985. 
Nie je to podmienené špecifickým pro-
stredím Bratislavy, pretože rovnaké
výsledky zaznamenali aj v Hurbanove,
v Sliači, Telgárte a v Košiciach, pričom
v Košiciach na letisku bolo posledné
teplotne podpriemerné leto v roku 1985.
Tohtoročná zima nebola taká teplá ako
tá predchádzajúca, ale tiež prekročila
normál. Všetky doterajšie mesiace roka
2008 boli v Bratislave teplotne nad nor-
mál, marec prevýšil teplotný priemer
iba minimálne. V dosiahnutých hodno-
tách teploty vzduchu rok 2008 zatiaľ
trochu zaostáva za predchádzajúcim
rokom, čo však neznamená, že doteraz
nebol nadnormálne teplý. 
V tohtoročnom máji bolo v Bratislave
na letisku 9 letných dní (maximálna
denná teplota nad 25 °C), kým vlani to
bolo v tomto mesiaci na tejto meteoro-
logickej stanici 12. V roku 2008 bolo v
júni v Bratislave na letisku do 23. júna
13 letných dní, z toho 4 tropické a v
minuloročnom júni tam bolo do 23. júna
22 letných dní a z toho bolo 6 tropic-
kých. Je veľmi pravdepodobné, že prie-
merná júnová teploty vzduchu urobia
tento jún najteplejším od roku 1951, po
júni v roku 2003 (23,0 °C).
Prehriate prostredie je dobrým zákla-
dom pre všeobecne teplé počasie aj v
nasledujúcich dvoch letných mesiacoch,
v júli a v auguste. Letá 2003 a 2007, keď
bolo v júni v Bratislave tiež mimoriadne
teplo, patria medzi 4 najteplejšie letá
(2003, 1992, 2007 a 1994) v Bratislave
od roku 1951. 
Seriózna predpoveď počasia sa nesmie
robiť s časovým predstihom niekoľkých
týždňov. Aké bude počasie počas oboch
prázdninových mesiacov, sa bude dať
predpovedať iba v kratšom časovom
predstihu. V Bratislave určite nie je
dôvod obávať sa, že by bola cez prázd-
niny núdza o dovolenkové počasie. 

Pavel Faško, meteorológ

Zámer Centrop počíta s výstavbou 

nového mesta v meste pre 60-tisíc ľudí
BRATISLAVA
Veľkolepý investičný projekt mesta
v meste s názvom Central Europe
Valley (CENTROP) predstavila v
uplynulých dňoch investično-develo-
perská spoločnosť OPERA, a.s.
Projekt, ktorý predstavila aj na veľtrhu
nehnuteľností v Cannes, ráta s vybudo-
vaním polyfunkčnej štruktúry pre zhru-
ba 60-tisíc obyvateľov a odhadovanou
výškou investícií niekoľko miliárd eur.
Je zasadený do územia medzi Devín-
skou Novou Vsou, Záhorskou Bystri-
cou a automobilkou Volkswagen vedľa
diaľnice Bratislava - Praha.
CENTROP má pozostávať z obytných
štvrtí, technologického parku, logistic-
kého areálu, golfového ihriska, ako aj z
kancelárií, obchodov, parkov a z ďal-
ších častí. Za projektom stojí spoloč-
nosť Opera Reform Investments Limi-
ted s materskou spoločnosťou v
Luxembursku.
Developer zadal riešenie územia šty-
rom pracovným tímom z renomova-
ného Massachusetts Institute od
Technology v USA, ako aj spoločnos-
ti INVI zo Švajčiarska. Tie vypraco-
vali zámer, podľa ktorého v priebehu

15 až 20 rokov tu v niekoľkých
fázach bude realizovať výstavba
komerčných budov s plochou vyše
600-tisíc štvorcových metrov, univer-
zitného areálu a technologického
parku s podlahovými plochami asi
900-tisíc štvorcových metrov či
olympijského areálu s futbalovým a
hokejovým štadiónom. 
Územie, ktorého sa projekt týka,
susedí s územím, na ktorom dávnejšie
avizoval podobne rozsiahly zámer iný
veľký investor - spoločnosť Penta,
ktorá tu chystá polyfunkčný projekt

Port (Lamačská brána). Obe spoloč-
nosti začali spolu diskutovať a nedáv-
no dospeli k spoločnému memorandu
o porozumení a spolupráci. Ako uvie-
dol projektový manažér projektu
ENTROP Matúš Urban, upravili vzá-
jomné práva a povinnosti pri uskutoč-
ňovaní svojich zámerov. 
Nejde o jediné projekty tohto druhu na
území Bratislavy - ďalším projektom
porovnateľného rozsahu je plánovaná
výstavba novej mestskej megaštvrte
South City na juhu Petržalky. (juh)

VIZUALIZÁCIE - OPERA, a.s.
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Kremeľská ulica

sa už nedá viac

rozšíriť
DEVÍN
Na nespokojnosť s rekonštrukciou
Kremeľskej ulice v Devíne nás upo-
zornila čitateľka Diana Gabrišová z
Devína. Tvrdí, že po obnove ulice sú
najmä chodníky na tejto komuniká-
cii ťažšie priechodné. 
Čitateľka nerozumie tomu, ako mohlo
mesto skolaudovať ulicu, keď, ako
sama píše, „o rovine na chodníku mô-
žete len snívať, chodníky sa výrazne
zúžili proti pôvodnému stavu a na via-
cerých miestach sa zošikmili. Na niek-
torých miestach je chodník zúžený na
30 centimetrov a to je tam ešte osade-
ný stĺp elektrického vedenia“.
Z vyjadrenia riaditeľky Generálneho
investora Bratislavy (GIB) Jarmily
Tvrdej vyplýva, že šírkové pomery
Kremeľskej ulice sú dané okolitou
zástavbou rodinných domov a oplote-
ním súkromných záhrad. Vozovka bola
v havarijnom stave bez odvodnenia, po
daždi zaplavovaná vodou. V miestach,
kde to šírkové pomery dovoľovali, boli
urobené obojstranné chodníky, tam,
kde to nebolo možné, je len odrazový
pruh so šírkou 30 centimetrov. Chodci
tam môžu využívať chodník na druhej
strane komunikácie. Projekt musel
podľa J. Tvrdej rešpektovať každý
vjazd do rodinných domov. Znamenalo
to vybudovanie bezbariérových vstu-
pov do každého z nich a výškovo sa
tomu musel prispôsobiť aj chodník.
Priečny sklon chodníkov je jednostran-
ný a slúži na jeho odvodnenie.
GIB pripomína, že v roku 2003 pred
začatím rekonštrukcie vozovky vyzva-
li všetkých majiteľov, resp. prevádzko-
vateľov inžinierskych sietí, aby v rámci
tejto stavby opravili, resp. zrekonštruo-
vali svoje zariadenia. Jedine Západo-
slovenská energetika, a.s., nemala
záujem a ponechala vzdušné vedenie v
pôvodnom stave, t. j. so stĺpmi v chod-
níku.
Za nie ideálne, ale jediné možné, pova-
žuje riešenie chodníkov pri rekonštruk-
cii Kremeľskej ulice starostka Devína
Ľubica Kolková (nezávislá). Ako uvied-
la, cesta tu oddávna vedie pomedzi
rodinné domy a jej rozšírenie ani úprava
chodníkov nie je možná. „Jednoducho
sa akceptoval stav, ktorý tam je a urobi-
lo sa jediné možné, čo sa dalo,“ uviedla.
Dodala, že vzhľadom na bezohľadných
vodičov, ktorí jazdili po obci rýchlo, je
na tejto hlavnej ceste obmedzená rých-
losť. Navyše na nej pribudol ostrovček,
ktorý pomáha chodcom bezpečnejšie
prejsť cez túto frekventovanú komuni-
káciu. (rob)

BRATISLAVA
Podľa všetkého cesty z mesta v sme-
re na Záhorskú Bystricu a na Rajku
zostanú bez značenia aj počas špičky
turistickej sezóny. Ako sa tento stav
prejaví na doprave, zhodnotíme až
po sezóne.
S problémom môže pohnúť až rozhod-
nutie magistrátnej komisie, v ktorej je
zastúpená aj dopravná polícia, a potom
krajský dopravný úrad rozhodne o tom,
ako skutočne budú rozmiestnené.
Zatiaľ sa však jazdí podľa odhadu a s
pribúdaním tranzitujúcich vodičov,
ktorí tieto úseky nepoznajú, pribúda aj
nervozity a situácií hroziacich havá-
riou.
Napriek tomu, že sme na magistráte
dostali informáciu, že už boli osadené

značky na začiatku mesta, nenašli sme
vodiča, ktorý by ich tam videl. Marián
Blaho z dopravného oddelenia magi-
strátu však tvrdí, že pracovníci magi-
strátu namontovali správne značenie,
to znamená začiatok a koniec mesta a
viac značiek vraj netreba. Informáciu o
tom, že tieto značky sú namontované,
dostala aj Valéria Mečárová z cestného
správneho orgánu na magistráte.
Každý vodič však vie, že v podobných
situáciách v iných mestách sú vyznače-
né aj začiatok a koniec mestských či
obecných častí - má to význam najmä
v takých prípadoch, keď medzi mest-
skými časťami sú úseky pripomínajúce
medzimestské cesty. Preto existuje
značka označujúca koniec miestnej
časti, ale nie obce, v zozname zvislých

dopravných značiek. Aj úsek medzi
Záhorskou Bystricou a Lamačom, aj
úsek medzi Rusovcami a Petržalkou sú
bez okolitej zástavby a môžu vzbudzo-
vať vo vodičoch dojem, že sú už mimo
uzavretej obce. 
To, že tam nie je ani to nedostatočné
označenie, teda začiatok veľkej Brati-
slavy, pripisuje M. Blaho tomu, že
značky zrejme niekto ukradol. Podľa
toho, že tam značky nik nevidel, by
teda musel ísť zlodej tesne v pätách
montérskej čaty. V každom prípade je
situácia neprehľadná a mesto ako
správca týchto komunikácií by malo
konať. Dovolenkovú sezónu aj s turis-
tami zrejme prežijú tieto cesty bez
dostatočného značenia - čo to spôsobí v
doprave, je otázne. Gustav Bartovic

Značky na okraji mesta stále chýbajú

Hľadáme dobrovoľníkov 
na dobročinné práce v Afrike! 

14 mes. program (6 mes. príprava v DK, 
6 mes. na projekte v Afrike, 2 mes. Camp Future) 

Projekty: práca so sirotami, vzdelávanie, 
Aids projekty, poľnohospodárske projekty, atď.

