
O doterajšom priebehu Kultúrneho
leta, novinkách, zaradení festivalu
Viva Musica do podujatí Kultúrneho
leta, ako aj o budúcich zaujímavých
atrakciách, sme sa pozhovárali s ria-
diteľom Bratislavského kultúrneho a
informačného strediska Vladimírom
GREŽOM.
- Po tretine Kultúrneho leta prišlo na
viac ako päťdesiat podujatí pätnásť tisíc
návštevníkov. Pre mňa bolo najvýznam-
nejším - baletné predstavenie SND Ky-
lián v meste. Išlo o prvé podujatie tohto
typu v rámci Kultúrneho leta pod holou
oblohou a na námestí v srdci mesta.
Čo je ťahákom Kultúrneho leta v
tomto roku a na aké novinky sa môže
divák ešte tešiť?
- Podarilo sa nám zaradiť do programu
Letných Shakespearovských slávností
štyri kvalitné hry s vynikajúcim herec-

kým obsadením. Nástup Kultúrneho
leta bol intenzívny, počas štrnástich dní
to bolo viac ako 30 akcií. Taký nástup
sme tu ešte nikdy nemali - aj ohlasy boli
pozitívne. Podarilo sa nám napríklad
obsadiť nové scény na jedinečných
miestach - v Letnej čitárni Červený rak,
vo Vodnej veži, či na Devíne. 
Ako došlo k zaradeniu festivalu Viva
Musica do Kultúrneho leta?
- Po niekoľkých rokoch, kedy fungova-
li Kultúrne leto i Viva Musica samostat-
ne, sme zistili, že obidve podujatia sa
môžu spojením navzájom posilniť.
Nám chýbal tento žáner a festivalu zas
prvky, ktoré má naša dramaturgia. K
dohode došlo potom, ako sme zistili, že
Viva Musica spĺňa parametre Kultúrne-

ho leta - množstvo otvorených progra-
mov pod holým nebom bez platenia
vstupného. 
Na ktoré podujatia v rámci Kultúr-
neho leta by ste ešte chceli upozorniť?
- Zaujímavý bude Tony Grey Projekt -
ide o britského basgitaristu ktorý sa
predstaví koncom júla. Ďalej, v pocte
Lucianovi Pavarottimu v rámci Viva
Musica vystúpia traja mladí tenoristi na
Hlavnom námestí. Veľa zaujímavých
podujatí bude aj na Dunaji - dunajská
scéna je veľmi obľúbená. V rámci cyklu
Túlavou cestou upozorním ešte na
Roberta Křesťana a Druhú trávu, kde
bude hosťom jeden z najlepších sveto-
vých bendžistov Tony Trischka. Na sep-
tember pripravujeme niekoľko zaujíma-
vých happeningov, no neprezradím o čo
ide, bude to prekvapenie.

Zhováral sa Robert Lattacher
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Cykloturisti sa 

v Burgenlande 

porovnávali

s profesionálmi
BRATISLAVA
Ideálnejšie to nemohlo vyjsť!
Cyklistický výlet do Burgenlandu,
na ktorom sa zúčastnili aj výherco-
via súťažiaci v Bratislavských novi-
nách, mal všetko, čo si jeho účastní-
ci želali.
Vynikajúce počasie, skvele priprave-
nú trasu, ochotných usporiadateľov,
ale aj disciplinovaných kolegov-
cyklistov. Už ranné hemženie na petr-
žalskej železničnej stanici potvrdilo,
že mimoriadny cyklovlak do Parndor-
fu bude zaplnený do posledného mies-
tečka. 
V samotnom Rakúsku sa na 22-kilo-
metrovej trati síce pelotón rozdelil, ale
celá farebná rieka sa znovu zliala pred
prírodným kúpaliskom v Podersdorfe,
kde si cyklisti dali výdych pred spia-
točnou cestou na vlak. Kto chcel, ten si
mohol na vlastné oči pozrieť štart a
cieľ časovky v rámci pretekov Okolo
Rakúska, a porovnať svoj záber do
pedálov s profesionálmi... 
Počas cesty naspäť sa pelotón rozdelil,
časť účastníkov si vybrala kratšiu trať
do Neusiedlu, tí vytrvalejší si to namie-
rili bicyklom do Parndorfu. Nechýbali
ani „maratónci“, ktorí odmietli vlak aj
v Parndorfe a v sedle dobicyklovali až
do Bratislavy. (red)