Infomeeting: 12. júla 2008 
Viac info na: susi@lindersvold.dk / +45 2367 4906

Verejné prerokovanie
Urbanistickej štúdie

mestský lesopark Draždiak,
ktoré sa koná v zmysle príslušných ustanovení zákona

č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov

sa opätovne predlžuje do 31. 7. 2008
Urbanistická štúdia je vystavená k nahliadnutiu v
miestnosti č.18 na prízemí Primaciálneho paláca
v Bratislave, na internetovej stránke www.brati-
slava.sk., vo Front Office/servis pre občana,
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne
nám. 1, Bratislava a na úradnej tabuli Miestne-
ho úradu mestskej časti Bratislava - Petržalka,
Kutlíkova 17, Bratislava. Bližšie informácie k pre-
rokavávanému materiálu budú poskytnuté na
referáte územného rozvoja mesta Magistrátu hl.
m. SR Bratislavy, Laurinská 7, č. dverí 211.
Stanoviská a pripomienky je možné uplatniť v
termíne do 31. 7. 2008 na adrese: Magistrát
hl. mesta SR Bratislava, oddelenie územného
plánu a rozvoja mesta, referát územného roz-
voja mesta, Primaciálne námestie 1, 814 99
Bratislava.

Navrhovateľ West park I, s.r.o., Bratislava
predložil zámer

West Park I, Bratislava
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od
16. 6. do 6. 7. 2008 na prízemí budovy
Magistrátu 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 - Informačný systém podľa zákona č.
24/2006 Z.z. časť EIA/.) Verejnosť môže svoje
písomné stanovisko doručiť Obvodnému
úradu životného prostredia v Bratislave, Karlo-
veská 2, 842 33 Bratislava 4 do 6. 7. 2008.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
2679/1-2, 2678/2 a 2678/4-15 v lokalite na Brati-
slavskej ulici, k. ú. a MČ Bratislava - Záhorská Bystri-
ca, územný obvod Bratislava IV. Územie je z južnej stra-
ny ohraničené komunikáciami Bratislavská a štátnou
cestou č.2 Bratislava - Stupava - Holič a zo severu
potokom s ochranným pásmom zelene.
Účelom navrhovaného zámeru je výstavba polyfunkčné-
ho súboru mestského typu - zmiešané územie bývania a
občianskej vybavenosti. Navrhujú sa tri objekty, dva
polyfunkčné a jeden monofunkčný - bytový.
Objekt B1 (SO 001) má v 1. podzemnom podlaží (PP)
prístupné parkovanie, technickú a domovú vybave-
nosť. Na úrovni 1. nadzemného podlažia (NP) zo stra-
ny Bratislavskej ulice je navrhnutá občianska vybave-
nosť miestneho významu, v druhej časti 1.NP sa
navrhujú byty orientované na východ, juhovýchod a
západ. Každý byt má navrhnutú predzáhradku. V 2. -
4. NP majú byť 1 až 3-izbové byty s pobytovou loggi-
ou. Pod terasou objektu má byť umiestnený objekt SO
004 Dom správcu, ktorý má pozostávať z kancelárie,
kuchynky, skladových a hygienických priestorov. 
Objekt B2 (SO 002) je umiestnený ako stredný bytový
monofunkčný dom, ktorý má mať z oboch strán,
východnej a západnej strany vnútroblok. V úrovni 1. PP
má byť riešené parkovanie tak, ako pri objekte B1. V
objekte B2 sú v 4. NP riešené 1 až 4-izbové byty.
Objekt B3 (SO 003) je navrhnutý ako polyfunkčný
objekt. V 1. PP má byť riešené parkovanie, domová
vybavenosť a kotolňa. Na 1.NP sú navrhnuté dva
samostatné vstupy, na 2. a 3. NP sa navrhujú byty a
apartmány na prechodné ubytovanie. Dopravné
napojenie je navrhnuté z Bratislavskej ulice.
Predpokladaný termín začatia činnosti: cca 4/2009
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: cca 7/2010

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

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

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

DLHOROČNÁ  PRAX
☎0915 708 626
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MHD prechádza

od júla na letný

grafikon
BRATISLAVA
Mestská hromadná doprava prechá-
dza, tak ako po iné roky, na letný
grafikon. Frekvencia spojov sa preto
zníži približne o polovicu. Cestujúci
budú počas leta najviac obmedzení
na Záhradníckej ulici, ktorú začína
mesto rozširovať.
Rozširovanie Záhradníckej ulice a
výmena koľajiska navyše aj na Mileti-
čovej ulici spôsobí, že cestujúci budú
prevážaní po okolitých uliciach auto-
busmi. Výluka potrvá celé leto a
dopravca v týchto dňoch oznamuje
plán náhradných liniek a trás, ktoré
budú k dispozícii.
Možnosť začatia rekonštrukcie, a tým
aj uzatvorenia električkového tunela
pod Hradom už od letných prázdnin
pravdepodobne nevyjde. Podľa vyja-
drenia z dopravného podniku, aby sa to
stihlo, musel by dopravca urýchlene
dostať stavebné povolenie. Najpravde-
podobnejší termín začiatku prác na
obnove tunela je jeseň tohto roka.
Počas úplnej výluky MHD v tuneli
budú električky jazdiť po dunajskom
nábreží a rekonštrukcia by mala trvať
približne šesť mesiacov. 
Dopravný podnik predkladá na mest-
ské zastupiteľstvo, ktoré bude 3. júla,
návrh na schválenie úveru, ktorého
prostredníctvom bude možné urobiť
veľký nákup kĺbových autobusov pre
potreby mestskej hromadnej dopravy.
Dopravca by chcel dostať od mest-
ských poslancov odobrenie na úver vo
výške 2,6 miliardy korún ešte začiat-
kom leta, aby mal do septembra čas na
rokovanie s finančnými inštitúciami a
mohol dohodnúť podmienky výbero-
vého konania. Dopravný podnik ráta s
dlhodobým splácaním úveru a obnova
vozového parku sa týka rokov 2008 až
2011. Počas nich chce postupne nakú-
piť spolu 240 veľkokapacitných kĺbo-
vých autobusov. (rob)

V lete bude frekvencia linky č. 901 nižšia
BRATISLAVA
Nie všetkým Bratislavčanom sa páči
sprevádzkovanie novej linky MHD
do rakúskeho Wolfsthalu. Viacerí
kritizujú najmä polhodinový interval
spojov linky číslo 901.
Diana Gabrišová z Devína sa čuduje, že
linka 901 do Wolfsthalu má rovnaký
polhodinový interval ako linka číslo 28
do Devínskej Novej Vsi. Linka 901 je
podľa nej vyťažená priemerne piatimi
cestujúcimi a linka 28 praská vo šví-
koch. „Prečo je na linku 901 nasadený
nový midibus SOR a na linke 28 jazdia
staré šunky? Platia mestu dane Novo-
devínčania alebo Rakúšania?“
Zriadenie linky č. 901 kritizovali aj ďal-
ší čitatelia. „V nedeľu doobeda som
išiel na bicykli smerom do Rakúska.

Autobus linky 901 ma míňal smerom
do Rakúska a o nejaký čas aj smerom
do Bratislavy. V oboch prípadoch bol
PRÁZDNY. Veď ten šofér sa aj musí
báť takto jazdiť osamote,” tvrdí jeden z
čitateľov. „Bol som sa tam v nedeľu
pozrieť, okolo takej piatej tam došiel
autobus pomerne plný, minimálne 10-
15 cestujúcich, možno aj 20, naspäť to
bolo horšie, tak možno 4 - 5,” konštatu-
je ďalší čitateľ.
Podľa vyjadrenia predsedu predstaven-
stva Dopravného podniku Bratislava,
a.s., Branislava Zahradníka je grafikon
linky 901 momentálne nastavený v
rámci pilotného režimu a záujem cestu-
júcich sa monitoruje. „V letných mesia-
coch dôjde k zníženiu frekvencie spo-
jov na linke 901,“ tvrdí B. Záhradník.

Podľa neho je linka 901 je z hľadiska
výšky cestovného postavená na ko-
merčnej báze, a preto aj výška cestov-
ného je vyššia ako bežného cestovného
na linke č. 28. Tá je dotovaná z rozpoč-
tu mesta. Grafikon linky 28 je stanove-
ný objednávateľom výkonov - mestom
Bratislava v rámci ročného projektu
výkonov vo verejnom záujme. 
„Nie je pravda, že na linke 901 premá-
vajú nové autobusy značky SOR. Pre-
mávajú tu midibusy SOR, ktorých vek
je okolo 4 - 6 rokov,“ uviedol B. Zahrad-
ník. Dodal, že rovnaké vozy nasadzujú
aj na linku 28, na ktorej premávajú aj
najnovšie autobusy SOR BN kúpené
koncom minulého roka. „Dopravca no-
vé midibusy do Wolfsthalu nenasadzu-
je,” tvrdí B. Záhradník. (rob)

Bratislavčania

majú vysoký

krvný tlak
BRATISLAVA
Bratislavčania majú podľa jedineč-
ného výskumu, ktorý nedávno robila
súkromná spoločnosť nielen v uli-
ciach hlavného mesta, alarmujúco
vysoký krvný tlak.
Vysoký krvný tlak bol nameraný u viac
ako 50 percent Bratislavčanov, čo je
relatívne vysoko nad hodnoty celore-
publikového priemeru, ktorý bol v
prieskume viac ako 40 percent. Na
prieskume sa podieľala Slovenská liga
proti hypertenzii a robili ho v apríli a v
máji spolu v trinástich mestách. Tzv.
hliadky hypertenzie okrem merania
krvného tlaku dávali vypĺňať aj dotaz-
ník, v ktorom sa opýtaní vyjadrovali k
svojim problémom s tlakom. 
Na prieskume sa zúčastnilo 700 respon-
dentov. V hlavnom meste oslovili 182
ľudí, z toho 47 priznalo, že má vysoký
tlak, 41 tvrdilo, že ho má kolísavý a 43
Bratislavčanov uviedlo, že svoj krvný
tlak nesleduje. Na otázku, ako často si
obyvatelia mesta merajú tlak, priznalo
sedem ľudí, že si ho meria dvakrát
denne, 44 obyvateľov raz mesačne, je-
denkrát ročne 39 opýtaných. K meraniu
menej ako raz do roka sa prihlásilo až
46 opýtaných. 
Zo 182 opýtaných Bratislavčanov
vlastnilo 67 ľudí digitálny tlakomer,
piati ortuťový a 81 ľudí tlakomer
nemá. Meranie tlaku u lekára priznalo
29 ľudí. Meranie krvného tlaku pova-
žuje za dôležité 144 ľudí zo 182 opýta-
ných. (rob)

V Bratislave je

najväčší salón

Porsche a Audi
RUŽINOV
Jeden z dvoch najväčších Porsche a
Audi salónov v Európe má svoje
sídlo v Bratislave na Zlatých pie-
skoch. V novom výstavnom priestore
si zákazníci môžu vychutnať luxus a
služby na najvyššej úrovni.
„Našimi zákazníkmi sú motoristi túžiaci
po automobile, ktorý im poskytuje nie-
len najvyššiu mieru kvality a luxusu, ale
aj pocit štýlovosti a výnimočnosti. V
rovnakom duchu sme preto koncipovali
aj celý areál, aby každý hneď po vstupe
vedel, že sa nachádza na mieste, kde je
o neho postarané na najvyššej úrovni,“
uviedol generálny riaditeľ Porsche Inter
Auto Slovakia Christian Reiter.
Zmysel pre detail je viditeľný v celom
salóne. Všetky časti, vrátane priestorov
vyhradených pre servis, sú predelené
len sklenenými priečkami. Motoristi
môžu v prípade záujmu sledovať aj
prácu priamo v servise. V Audi časti
salóna nechýba štylizovaná zákruta,
symbolizujúca pretekársky okruh v Le
Mans, kde svoj úspech už niekoľko
rokov slávi značka Audi. 
Výstavba celého salónu trvala viac ako
rok a investícia presiahla 300 miliónov
slovenských korún. (gapa)

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

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

0905 234 615 � 4363 8184

Ministerstvo životného prostredia SR zaslalo
záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti

Zberný dvor odpadov Petržalka,
ktorej navrhovateľom je Mestská časť

Bratislava - Petržalka
Do záverečného stanoviska je možné nahliad-
nuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na
vlastné náklady zhotoviť kópie od 23. 6. do
13. 7. 2008 v priestoroch Služieb obča-
nom/FRONT OFFICE na prízemí budovy
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne
námestie 1. (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/.)

O všetkých 

článkoch môžete

diskutovať na webe

www.banoviny.sk
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RUŽINOV
Chodníky na niektorých úsekoch
Trenčianskej ulice sú značne nebez-
pečné, pretože sú zničené a rozbité.
Stredový pás Trenčianskej ulice síce
bude onedlho zdobiť nová cyklistic-
ká trasa, no chodníky zrejme zosta-
nú v dezolátnom stave.
V plánoch mesta na tento rok totiž
oprava chodníkov na tejto ulici nefigu-
ruje. Ide najmä o úseky chodníkov pri
ceste od Miletičovej po Ružovú dolinu
a od Mraziarenskej ulice po Bajkalskú.
Asfalt na niektorých častiach chodníka
je vydutý a popraskaný najmä od
mohutných stromov, ktorých kmene a
korene doslova otvárajú chodník a
vytláčajú aj obrubníky. 
Podľa vyjadrenia z ružinovskej samo-

správy tieto chodníky patria do správy
mesta. Mestská časť minulý rok rekon-
štruovala chodníky v tzv. vnútorných
blokoch na Trenčianskej 48 až 56. 
Ako kontrast môže poslúžiť nový kom-
plex Rozadol. Pred ním sú chodníky

nové, zeleň je ošetrená a udržiavaná.
Trenčianska ulica už dávno nie je
zapadnutá bočná ulička. Dnes prepája
dve hlavné komunikačné tepny mesta -
Miletičovu ulicu s Bajkalskou. (rob)

FOTO - Robert Lattacher

Na Trnávke

pribudne nový

obytný dom
RUŽINOV
Na Trnávke na Vrútockej ulici v
dohľadnej budúcnosti vyrastie obyt-
ný dom nazvaný Family House.
Výstavba sa už začala, jej ukončenie
sa predpokladá na koniec jari budú-
ceho roku.
Budova má podľa projektu rešpekto-
vať danosti lokality s prevažujúcou
individuálnou zástavbou. Najvyššia
časť členitého domu dosiahne šesť
nadzemných podlaží, postupne sa bude
znižovať na úroveň tretieho podlažia.
Bude v ňom dovedna 23 bytov rôznych
veľkostí. Prvé nadzemné podlažie bude
určené pre občiansku vybavenosť a
obchody. V podzemí bude parkovacia
garáž, parkovacie státia budú aj pri
dome. 
Architektonické riešenie Family House
podľa projektantov korešponduje s
prostredím. Bude mať veľkú členitú
sedlovú strechu s ateliérovými oknami
a línie, ktoré opticky budú domu dodá-
vať výzor bližší individuálnej výstavbe
než bytovke. Family House zodpovedá
rozsahom podobnej zástavbe, ktorá už
na Trnávke je z predchádzajúcich
rokov, teda skôr menším domom, v
ktorých je vždy len niekoľko bytov.
„Už v roku 1993 sme pre mestskú časť
Ružinov riešili spôsob regulácie pre pri-
pravovanú výstavbu, ktorá zahŕňala
pôvodne tri typologické druhy: klasický
bytový dom, polyfunkčný málopodlaž-
ný dom s podnikateľskými aktivitami v
prízemí a bytmi v horných poschodiach
a napokon radové rodinné domy so
záhradami,“ hovorí autor projektu Fa-
mily House, architekt Ivan Kolenič. 
„Tým mala byť vytvorená štruktúra
zástavby poskytujúca rôzne formy bý-
vania, odpočinku, práce a služieb.
Vzhľadom na pôvodnú zástavbu na Tr-
návke aj k dlhoročným plánom zástav-
by sme pri tvorbe projektu zvolili ko-
morný štýl domu prímestského typu, so
šikmými strechami, s vlastnou zeleňou,
poskytujúci aj v bytovej forme povahu
bývania takmer ako v rodinnom dome.“
Ako dodal I. Kolenič, najväčšou
výzvou pre neho ako pre autora regula-
tívov bola možnosť ponúknuť budú-
cim obyvateľom svoje autorské záme-
ry a riešenia pre túto konkrétnu lokali-
tu,, ktoré boli vytvorené už v rámci štú-
dií pre stanovenie regulatívov. (juh)

Nebezpečné chodníky na Trenčianskej 

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

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

predaj a pokládka nových parkiet,
maliarske práce, stierky omietky 

� 0903 28 29 36

KOMPLETNÉ
SŤAHOVANIE
(aj menšie prepravy)

Profit - www.std.szm.sk
Tel.: 4488 5003    Mobil: 0905 514 953

PREDAJ: 
PREDAJ LUXUSNÝCH NOVÝCH BYTOV 
V CENTRE NA DUNAJSKEJ ULICI bližšie info v RK 
1-izb. a 2-izb., OV, Krajná, novost., 54m2 a 76m2, 2/4p. od 3,35 mil. Sk
1-izb., OV, Šustekova , 35m2, 2/5p., balkón, 5r. novost. 3,2 mil. Sk
1-izb., OV, Tomášikova, 40m2+log., gar. státie, novost. 3,5 mil. Sk
2-gars. OV, Šustekova, 46m2, 2xlog., 11/12p., č.zrek. 2,65 mil. Sk
2-izb., OV, Exnárova, zv. príz., 52m2+pivnica, pôv. stav 2,95 mil. Sk
2-izb., OV, Karadžičova, tehla, 3p., 69m2, 2x balkón 4,9 mil. Sk
3-izb., OV, Jesenského, 3p., výťah, 87m2+4m2 pivnica, zrek. 9,65 mil. Sk
3-izb., OV, Šándorova, 72m2, 7p., zrek., plast. okná, balk., log. 3,75 mil. Sk
3-izb., OV, P. Horova, 66m2, loggia, 5/12p., zrek. 3,25 mil. Sk
3-izb., OV, Mlynarovičova, 4/12p., 71m2, loggia, č. zrek. 3,45 mil. Sk
3-izb., OV, Tokajícka, 61m2, 2p., tehla, č.zrek., balkón 3,65 mil. Sk
3,5-izb., OV, Jesenná, 82m2, 6/6p., pôv. stav, 6/6p., log. 4 mil. Sk
4-izb., OV, Pluhová, mezonet, 173m2+terasa, vl. kúrenie 12,3 mil. Sk
5-izb., OV, Grosslingova, 135m2, 1/2p., balkón, zrek., vl. kúr. 14,5 mil. Sk
5-izb., OV, Trnavská cesta, 240+90m2 terasa, klim., 3x kúp. 18,3 mil. Sk
6-izb., OV, Páričkova, 164m2+31 balk.+47m2 ter., holobyt 15,2 mil. Sk
RD - Bystrická , novost., ÚP - 350m2, 5á poz., aj na podnikanie info v RK
RD - Malinovo, 5i, 8,5á SP, VIS, ÚP=280m2 12,8 mil. Sk
RD - Vinosady, 5r. novost., 11á SP, 2-podl., garáž, bazén 10,2 mil. Sk
RD - Limbach, 676m2 pozemok, 2-generačný, záhr., 2-gar. 10,5 mil. Sk
PRENÁJOM: 
2-izb., 29. augusta, 4/6p., 68 m2, zrek., zar. 17 000,- Sk/m.+E
Najviac si ceníme Vašu dôveru! 

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

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

BPS tvrdí, 

že svojvoľne

nič nezriadila
STARÉ MESTO
Na článok o osádzaní nových stĺpikov
na vyhradené parkovacie miesta v
Starom Meste (BN 22/2008) zareago-
vala Bratislavská parkovacia služba,
s.r.o. Podľa vyjadrenia jej riaditeľa
Petra Polomu sme uviedli nepravdivé
informácie, čím bola poškodená
dobrá povesť spoločnosti.
Ako sme informovali, na Gorkého ulici
nedávno pribudli nové vyhradené parko-
vacie miesta. Jedno je na rohu Gorkého
ulice a Komenského námestia. Riaditeľ
BPS tvrdí, že „toto tvrdenie sa nezakladá
na pravde, pretože uvedené parkovacie
miesto bolo zriadené ešte v roku 2006,
teda nie nedávno, a bolo zriadené na žia-
dosť samosprávy Starého Mesta, o čom
svedčí odsúhlasený projekt dopravného
značenia zo dňa 11. apríla 2006“.
Bez toho, aby sme sa chceli dotknúť
dobrej povesti BPS, si dovoľujeme upo-
zorniť, že toto parkovacie miesto bolo
riadne vyznačené iba pred pár týždňami,
keď tu bolo umiestnené aj zabezpečova-
cie zariadenie - stĺpiky. Parkovacie mies-
to možno bolo formálne zriadené ešte v
roku 2006, v skutočnosti však bolo ozna-
čené a zabezpečené stĺpikmi až po dvoch
rokoch. Ako potvrdzuje aj uverejnená
fotografia, pôvodné vodorovné značenie
na tomto mieste zakazovalo zastavenie a
státie motorových vozidiel.
Riaditeľ BPS, s.r.o., Peter Poloma ďalej
namieta pravdivosť, že „na mieste, kde
ešte nedávno bolo státie zakázané, si
BPS urobila ďalšie parkovacie miesto“.
BPS, s.r.o., si podľa neho „svojvoľne
nemôže zriadiť parkovacie miesto. Toto
parkovacie miesto vzniklo na žiadosť
Miestneho úradu Bratislava Staré Mesto
ešte v roku 2006 a bolo odsúhlasené
kompetentnými inštitúciami. BPS, s.r.o.,
ho spravuje a obnovila v máji 2008
vodorovné dopravné značenie.“
Je pravdou, že BPS si nemôže svojvoľne
zriaďovať parkovacie miesta, nie je však
pravdou, že BPS tu obnovila vodorovné
značenie. Ako sme už uviedli, pôvodné
vodorovné značenie na tomto mieste
zakazovalo zastavenie a státie. Potvrdiť
to môžu obyvatelia Gorkého ulice, ako
aj tí vodiči, ktorí tu v uplynulých dvoch
rokoch dostali papuču. (red)
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Pod záhradami