Hlasujeme o

budúcej podobe

Starého mosta
REDAKCIA
Od 9. júla 2008 môžu Bratislavčania
vyjadriť svoj názor na budúcu podo-
bu Starého mosta aj na webstránke
Bratislavských novín.
Na rozdiel od verejného hlasovania,
ktoré prostredníctvom SMS a vlastnej
webstránky organizuje magistrát mes-
ta, na www.banoviny.sk je známy aj
priebežný stav hlasovania.
Už prvé dni naznačili, že spomedzi tro-
jice architektonických návrhov je jas-
ným favoritom  most C - Priehradovi-
na (62 %), nasledujú most B - Perforo-
vané rebro (26 % ) a most A - Grafiti
(11 %). Hlasovanie potrvá do 21. júla
2008.
S jednoznačným výsledkom sa skončila
aj predchádzajúca internetová anketa
Bratislavských novín. S prestavbou sta-
rého zimného štadióna namiesto výstav-
by novej haly podľa výsledku hlasova-
nia súhlasí iba 14 % hlasujúcich, drvivá
väčšina nesúhlasí s tým, aby prestavba
starého zimného štadióna nahradila
výstavbu novej haly (83 %). Je to jedno
iba  2 % hlasujúcich. (red)

Šesťdesiat 

autobusov

pre Bratislavu 

dodá opäť SOR
BRATISLAVA
Česká spoločnosť SOR Libchavy
vyhrala verejnú súťaž na dodávku
60 nízkopodlažných autobusov pre
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
Pre Bratislavské noviny to povedal
generálny riaditeľ podniku Róbert
Kadnár. 
Ide podľa neho o šesťdesiat jede-
násťmetrových autobusov SOR BN
10,5 v celkovej hodnote 270 miliónov
korún. Jeden autobus stojí necelých 5
miliónov korún. Dopravca nimi bude
do roku 2011 na vybraných linkách
postupne nahrádzať dvanásťmetrové
autobusy tam, kde to kapacita umožní.
Tento rok chce spoločnosť získať z cel-
kovej dodávky osem kusov. Časť pôjde
na prímestské linky (v rámci Bratislav-
skej integrovanej dopravy) a časť pre
potreby autoškoly, ktorej vozový park
je už mimoriadne zastaraný.
V službách bratislavského dopravného
podniku už jazdia autobusy SOR. Ide o
9,5-metrové vozidlá, ktoré jazdia naj-
mä do okrajových častí mesta. Doprav-
ný podnik má asi 33 krátkych autobu-
sov, tzv. midibusov SOR B 9,5 a osem-
násť nových nízkopodlažných SOR
BN 9,5. V hlavnom meste začali auto-
busy SOR premávať v roku 1999, níz-
kopodlažné SOR BN tu jazdia od roku
2007.
Dopravný podnik Bratislava odmieta
tvrdenie, že víťaz súťaže bol vopred
jasný. Spoločnosť SOR totiž patrí
finančnej skupine J&T, ktorá patrí v
Bratislave k najväčším stavebníkom a
v uplynulých rokoch priamo alebo
sprostredkovane kúpila výhodne od
mesta viaceré pozemky.
Generálny riaditeľ Dopravného podni-
ku Bratislava, a.s., Róbert Kadnár
(SDKÚ-DS) tvrdí, že nevie, ako vznik-
la fáma, že uprednostňujú konkrétneho
výrobcu. Niekto si to podľa neho
možno vydedukoval z toho, že testova-
li nový kĺbový autobus SOR. Pripome-
nul, že dopravca testoval aj Irisbus,
Tedom či Mercedes.
Do 31. decembra 2007 mal DPB, a.s.,
so spoločnosťou SOR rámcovú zmlu-
vu, ktorú uzavrelo ešte bývalé vedenie
dopravného podniku. „Sme ich autori-
zovaným servisom, pretože autobusmi
tejto značky disponujú viacerí doprav-
covia v regióne a pre nás je výhodné
realizovať ho vo vlastnej kapacite, kto-
rú môžeme predávať do externého pro-
stredia,“ dodal R. Kadnár.
Mestský nízkopodlažný autobus SOR
BN 10,5 je dvojnápravový trojdverový
autobus s dĺžkou 10 730 mm. Má prie-
stor pre detský kočík alebo invalidný
vozík. Prepravná kapacita je 87, z nich
je tridsať na sedenie. (rob)
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BRATISLAVA
Najdôležitejšia stavba na ochranu
nielen Bratislavy, ale aj celého Žitné-
ho ostrova pred povodňami - bariéra
na Prístavnej ulici - je takmer hoto-
vá a predovšetkým funkčná.
Oznámil to aj generálny riaditeľ Slo-
venského vodohospodárskeho podniku,
š.p., Peter Nemčok. Definitívne zavŕše-
nie prác na úseku chrániacom breh
medzi Prístavným mostom a Mostom
Apollo sa očakáva v septembri.
Zároveň sa intenzívne pokračuje na
ochrane Petržalky v jej najcitlivejšom
bode - medzi Starým a Novým mos-
tom. Takmer ukončené sú aj práce na
začiatku sústavy bariér - v Sape, pod
gabčíkovskou priehradou. Z deviatich