budú stavať

obytný komplex
DÚBRAVKA
V blízkosti obchodného domu Lidl v
Dúbravke, na nezastavanej ploche v
lokalite Pod záhradami, ktorú v
súčasnosti využívajú najmä koloto-
čiari a psičkári, v dohľadnom čase
vyrastie rovnomenný polyfunkčný
komplex.
Územie, kde má stavba vyrásť, je ohra-
ničené Saratovskou ulicou, ulicou Pod
záhradami a neďalekým dvanásťpod-
lažným obytným domom. Južný okraj
územia ohraničuje jednopodlažný ob-
chod Lidl s vonkajším parkoviskom,
na opačnej strane hraničí s nezastava-
nou susednou parcelou a dvojpodlaž-
ným objektom SBD Dúbravka s
poštou. 
Polyfunkčný komplex Pod záhradami
bude pozostávať z troch sekcií, ktoré
medzi sebou vytvárajú vnútroblok s
parkovou úpravou. V ňom sa bude
nachádzať terasa kaviarne, sadové
úpravy spolu s osvetlením nadimenzo-
vaným vzhľadom na byty a apartmány,
ako aj chodníky.
Prvá sekcia bude trojpodlažná, pričom
na prvých dvoch nadzemných podla-
žiach budú obchodné priestory. Druhá
sekcia, v ktorej majú byť byty, bude
mať deväť podlaží a z jednej strany
bude počet podlaží klesať na sedem.
Tretia sekcia má mať desať podlaží a
má plniť administratívnu funkciu.
V komplexe bude 133 bytov rôznych
veľkostí. V podzemí sú navrhnuté
dvojpodlažné garáže so 163 parkovací-
mi státiami, na povrchu pri komplexe
bude ďalších 23 miest na parkovanie. 
Investorom je ATS Plus, a.s., kde figu-
ruje aj meno bývalého ministra vnútra
Ľudovíta Hudeka. Náklady na výstav-
bu sa odhadujú na 480 miliónov korún.
Začatie výstavby sa predpokladá vo
februári 2009 a dokončenie v auguste
2010. (juh)

Na Novej Kolibe

začali stavať

Vinohradis
NOVÉ MESTO
Vo vznikajúcej rezidenčnej štvrti
Nová Koliba pod ulicami Podkolibs-
ká a Sliačska v uplynulých dňoch
položili základný kameň obytného
súboru Vinohradis.
Na južných svahoch Malých Karpát sa
tým začala prvá etapa výstavby kom-
plexu s takmer 180 bytmi v jednom
bytovom dome a štyroch mestských
vilách. V druhej etape výstavby, ktorá
by sa mala začať ešte v tomto roku, by
tu malo pribudnúť ďalších 170 bytov,
pripravuje sa aj tretia etapa. 
Po ukončení výstavby by nový obytný
komplex mal ponúknuť viac ako 800
bytov. Zároveň tu na ploche asi 3000
štvorcových metrov pribudnú obchody
a služby, ktoré budú obsluhovať túto
vznikajúcu mestskú prevažne rezi-
denčnú štvrť.
V bytových domoch a mestských
vilách komplexu Vinohradis budú byty
rôznych veľkostí od stredného štandar-
du až po luxusné penthousy. Chýbať
nebudú ani veľké loftové byty s veľko-
rysými vnútornými galériami a streš-
nými zelenými terasami. Ako uviedol
Martin Boška z architektonického ate-
liéru Cakov-Makara, z ktorého dielne
pochádza projekt súboru Vinohradis,
dôraz sa kládol najmä na jedinečnosť
jednotlivých obytných bytov a bytov. 
Obytný súbor Vinohradis stavia jedna z
najväčších developerských spoločností
strednej a východnej Európy - Globe
Trade Centre S.A. (GTC). Výstavba
prvej etapy by sa mala ukončiť v záve-
re roku 2009.
Podľa generálneho riaditeľa GTC pre
Slovensko Shaloma Mora má spoloč-
nosť záujem postaviť v Bratislave
postupne až okolo tisíc bytov. Celkove
by do tohto rezidenčného komplexu
mala spoločnosť investovať 3,3
miliardy korún. (juh)

V Petržalke pri železničnej stanici sa

začne stavať prvá veža Emporia Towers
PETRŽALKA
Na budúci mesiac sa neďaleko želez-
ničnej stanice v Petržalke začne s
výstavbou kancelárskeho komplexu
Emporia Towers. Pôjde o dvojicu
administratívnych budov so štrnásti-
mi nadzemnými a tromi podzemný-
mi podlažiami.
Špecifikom projektu Emporia Towers,
ktorého vzhľad mal byť pôvodne iný
(veže mali mať oblý tvar), bude atypic-
ká kónická fasáda. Vďaka svojmu
vzhľadu by sa veže mali stať podľa
projektu výrazným mestotvorným
prvkom lokality. V podzemí každej z
veží bude po 178 parkovacích miest, v
parteri budú obchodné priestory, na
vyšších podlažiach administratívne
priestory.
Investor, ktorým je spoločnosť Quinlan
Private Golub, si veľa sľubuje od polo-
hy objektu a jeho dobrým dopravným
napojením. Ako uviedol Guy Speir,
leasingový a marketingový riaditeľ pre
strednú Európu spoločnosti Quinlan
Private Golub, kancelárske priestory v
preplnenom centre Bratislavy nikdy
nebudú mať takú výhodnú polohu z
pohľadu dopravy ako Emporia Towers.
Výstavba je rozdelená na dve etapy,
teraz sa začína stavať prvá z veží, ter-
mín začatia výstavby druhej ešte nie je
známy, ale v oboch prípadoch by
výstavba mala trvať 18 mesiacov. Zna-
mená to, že v závere budúceho roka by
mala byť dokončená prvá z dvojice
veží.
Quinlan Private Golub v spolupráci s
developerskou spoločnosťou CRES-
CO Group už stavia polyfunkčný kom-
plex Tri veže s vyše 630 bytmi na Baj-

kalskej ulici a pripravuje výstavbu
novej mestskej štvrte South City
(Južné mesto) na juhu Petržalky.

Výstavba South City by sa mala začať
v budúcom roku. (juh)

VIZUALIZÁCIA - QPG

Hľadáte druhý domov,
v ktorom vaši rodičia počas vašej neprítomnosti

nájdu rodinné bezpečie, pohodu naozajstného domova
a istotu okamžitej zdravotnej pomoci?

Hľadáte starostlivosť pre svojich rodičov
s obmedzenou sebestačnosťou, ktorá sa opiera o profesionálny

personál, nadštandardné vybavenie a tiché prostredie?

Príďte 6. júla 2008 v čase od 10:00 - 18:00 hod.
na verejnú prezentáciu nášho areálu.

Presvedčíte sa, že starostlivosť o svojich najbližších
nemôžete zveriť do lepších rúk.

SPÁJAME POHODLIE A STAROSTLIVOSŤ

VITALITA n.o. LEHNICE, 930 37 Lehnice 113
Tel.: 031/5918 200, fax: 031/5918 201

e-mail: vitalita@vitalita-lehnice.sk, www.vitalita-lehnice.sk

Bratislavske_pozvanka_252x110.in1    1 20.6.2008    17:12:45

VAJNORY
Krátkodobé zamestnanie pre brati-
slavské deti počas prázdnin sa stáva
dobrou tradíciou a každoročne pri-
búdajú nové príležitosti. Príkladom
sú tvorivé dielne organizované v
mestskej časti Vajnory.
Tunajšie tvorivé dielne patria k zabeha-
nejším, majú šesťročnú tradíciu. Orga-
nizuje ich Galéria Typo&Ars v spolu-
práci so Združením deti a umenie. Nos-

ným programom je práca s hlinou vrá-
tane hrnčiarskeho kruhu a glazovania,
výroba ručného papiera, mramorova-
nie grafických papierov, drôtovanie
objektov, základy šperku, maľba na
sklo, kamene a textil a základy grafic-
kých techník. 
Dielne budú otvorené, nie však len pre
deti, ale aj pre dospelých, v dvoch tur-
nusoch: od 7. do 11. júla a od 18. do 22.
augusta 2008, denne od 14.00 do18.00

h. Na záver usporiadajú z letnej pro-
dukcie výstavu, ktorá potrvá od 22.
augusta do 2. septembra 2008.
Letné tvorivé dielne pre deti podporuje
vajnorská samospráva a aj vďaka prí-
spevku mesta Bratislavy, Galérie
Typo&Ars a Malokarpatskej nadácie
Revia je poplatok len 200 korún na
osobu a deň, deti do 4 rokov musia
prísť v sprievode rodičov alebo staršie-
ho súrodenca. (gub)

Vo Vajnoroch vyrastú noví hrnčiari

ÚČTOVNÍCTVO
Spracovanie: jednoduché a

podvojné účtovníctvo, vrátane
účtovnej závierky a daňových

priznaní, mzdy. SERIÓZNE 
�0911 298 104

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

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

Potrebujete trezor?
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RUŽINOV
NA RUŽINOVSKEJ ULICI sa obe-
ťou lúpežného prepadnutia stal 18-
ročný mladík z Bratislavy. Prepadli ho
dvaja neznámi páchatelia, jeden z nich
zatiahol mladíka do parku, kde ho fyzic-
ky napadol. Druhý mu odcudzil nára-
mok, prsteň a retiazku a z vrecka noha-
víc mobilný telefón. Mladík pri prepad-
nutí neutrpel zranenia, bola mu však
spôsobená majetková ujma vo výške
približne 9500 korún. Polícia po pácha-
teľoch pátra.

PODUNAJSKÉ BISKUPICE
NA DUDVÁŽSKEJ ULICI v poboč-
ke banky bola predložená na výmenu za
slovenské koruny bankovka v hodnote
100 USD. Pracovníčka banky nadobud-
la podozrenie, že bankovka je falošná.
Vykonaná expertíza túto skutočnosť
potvrdila so záverom, že ide o falzifikát
stupňa nebezpečnosti 3 - podarený falzi-
fikát. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie
vo veci zločinu falšovania, pozmeňova-
nia a neoprávnenej výroby peňazí. 

KARLOVA VES
V MLYNSKEJ DOLINE pred oknami
internátu našla študentka mŕtve telo
muža. Ako sa potvrdilo, išlo o 21-ročné-
ho muža z Nového Mesta nad Váhom.
Privolaná lekárka mohla už len konšta-
tovať smrť. List na rozlúčku nebol náj-
dený. Polícia prípad vyšetruje ako pre-
čin usmrtenia, ďalšie okolnosti sú pred-
metom vyšetrovania.

STARÉ MESTO
NA MICHALSKEJ ULICI pred jed-
ným z podnikov 28-ročný Viktor U. z
Bratislavy mieril pištoľou, ktorú mal v
legálnej držbe, na dvoch mužov vo veku
33 a 29 rokov. Policajti ho predviedli na
oddelenie a vyšetrovateľ ho obvinil z
trestného činu výtržníctva.
NA ZÁMOCKEJ ULICI neznámy
muž v podzemnej garáži rozbil ľavé
zadné okno na Škode Octavia a ukradol
tašku so športovým oblečením a osob-
nými vecami 32-ročného muža z Prahy.
Celková škoda je asi 12-tisíc korún.
Zlodej sa potom rovnakým spôsobom
vlámal aj do ďalšieho auta, BMW.
Odtiaľ zobral mobilný telefón za 12-
tisíc korún, 38-ročnému mužovi z Prahy
spôsobil škodu za asi 40-tisíc korún.
Následne zlodej vypáčil okno na Audi a
pražskej spoločnosti spôsobil škodu za
približne 50-tisíc korún.

PETRŽALKA
NA EINSTEINOVEJ ULICI pri
obchodnom dome policajti zadržali 24-
ročného Petra L. zo Záhorskej Vsi,
ktorý je podozrivý, že predminulý týž-
deň spáchal bankovú lúpež v Starom
Meste. Zadržaný muž sa policajtom pri-
znal a označil miesta, kde ukryl pištoľ a
oblečenie, v ktorom bankovú lúpež spá-
chal. Vyšetrovateľ ho obvinil z lúpeže a
umiestnil ho v cele. (ver)

Prvá olympiáda

na ázijskom

kontinente
Precízne zorganizované stretnutie pod
piatimi kruhmi so zdôraznením mierovej
skutočnosti s mementom na Hirošimu už
od otváracieho ceremoniálu až po ukon-
čenie - aj také boli hry XVIII. olympiády
1964 v Tokiu, prvé v Ázii.
Vyše 5100 športovcov z 94 krajín sveta a
medzi nimi aj 107 z bývalého Českoslo-
venska bojovalo o olympijské pocty a
našim reprezentantom to šlo mimoriadne
dobre, veď 14 medailí, z toho 5 zlatých, 6
strieborných a 3 bronzové i umiestnenia do
6. miesta katapultovali ČSSR v neoficiál-
nom hodnotení krajín na 10. miesto.
Až päť Bratislavčanov sa podieľalo na zisku
striebra. Kapitán futbalového mužstva An-
ton Urban, rodák z Kysaku, hráč Slovana
Bratislava nastúpil vo všetkých zápasoch.
Podobne aj jeho kolega z obrany Vladimír
Weiss, hráč bratislavského TJ Slovnaft
(neskôr Inter). Štyri zápasy odohral brankár
František Schmucker, rodák z Jaroviec, v
čase hier hráč Baníka Ostrava. Z tábora
belasých bol aj rodák z Bernolákova Ľude-
vít Cvetler, ktorý podobne ako rodený Brati-
slavčan Štefan Matlák zo Slovnaftu, vybeh-
li na olympijský trávnik raz. Naši futbalisti
prehrali až vo finále s Maďarskom 1:2.
Olympijskú premiéru mal v Tokiu volejbal
a pod vysokou sieťou sa tu objavili aj dvaja
hráči bratislavskej Slávie UK. Presnejšie
povedané, jeden z nich - Jozef Labuda,
rodený Bratislavčan ani veľmi nie. Žltačka
ho totiž pripútala na nemocničné lôžko
počas celej olympiády, no medaila mu bola
právom udelená. Ten druhý, rodák z Mošte-
nice Bohumil Golian bojoval aj zaňho a
veľmi úspešne. Golian, žijúci v Bratislave
od roku 1955, v Tokiu člen základnej šest-
ky, bol skutočnou oporou. Naši volejbalisti
zaznamenali iba jednu prehru, práve s
olympijským víťazom, ZSSR a skončili
druhí iba horším pomerom setov.
Do tretice sa o striebro pre športovcov z Bra-
tislavy postarala športová gymnastka Maria-
na Krajčírová, Košičanka v klubovom drese
bratislavského Slavoja Vinohrady BSP, ktorá
ako členka družstva prispela k druhej prieč-
ke aj v spoločnosti vynikajúcej Věry Čáslav-
skej. Vo viacboji jednotlivcov bola 22.
Druhou bratislavskou atlétkou na OH (po
Schieferovej) sa stala šprintérka Eva Le-
hocká, členka Slávie SVŠT Bratislava,
ktorá si zabehla olympijskú stovku i dvoj-
stovku a v oboch bola vyradená v semifiná-
le. Zastúpenie mala Bratislava aj v olympij-
skom bazéne, v osobe bratislavského rodá-
ka Ivana Feráka zo Slávie UK, ktorý bol
však vyradený už v rozplavbe na 200
metrov. Igor Machajdík

(Pokračovanie nabudúce)

Na cintoríne ležia grófi aj odsúdenci
V priebehu 19. storočia sa počet oby-
vateľov mesta viac ako strojnásobil.
Rozrástli sa najmä predmestia pri
Hlavnej stanici a Blumentál, ako aj
územie za Dunajskou bránou, kde
stálo viacero fabrík. Zvýšil sa nielen
počet obyvateľov, ale aj počet úmrtí.
Dovtedajšie mestské cintoríny boli
pomerne malé a hrozilo, že budú za-
plnené skôr, než vznikne nový cintorín.
Problémom boli hlavne katolícke cinto-
ríny, ktoré sa zapĺňali rýchlejšie než
evanjelické a židovské.
Hlavným bol cintorín Ondrejský, ktorý
bol vlastne cintorínom mestskej farnos-
ti svätého Martina, ale pochovávali tam
aj zosnulých z iných, neskôr založe-
ných, farností. Blumentál mal svoj
vlastný cintorín (dnes už zrušený pri
Šancovej ulici), na Mikulášsky cintorín
nad Dunajom, pri ceste do Karlovej Vsi
(teraz Žižkova), pochovávali zosnulých
z Zuckermandlu, Vydrice a z Podhradia
(Schlossgrund a Schlossberg).
Vedenie mesta spolu s farnosťami sa
snažilo založiť nové cintoríny. Na
začiatku 20. storočia sa začali používať
hneď dva nové cintoríny: v Mlynskej
doline pri Starých gruntoch, na ktorý sa
ujalo geograficky úplne nesprávne
pomenovanie „v Slávičom údolí“, a cin-
torín ďaleko za mestom smerom na
juhovýchod, Martinský cintorín. Jeho
založenie bolo asi inšpirované ďaleko
za metropolami zakladanými ústredný-
mi cintorínmi, ako Zentralfriedhof vo
Viedni či Kerepesi temetö v Budapešti. 
Martinský cintorín založili ako cintorín
farnosti svätého Martina pri ceste do
Ivanky a do Senca, za colnou hranicou
mesta. Cirkev kúpila pomerne pravidel-
ný pozemok, prv pole, ktorý rozdelili
diagonálnou hlavnou cestou na dva troj-
uholníky a v tých jednotlivé políčka
oddelené navzájom cestičkami kolmý-
mi na hranice pozemku. 
Zaujímavo bol vyriešený vstup na cinto-
rín. Z pozemku cintorína vyrezali na
jeho nároží pri ceste, ktorou sa prichá-

dzalo od mesta, štvrťkruhovú plochu
ako nástupný priestor. Na obvode
štvrťkruhu postavili kvalitné murované
oplotenie, povrchovo upravené umelým
kameňom, a doplnené železnými mre-
žami a bránami. Tie dodala pravdepo-
dobne firma Marton a syn. Dnes je
štvrťkruhový priestor pred cintorínom
zaprataný nevhodne postavenou predaj-
ňou náhrobkov a umelecké oplotenie
čiastočne zakryté prerastenou a neudr-
žiavanou zeleňou. 
V čase vzniku cintorína sa ešte obyčaj-
ne pochovávalo „z domu“. Nebohého v
truhle previezli na cintorín tesne pred
pochovaním. Truhly s nebohými vozili
parádnymi čiernymi kočmi so smútoč-
nou výzdobou, ktoré ťahali smútočne
ozdobené kone. Kočiš, ako aj iní pra-
covníci pohrebnej služby boli oblečení
do livrejí, pripomínajúcich uniformy
šľachtických komorníkov.

Keďže väčšinu zosnulých privážali z
domu, pôvodne sa vôbec neuvažovalo o
výstavbe kaplnky ako miesta rozlúčky s
mŕtvym. Stála tam len nenápadná már-
nica. 
Cintorín sa nachádzal veľmi ďaleko za
mestom, ale našli sa aj prominentní oby-
vatelia mesta, ktorí si tam želali byť
pochovaní. Tí si dali pri západnom múre
cintorína postaviť murované podzemné
krypty. Dodnes je zachovaná hrobka,
ktorú pre seba a svojich rodičov na več-
nosť zaplatil blumentálsky katolícky
farár Evarist Czaykowski. Neďaleko
neho ležia v podobných hrobkách bratia
Sendleinovci so svojimi rodinami.
Anton Sendlein bol činný ako hlavný
mestský inžinier a zúčastnil sa aj na pro-
jektovaní cintorína. V hrobkách pri
západnom múre ležia aj barón Orczy a
knieža Lippe s manželkou. Grófka
Gabriela Szapáry, jedna z iniciátoriek
postavenia „modrého kostola“, je
pochovaná na políčku mníšok z kláštora
na Jakubskom námestí. 
Po druhej svetovej vojne sa stal cintorín
popri cintoríne „v Slávičom údolí“ hlav-
ným mestským pohrebiskom. Hrobové
miesta zahusťovali, a to aj na okraji
hlavnej cesty, takže sa neskoršími hrob-
mi často znemožnil priamy prístup do
bočných uličiek. Pred vojnou nesmeli
na cintoríne pochovať nekatolíka, po
znárodnení sa už ohľad na náboženstvo
nebral striktne do úvahy.
Po druhej svetovej vojne začali na Mar-
tinskom cintoríne pochovávať aj popra-
vených odsúdencov. Pôvodne poprave-
ných pochovávali na bývalom cintoríne
chudobných, tam, kde neskôr vybudo-
vali kúpalisko na Tehelnom poli a Zim-
ný štadión. Kým na predošlom cintoríne
bolo pre popravených vyhradené zvlášt-
ne miesto, na Martinskom cintoríne ich
pochovávali do radu, tak ako všetkých
iných zosnulých. Vďaka tomu sa zacho-
vali hroby viacerých po vojne poprave-
ných osobností. Štefan Holčík

FOTO - Oto Limpus
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Dostihové derby

je udalosťou

sezóny
DOSTIHY
„Derby je derby,“ tvrdí šéf bratislav-
ského Závodiska Marián Šurda a
dobre vie, o čom hovorí. Pri slovíčku
derby sa rozbúcha srdiečko každého
milovníka dostihov, tí bratislavskí si
prídu na svoje v nedeľu 13. júla 2008.
O 14.00 h sa začne na Závodisku v Sta-
rom háji popoludnie, ktoré vyvrcholí
16. slovenským derby, Veľkou cenou
OTP banky, rovinou na 2400 metrov
pre trojročné žrebce a kobyly. „Na
území bývalého Československa sa
prvé derby bežalo v Prahe v roku 1921,
na Slovensku sa tak stalo v roku 1993,“
spomína Marián Šurda.
„Pamätám si, ako sme vyberali termín.
Posledné derby v okolitých krajinách
bolo koncom júna a my sme vtedy mali
panický strach, kto nám príde na dosti-
hy počas prázdnin, keď ľudia utekali z
Bratislavy. Krvopotne sa nám podarilo
získať kontakt na legendárneho anglic-
kého džokeja Lestera Piggotta a pre-
svedčiť ho, aby prišiel na Slovensko, no
stále sme mali malú dušičku, koľko ľudí
navštívi Starý háj. V deň dostihov sme
však zažili šok. Na Závodisku sa tlačilo
asi 9-tisíc návštevníkov, bolo vypreda-
né, Piggott vyhral na skvelom Zinzara-
binovi a 1. ročník derby mal obrovský
úspech,“ pokračuje M. Šurda.
Tradícia založená na pozvánkach naj-
väčším svetovým džokejom pokračo-
vala. Po Piggottovi nasledovali ďalšie
mená. „Tesne pred príletom Johna
Reida som si na Schwechate kúpil
noviny a skoro som odpadol. Špekulo-
vali tam, či si počas víkendu vyberie
dostihy v neznámej Bratislave alebo v
Paríži. Stuhol som. Nasledujúcich 30
minút, kým sa otvorili dvere z príleto-
vej haly trvali večnosť. Našťastie, Reid
sa v nich objavil... Problémy boli aj
pred 10. ročníkom a s účasťou Lanf-
ranca Dettoriho. Nie a nie ho sem
dostať. Podarilo sa to až v Dubaji, kde
ho presvedčili, že musí prísť aj do tej
Bratislavy! Dettori nakoniec prišiel a s
Muskatsturmom vyhral jubilejný roč-
ník,“ dodáva M. Šurda: 
Tohtoročné derby má dotáciu 2 milió-
ny korún, 300-tisíc je vyčlenených na
majiteľské prémie, 50-tisíc na chova-
teľské prémie. Na štart sa postaví 14
koní, čo je maximálny počet, zo šies-
tich krajín. Zoznam štartujúcich sa
definitívne spresní 4. júla. „Dúfam, že
sa presadia aj reprezentanti slovenské-
ho chovu, napríklad Teddy Ready zo
stajne OMS Vl. Levárskeho a P.
Šimečku, prípadne Box Hill zo stajne
MPL Racing a zverenec trénera J.
Hanáčka,“ želá si Marián Šurda. 
Okrem najdôležitejších dostihov sezó-
ny láka popoludnie aj Bratislavskou
míľou na 1600 metrov, Cenou Mysa na
1000 metrov, Cenou Pat´s music na
2000 metrov, Zlatým pohárom na 2600
metrov. „Derby je sviatkom pre každé-
ho, preto chceme pripraviť taký sprie-
vodný program, ktorý zaujme celú
rodinu a pre všetkých návštevníkov
bude spoločenskou udalosťou. Vystú-
pia speváci, folklórne súbory, mažoret-
ky, budú autogramiáda missiek, dosti-
hy poníkov. Derby už má svoje meno,
tradíciu, 16. ročník by mal potvrdiť
jeho kvalitu,“ uzatvára Marián Šurda.
Generálkou na 13. júl by mohol byť 29.
jún, kedy sa v Starom háji pobeží 16.
slovenské klusácke derby. (mm)

FUTBAL
Obaja bratislavskí účastníci najvyš-
šej futbalovej súťaže začali prípravu
s minimálnymi hráčskymi zmenami.
Takmer žiadne neboli v Petržalke, o
niečo rušnejšie to vyzeralo na Tehel-
nom poli. Keďže však prestupový ter-
mín potrvá ešte niekoľko týždňov,
možno očakávať, že to pravé prestu-
pové „vzrušenie“ iba príde.

FC ARTMEDIA PETRŽALKA
Weiss, Weiss, Weiss. Takmer všetko, čo
sa od začiatku letnej prípravy v Petržal-
ke deje, sa točí okolo trénera Vladimíra
Weissa. Kormidelník dvojnásobného
slovenského majstra sa síce objavil na
úvodných tréningoch, ale prakticky celý
minulý týždeň rezonoval jeho odchod
do škótskeho tímu Heart of Midlothian,
prípadne prestup k reprezentácii. Napo-
kon sa Vladimír Weiss (na fotografii) s
Petržalkou lúči a zasadne na lavičku fut-
balovej reprezentácie. Na jeho miesto v
Petržalke nastúpi Jozef Valovič.
Na prvý tréning v areáli Rapidu vybeh-
lo osemnásť hráčov, z toho dvaja bran-
kári. Chýbali dovolenkujúci Čvirik,
Kleber a Farkaš, kopačky si neobul ani
Halenár, zotavujúci sa zo zranenia, na-
opak, znovu sa hlásil Pavol Ďurica, vra-
cajúci sa z hosťovania. „Viacerým hrá-
čom sa koncom mesiaca končia zmluvy
a rokujeme o ich predĺžení. Mužstvo
chceme aj posilniť, ale zatiaľ je predčas-
né hovoriť o menách,“ vysvetľoval
generálny manažér Petr Kašpar a pokra-
čoval: „V týchto dňoch je ťažké skúšať
nových hráčov, keďže do konca mesia-
ce majú zmluvy a ich príchod je pod-
mienený dohodou s klubom.“
Počas leta sa nahlas hovorilo o príchode
Ivana Hodúra z Mladej Boleslavy
(skončil v Ružomberku), spomínali sa
Trnavčan Kopúnek, Nitrania Gruber a
Grajciar či senecký Gaúcho (toho vyfú-
kol Artmedii Slovan...). Mužstvo podľa
Petra Kašpara potrebuje súrne posilniť
najmä v stredovej formácii, kde sa hľa-
dajú hneď dvaja hráči, konkurenciu
však chcú zvýšiť aj v obrane a v útoku.
Mužstvo z pomaly už ľavého brehu
Dunaja sa po prvom domácom týždni
presťahovalo do rakúskeho mesta
Mönichkirchenu, kde ho čakal ruský
Spartak Moskva, maďarský FC Fehér-
vér a ďalší domáci klub. „A potom už
budeme zvedaví na súpera v 1. predko-
le Ligy majstrov,“ priznal Petr Kašpar
(žrebuje sa 27. júna). Vzhľadom na
obhajobu titulu má Petržalka znovu tie

najvyššie ciele: „Určite sa chceme
znovu pobiť o prvú priečku a v Lige
majstrov by sme radi zaklopali na dvere
základnej skupiny,“ dodal Petr Kašpar.

ŠK SLOVAN BRATISLAVA
„Chceme pokračovať tam, kde sme na
konci poslednej sezóny skončili,“ pove-
dal v úvode letnej prípravy tréner Ladi-
slav Pecko, ktorému budú okrem Mariá-
na Zemana najnovšie pomáhať aj Vladi-
mír Kinder a ďalší tréner brankárov
Miroslav König.
V rovnakom duchu mal krátky príhovor
aj prezident Ľudovít Černák, ktorý sa
poďakoval za výkony v záverečnej fáze
minulého ročníka a osobitne za výkon a
výsledok v zápase v Trnave... „Verím,
že sa od toho odrazíme aj v novom roč-
níku,“ prízvukoval prezident belasých. 
Slovanisti začali s prípravou v rovnaký
deň ako ich petržalskí kolegovia, na roz-
diel od majstra však v mužstve zaregis-
trovali aj niekoľko zmien. S kabínou sa
rozlúčila štvorica Švestka, Kosmeľ,
Kiss a Sedlák, ktorej sa skončili zmluvy
a klub ich nepredĺžil. Kosmeľ so Sedlá-
kom sa zatiaľ presunuli o pár metrov
ďalej, na Pasienky, Švestka zvažuje
ponuky ďalších klubov, voľné ruky na
prestup má aj brankár Daniel Kiss.
Generálny riaditeľ Dušan Tittel predsta-

vil na úvodnom tréningu hneď niekoľ-
kých hráčov, ktorí by sa postupne mohli
stať aj posilami. Zo slovenských trávni-
kov je najznámejší Juraj Kuráň zo
Senca, z Prešova prišiel talentovaný
reprezentant do 18 rokov Erik Fortuna a
fanúšikovia budú určite zvedaví na
obrancu Lukáša Nachtmana z Rimav-
skej Soboty, ktorý však vyrastal v praž-
skej Slavii.
Od zimy je na Tehelnom poli Stanislav
Angelovič, ale keďže predpisy mu
zakázali hrať v jednom ročníku za tri
kluby, na definitívne zaradenie do kádra
si musel počkať až do leta. Nováčikom
je vlastne aj dorastenec Csaba Kovács,
ktorý patrí k najväčším talentom súčas-
ne slovanistickej liahne.
Zrejme najkvalitnejšiu posilu však
Tehelné pole privítalo až 24 hodín po tré-
ningovej premiére. S belasými sa doho-
dol Brazílčan Gaúcho, niekdajší útočník
Slavie Praha, ktorý na jar hosťoval v
Senci. Nehovorí sa už o príchode Fodre-
ka z Artmedie, na druhej strane je isté, že
zostáva Samo Slovák „So Samom sme
sa dohodli na dvojročnom predĺžení
zmluvy,“ vysvetlil generálny riaditeľ be-
lasých a dodal: „Pracujeme aj na ďalších
príchodoch, takže zoznam sa bude ešte
určite meniť.“ Michal Minďaš

FOTO - TASR

Artmedia aj 

Slovan začínajú

ligu doma
FUTBAL
Presne štyri týždne pred začiatkom
nového ročníka najvyššej futbalovej
súťaže sa Petržalčania aj slovanisti
dozvedeli presný program svojich
stretnutí.
Keďže obidva kluby skončili v posled-
nej sezóne v hornej polovici tabuľky, v
tzv. Bergerových tabuľkách dostali
výhodu jedného domáceho zápasu
navyše.
Futbalová Corgoň liga bude mať rov-
nako ako naposledy 33. kôl, Petržalka
aj Slovan odohrajú doma 17 a vonku
16 duelov. Artmedia začne doma s Pre-
šovom, Slovan s Banskou Bystricou.
Úvodné ligové kolo sa hrá v sobotu 19.
augusta.
Svoj jesenný program v I. lige poznajú
už aj futbalisti Interu, ktorí začnú nový
ročník domácim duelom s Humenným
(19. júla). (mm)

HK Ružinov

povedie 

Ivan Dornič
HOKEJ
Z Maďarska do Ružinova. Takýmto
smerom sa vybral bývalý útočník
bratislavského Slovana Ivan Dornič,
ktorý sa po krátkom pôsobení v TE
Újpest Budapešť dostal na lavičku
prvoligového Ružinova.
Niekdajšia opora belasých zaznamena-
la pred necelým rokom krátku extrali-
govú anabázu na nitrianskej lavičke,
kde sa po štyroch kolách a rovnakom
počte prehier rozlúčil a zamieril k
našim južným susedom. V Maďarsku
skončil Újpest na 5. priečke, pričom si
oproti základnej časti pohoršil o jeden
stupienok.
„Ivanovi Dorničovi bude robiť asis-
tenta doterajší hlavný kormidelník
Milan Sitár,“ prezradil generálny
manažér HK Ružinov Ľubomír Poko-
vič. „Milan Sitár bude nielen asisten-
tom, ale súčasne povedie aj juniorov.
Chceme, aby tak pomohol pri precho-
doch mladých hráčov medzi dospe-
lých. S jeho prácou sme boli v minu-
lom ročníku veľmi spokojní, preto
zostal medzi nami a bude pokračovať
v zabezpečovaní plynulého dopĺňania
tímu talentovanými juniormi,“ dodal
generálny manažér ružinovského
hokejového klubu. (mm)

Petržalčania bez trénera Weissa, Slovan

aj najbližšie dva roky so Slovákom

Veľká cena OTP Banky – 16. Slovenské derby
(rovina Graded 3, 2400 m, 3rkž, 2 000 000 Sk)

a ďalšie štyri Listed zápolenia (Bratislavská míľa, Zlatý pohár, 
Cena Pat’s Music a Cena Mysa) za účasti špičkových koní a jazdcov

z Nemecka, Švajčiarska, Rakúska,Maďarska, Poľska, Slovinska, 
Českej republiky a Slovenska. 

16. Slovenské derby
v nedeľu 13. júla 2008 o 14.00 h

v Bratislave - Starom háji

pod patronátom

Závodisko Bratislava

Vás srdečne pozýva na

Program:
• autogramiáda Miss Slovensko 2008 Edity Krešákovej, I. Vicemiss Sloven-
sko 2008 Kristíny Vlkovej, II. Vicemiss Slovensko 2008 Lenky Sýkorovej • vystú-
penie mažoretiek • súťaž o najelegantnejšiu dámu v klobúku • vystúpenie
tanečného súboru SILLMARION (renesančné, grécke, škótske, americké wes-
ternové country tance )• Lilly’s dog fashion show – módna prehliadka mode-
lov pre psíkov• vozenie detí na malých športových koníkoch • tombola

ZÁVODISKO, š. p.
Starohájska 29 • 852 69 Bratislava
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Najerotickejšia

Shakespearova

hra na Hrade
DIVADLO
Vrcholom tohtoročného 8. ročníka
Letných shakespearovských sláv-
ností je premiérove uvedenie hry W.
Shakespeara Antonius a Kleopatra. 
Režisér Michal Vajdička zvolil pre
Antonia a Kleopatru silné obsadenie.
Postavu Antonia zveril Tomášovi Maš-
talírovi, sebavedomú Kleopatru hrá
Zuzana Fialová, v postave Caesara im
je partnerom Ľuboš Kostelný.
Antonius a Kleopatra je česko-sloven-
ské predstavenie a tak sa diváci môžu
tešiť na Jana Révaia v postave Agrip-
pu. Hereckým kolegom v postave Eno-
barbusa mu je Petr Halberstadt, člen
Národného divadla v Brne. Ďalej sa
predstaví Zuzana Kanócz, Csongor
Kassai, Zuzana Moravcová, Peter
Oszlík, Michal Szoltés a ďalší.
Shakespeare si za námet hry zvolil sku-
točný pribeh z antickej histórie, oslavu
veľkosti života, lásky, ľudskej i živo-
číšnej prirodzenosti, ktorej kontrast-
ným pozadím je túžba po moci a úbo-
hosť politickej kariéry.
Ako uvádza prekladateľ Martin Hilský:
„Hra neobsahuje ani jednu erotickú
scénu v pravom slova zmysle. Nie sú
tam milostné vyznania typu Rómea a
Júlie, a napriek tomu je tam erotika
priam hmatateľná... Povedal by som, že
Antonius a Kleopatra je tá najerotickej-
šia hra, ktorú kedy Shakespere napísal.”
Antonia a Kleopatru môžete vidieť na
Západnej terase Bratislavského hradu
od 1. do 19. júla. Kvôli veľkému záuj-
mu divákov môžu diváci od 26. do 29.
júla vidieť úspešné predstavenie Kupec
benátsky v réžii Romana Poláka v
hlavnej postave s Bolkom Polívkom. 
Ďalším predstavením, ktoré bude od 1.
do 5. augusta, je Komédia plná omylov
v réžii Ivana Rajmonta a v hlavnej
postave s Jitkou Čvančarovou. Festival
predstaví aj úspešný titul vlaňajších
pražských slávností, inscenáciu Bouře
a to v čase od 21. do 24. júla. V hlav-
ných postavách diváci uvidia Jana
Třísku a hereckými partnermi mu budú
Emil Horváth v alternácii s Dušanom
Jamrichom. (dš)

V Bratislave

vystúpia 1. júla

Status Quo 
HUDBA
Pohodári bez zásadných hudobných
ambícií. Aj tak charakterizujú fanú-
šikovia britskú kapelu Status Quo.
Bratislavčania si na ich hudbu môžu
utvoriť názor na koncerte 1. júla o
20.00 h v NTC Sibamac Aréna.
K tejto zdanlivo hanlivej charakteristi-
ke jedným dychom obdivovatelia Sta-
tus Quo dodávajú, že ide o hudobní-
kov, ktorí síce skladajú stále v rovna-
kom duchu, ale svojou hudbou rozdá-
vajú radosť a energiu rockovo oriento-
vaným fanúšikom po celom svete. 
Skupina, ktorá vznikla na predmestí
južného Londýna, je značka úspechu s
viac ako 100 miliónmi predaných no-
sičov.
V minulom roku kapela oslávila štyrid-
sať rokov existencie nabitým koncert-
ným programom. Jeho dozvuky si
môžete vypočuť aj na koncerte v Brati-
slave. (dš)

Brnianska Jesus

Christ Superstar

na Novej scéne
HUDBA
Rocková opera Jesus Christ Super-
star zavíta aj do Bratislavy. Dielo
anglického skladateľa Andrewa Lloy-
da Webbera a libretistu Tima Ricea v
divadle Nová scéna uvedie od 1. do 4.
júla 2008 Městské divadlo Brno. 
V Mestskom divadle Brno mala opera
premiéru 12. a 13. novembra 2005 v
preklade Michaela Prostějovského a v
réžii Stanislava Mošu.
Rockový Ježiš už tridsaťpäť rokov
patrí k atraktívnym diváckym titulom
nielen rozporuplnosťou poňatia nadča-
sovej témy, ktorá zahŕňa celé moderné
dejiny ľudstva, ale aj naliehavosťou
sugestívnej hudobnej výpovede, cez
ktorú vnímame inscenáciu ako impo-
zantnú hudobnú drámu.
V náročných speváckych kreáciách
budeme počuť členov muzikálového
zoskupenia. V hlavnej postave sa
predstaví Robert Jícha, Oldřich
Smysl alebo Dušan Vitázek. Máriu
Magdalénu spieva Jana Musilová
alebo Ivana Vaňková. V postave
Judáša vystúpi Petr Gazdík alebo Ján
Jackuliak. (dš)

Profesionálni

fotografi opäť

vystavujú
VÝSTAVA
Prvé výročie založenia si pripomína
Asociácia profesionálnych fotogra-
fov SR doteraz najväčšou spoločnou
výstavou. Na Západnej terase Brati-
slavského hradu vystavujú svoje
diela štrnásti fotografi. 
Na výstave sa predstavujú Peter Bagi,
Ivan Čaniga, Martin Fridner, Tomáš
Hulík, Július Kotus, Filip Kulisev, Ján
Miškovič, Ladislav Struhár, Jena Šim-
ková, Lubo Špirko a Martin Vrabko.
Verejnosť uvidí aj práce mladej gene-
rácie ako je Aňa Struhárová, Petra
Ficová či Jakub Klimo.
Okrem iných si môžu návštevníci
pozrieť aj fotografie, za ktoré získali
traja členovia asociácie koncom mája v
Londýne európsky certifikát QEPP
(Qualified European Proffesional Pho-
tographer). Ivan Čaniga za výtvarnú
fotografiu a portrét, Martin Vrabko za
reklamnú fotografiu a portrét a Filip
Kulisev uspel v kategórii príroda.
Výstava potrvá do 9. augusta 2008, otvo-
rená je denne od 11.00 do 18.00 h. (dš)

Iva Bittová

v evanjelickom

kostole
HUDBA
Vo Veľkom evanjelickom kostole na
Panenskej ulici vystúpi 8. júla 2008 o
20.00 h česká speváčka a hudobníč-
ka Iva Bittová.
Začínala ako herečka, ale rýchlo sa vy-
dala na dráhu sólistky. Vytvorila si
vlastný štýl spojenia hry na husle a
spevu, vychádzajúci z ľudovej hudby.
Bittová je populárna nielen v Českej
republike, ale aj v Holandsku, Belgic-
ku, vo Francúzsku a v iných krajinách.
Cena vstupenky na bratislavský kon-
cert je 290 korún. (dš)

Mesiac na dedine - od nehy až po násilie
DIVADLO
I keď ruský spisovateľ Ivan Sergeje-
vič Turgenev mával s matkou často
spory o nevoľníctve a rád sa svojím
negatívnym postojom voči tejto
forme „vlastníctva“ prezentoval, v
čase, keď sa sám stal pánom na stat-
ku, takisto nedal svojim ľuďom slo-
bodu. Divadlo Astorka premiérovo
uviedlo hru známeho autora Mesiac
na dedine.
Rozporuplnosť v tvrdeniach možno
označiť za príznačný postoj talentova-
ného, senzibilného, vnímavého a plod-
ného majstra slova. Možno práve táto
vlastnosť mu umožnila hľadieť na svet
a veci okolo nás z rôznych hľadísk a
postojov. Na jednej strane tvrdí, že
život nie je hračka, zábava ani pôžitok,
len samé odriekanie, vzápätí však
dodáva, že „nadanie je živené rozmani-

tosťou a akékoľvek trvalé spojenie so
ženou je pre umelca neblahé“. V tomto
duchu sa odvíja spisovateľov život, aj
jeho Mesiac na dedine.
Vo vidieckom sídle bohatého Arkadija
Islajeva sa okrem množstva jeho pria-
teľov, známych, učiteľov a poddaných,
stretáva aj láska vo všetkých jej podo-
bách. Od násilnej, vynútenej formy
pomilovania až po nežný, neskúsenos-
ťou zraniteľný, poddajný cit mladučkej
dievčiny, ktorú žiarlivosťou zožieraná
„náhradná matka“ zneužije pre svoje
ciele.
Groteskne komická rovina hry sa pre-
lína s tragickou, takže sa v tomto
predstavení, ktoré režijne pripravil
Roman Polák, môžete dostať za tri
hodiny do všetkých sfér intimity i
žánrového zaradenia divadelnej hry.
Režisér držal v ruke svoju pomyselnú

dirigentskú paličku veľmi citlivo a aj
keď niekedy cítil potrebu preexpono-
vaného expresívneho vyjadrenia, robil
to s mierou, bez toho, aby znechutil
diváka, len ho šokoval. Nie je však
znásilnenie šok nielen pre obeť, ale aj
pre okolie? Prečo by teda nemal byť
pre divákov?
Na scéne sa stretla stará dobrá zostava
divadla Astorka, aby predviedla svoje
umenie s plnou razanciou a nasade-
ním, ktoré upúta diváka a nenechá ho
v letargii. Môžete sa stretnúť s Petrom
Šimunom, Martou Sládečkovou, Re-
bekou Polákovou, Zuzanou Kronero-
vou / Szidi Tóbiás / Annou Šiškovou,
Jurajom Kemkom, Matejom Landlom,
Róbertom Jakabom, Vladom Černým,
Borisom Farkašom, Miroslavom No-
gom, Petrou Vajdovou a Luciou Šípo-
šovou. Dáša Šebanová

V Turgenevovej hre Mesiac na dedine hrajú aj Matej Landl a Marta Sládečková. FOTO - Jozef Uhliarik
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SOBOTA 28. jún
� 20.00 - Víťazoslav Kubička, Eva Bachle-
tová: Kristov dotyk, operné predstavenie v
rámci medzinárodného Stretnutia kresťanov
Bratislava 2008, Evanjelický kostol Sv. Troji-
ce v Bratislave-Petržalke, vstup voľný

NEDEĽA 29. jún
� 19.00 - Shirley Valentine, one-woman
show Z. Kronerovej, Divadlo Černá labuť,
Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - G. Battezzato, M. Blandini: O
Aria, vystúpenie francúzskeho tanečného
súboru, Historická budova SND, Hviezdosla-
vovo námestie

PONDELOK 30. jún
� 16.00 - Svätá omša pre pútnikov a cti-
teľov blahoslavenej sestry Zdenky, ktorú
bude celebrovať ThDr. Ing. Anton Solčian-
sky PhD, Kostol sv. Kríža, Pod. Biskupice
� 19.30 - Bluesový pondelok, Music Club,
Hlava XXII, Bazová 9

UTOROK 1. júl
� 17.00 - Stanice tajga, autorské čítanie zná-
mej českej prozaičky Petry Hůlovej z jej novej
knihy, Letná čitáreň U červeného raka
� 17.00 - Horúce tance - Hot dance, Show
program tanečnej skupiny Tropical + Step-
dance, Areál Štrkovec
� 19.00 - A. L. Webber, T. Rice: Jesus
Christ Superstar, rocková opera v interpretá-
cii Mestského divadla Brno, Divadlo Nová
scéna, Kollárovo námestie

� 20.00 - Status Quo, koncert britskej ka-
pely, NTC Sibamac Aréna
� 20.00 - Terne Čhave (CZ), z cyklu World
& Etno, Letná čitáreň U červeného raka
� 20.30 - W. Shakespeare: Antonius a
Kleopatra, premiéra, Festival Letné sha-
kespearovské slávnosti, Západná terasa Bra-
tislavského hradu
� 21.00 - Hudba včerajška... tanec súčas-
nosti (FR), tanečné vystúpenie súboru
moderného tanca, Hlavné námestie

STREDA 2. júl
� 19.00 - A. L. Webber, T. Rice: Jesus
Christ Superstar, rocková opera v interpretá-

cii Mestského divadla Brno, Divadlo Nová
scéna, Kollárovo námestie
� 20.00 - AMC Trio & Ulf Wakenius,
gitara, z cyklu Jazz pod vežou Nádvorie Sta-
rej radnice, vstupné: 180 Sk
� 20.30 - W. Shakespeare: Antonius a Kleo-
patra, Západná terasa Bratislavského hradu

ŠTVRTOK 3. júl
� 17.00 - Marián a Martin Geišbergovci,
z cyklu Folkové popoludnia U červeného
raka, Letná čitáreň U červeného raka
� 18.30 - Salmunori, skupina tradičného
kórejského tanca, Hlavné námestie
� 19.00 - A. L. Webber, T. Rice: Jesus
Christ Superstar, rocková opera v interpretá-
cii Mestského divadla Brno, Divadlo Nová
scéna, Kollárovo námestie
� 19.30 - Nezmaři (CZ), z cyklu Túlavou
cestou, Nádvorie Starej radnice
� 20.30 - W. Shakespeare: Antonius a Kleo-
patra, Západná terasa Bratislavského hradu

PIATOK 4. júl
� 17.00 - Jazzová loď, koncert Petra Lipu
so skupinou počas plavby z Danubiusu na
Devín a späť, výletná loď Prešov
� 19.00 - A. L. Webber, T. Rice: Jesus
Christ Superstar, rocková opera v interpretá-
cii Mestského divadla Brno, Divadlo Nová
scéna, Kollárovo námestie
� 20.00 - Touch  ́n Go (USA), hudobná
skupina letectva USA v Európe, z cyklu
Medzinárodná Bratislava, Hviezdoslavovo
námestie, vstup bezplatný
� 20.30 - W. Shakespeare: Antonius a Kleo-
patra, Západná terasa Bratislavského hradu

SOBOTA 5. júl
� 10.00 - Návraty k Starým Slovanom,
vychádzka na Devín pri príležitosti sviatku
sv. Cyrila a Metóda, organizuje DK Ruži-
nov, Ružinovská 28
� 15.00 - O ukričanej Viktorke, účinkuje
Teatro Neline, z cyklu Rodinné Zoologiády
ZOO, vstupné v cene vstupenky do ZOO
� 19.00 - T. Johnson: Absolvent - slávny
filmový príbeh o láske, o ktorú stojí bojo-
vať, hrajú: Ivana Chýlková, Kryštof Hádek,
Divadlo Nová scéna, Kollárovo námestie
� 20.30 - W. Shakespeare: Antonius a Kleo-
patra, Západná terasa Bratislavského hradu

NEDEĽA 6. júl
� 17.00 - O kukučke, ktorá prestala
kukať, účinkuje: Divadlo Piraňa, Záhrada
Leberfinger v Sade Janka Kráľa
� 19.00 - T. Johnson: Absolvent - slavný
filmový príbehíběh o láske, Divadlo Nová
scéna, Kollárovo námestie
� 20.00 - Hommage ŕ Bach 2008, Koncert
415, Koncertná sieň Klarisky

PONDELOK 7. júl
� 10.30 - Cirkus Insect I, predstavenie pre
deti, Štúdio pantomímy, Medická záhrada
� 17.00 - Snehulienka a 4 trpaslíci, účin-
kuje Anna Okapcová, z cyklu Rozprávková
radnica, Nádvorie Starej radnice
� 19.00 - Od Mississippi k Dunaju, účin-
kujú Funny Fellows a Zuzana Haasová, z
cyklu Hudba na Dunaji, loď Martin
� 20.30 - W. Shakespeare: Antonius a Kleo-
patra, Západná terasa Bratislavského hradu

UTOROK 8. júl
� 17.00 - Kupola - Tajomstvá dokorán, li-
terárny večer Dany Podrackej a Milana
Richtera, Letná čitáreň U červeného raka
� 20.00 - Marw (CZ), z cyklu World & Etno,
Nádvorie Starej radnice
� 20.00 - Iva Bittová - sólo, Veľký evanje-
lický kostol, Panenská ulica

� 20.30 - W. Shakespeare: Antonius a Kleo-
patra, Západná terasa Bratislavského hradu

STREDA 9. júl
� 17.00 - Výstava autorskej fotografie, pre-
zentácia tvorby Martiny Kováčovej, Letná
čitáreň U červeného raka
� 20.00 - Jan Fabricky´s Overt Act, z cyklu
Jazz pod vežou, J. Fabrický - bicie, J. Griglák
- basová gitara, J. Burian - gitara, T. Gajlík -
klavesy, Nádvorie Starej radnice
� 20.30 - W. Shakespeare: Antonius a Kleo-
patra, Západná terasa Bratislavského hradu

ŠTVRTOK 10. júl
� 17.00 -PeterJankú a Sklo, z cyklu Folko-
vé popoludnia U červeného raka, Letná čitáreň
U červeného raka 
� 19.30 - Wabi Daněk a Miloš Dvořáček
(CZ), Nádvorie Starej radnice
� 20.30 - W. Shakespeare: Antonius a Kleo-
patra, Západná terasa Bratislavského hradu

PIATOK 11. júl
� 20.00 - Salónu u Liszta, olympiáda sú-
časného sveta, Lisztova záhrada, v prípade
nepriaznivého počasia Prednášková sála
UK, Ventúrska 11
� 20.00 - Hommage ŕ Bach 2008, Koncert
415, Koncertná sieň Klarisky
� 20.30 - W. Shakespeare: Antonius a Kleo-
patra, Západná terasa Bratislavského hradu

SOBOTA 12. júl
� 15.00 - O kukučke, ktorá prestala
kukať, divadlo Piraňa, ZOO
� 18.00 - D. Churchill: Zvyšky z obeda,
Celkom malé divadlo Levice, Areál Štrkovec
� 20.00 - „Salut To Linonel Hamton“,
jazzový koncert, Vienna Swingtett Papa Bi-
lek, Nádvorie Starej radnice
� 20.30 - W. Shakespeare: Antonius a Kleo-
patra, Západná terasa Bratislavského hradu

NEDEĽA 13. júl
� 15.00 - Záhada v Mezopotámii, Divadlo
Happy, rozprávka, Areál Štrkovec 
� 15.00 - 17.00 - Loď rytierov,plavba pre ro-
diny s deťmi, divadlo Dunajka, loď Martin

PONDELOK 14. júl
� 10.30  - Cirkus Insect II., predstavenie pre
deti, Štúdio pantomímy, Medická záhrada
� 17.00 - Haluštičke zbojníckej dievčinke,
divadlo Maškrta, Nádvorie Starej radnice
� 19.30 - Bluesový pondelok, Music Club,
Hlava XXII, Bazová 9
� 20.00 - Hommage ŕ Bach 2008, Koncert
442, Veľký evanjelický kostol
� 20.30 - W. Shakespeare: Antonius a Kleo-
patra, Západná terasa Bratislavského hradu

UTOROK 15. júl
� 17.00 - Niesť bremeno a spievať, literár-
ne pásmo pri príležitosti 80. narodenín Mila-
na Rúfusa, Letná čitáreň U červeného raka
� 20.30 - W. Shakespeare: Antonius a Kleo-
patra, Západná terasa Bratislavského hradu

STREDA 16. júl
� 20.00 - Martin Reiter 8tet (Rakúsko), z
cyklu Jazz pod vežou, Hlavné námestie
� 20.30 - W. Shakespeare: Antonius a Kleo-
patra, Západná terasa Bratislavského hradu

ŠTVRTOK 17. júl
� 17.00 - Jednofázové kvasenie, folkový
koncert, Letná čitáreň U červeného raka
� 20.00 - Camille O´Sullivan (IRL), z cyklu
Túlavou cestou, Nádvorie Starej radnice
� 20.30 - W. Shakespeare: Antonius a Kleo-
patra, Západná terasa Bratislavského hradu

PIATOK 18. júl
� 20.00 - Večer španielskych piesní, M. R.
Brullova (gitara), M. Hamyová (spev), M.
Sťahel (violončelo), Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - Bratislava - Inline, DJ, súťaže,
koncert skupiny Hudba z Marsu 
� 20.30 - W. Shakespeare: Antonius a Kleo-
patra, Západná terasa Bratislavského hradu

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

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.

vyjdú opäť o 3 týždne
17. júla 2008