stavieb línie, ktoré sú v prevažnej
miere financované z európskych zdro-
jov, je teda takmer tretina hotová. Sta-
vať sa začalo vlani v máji, ukončenie je
plánované na rok 2010.
Stavba na pravom brehu Dunaja bude
mať zrkadlový obraz - skvalitnenie
ochrany medzi oboma mostami v prie-
store promenády. Technický námestník
SVP - Odštepný závod Bratislava,
Peter Minárik upozorňuje, že spoločné
majú tieto diela i to, že ich zakončenie
v priestore Starého mosta musí čakať
na rozhodnutie o definitívnej podobe
náhrady Starého mosta. Stavať bariéro-
vé úseky však naďalej budú podľa har-
monogramu, ktorý sa zatiaľ darí
dodržiavať s minimálnym sklzom.

K nemu dôjde zrejme aj v Devíne a
najmä v Devínskej Novej Vsi, kde je
problémom doriešenie stoviek súkrom-
ných pozemkov, ktorých sa stavba do-
týka. V Devíne robili problémy dvaja
majitelia, kritickejšia situácia je v
Devínskej Novej Vsi, kde sa čiastočne
zmenil projekt. Je síce lacnejší, prináša
však so sebou otázku, z čoho vyplatiť
vlastníkov pozemkov.
Ako pre Bratislavské noviny povedal
P. Nemčok, k vyvlastňovaniu budú
pristupovať len v krajnom prípade,
vylúčiť ho však nemôžu. Väčšina
vlastníkov však zvláda situáciu pozi-
tívne, uvedomujú si, že bariéra bude
chrániť aj ich majetok.

Gustav Bartovic

Protipovodňové bariéry Bratislavy rastú
Prístavná ulica a tým aj väčšia časť Ružinova sú už chránené pred povodňami. FOTO - Slavo Polanský

Kultúrne leto láka tisíce návštevníkov
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Chvíľku som 
bol Guliver, 
pardón, prosím
Dobre vedeli komunisti, prečo nás
držia v bezpečí železnej opony a nepúš-
ťajú do toho zlého sveta kapitalizmu.
Človek tam môže vidieť veci a teraz by
ich chcel aj doma.
Povedzme také Írsko. Íri sú podobní
Slovákom. Srdeční, hluční, poriadok
ich veľmi neláka, radi si posedia v
krčme, teda v pube, cítia sa utláčaní
veľkým susedom a vôbec. Najmä v tom
menšom a ešte podobnejšom Severnom
Írsku. A predsa.
Vlastne sa aj ja cítim ako jeden Ír.
Jonathan Swift sa volal a napísal kniž-
ky o Guliverovi, čo bola kritika vtedaj-
ších pomerov na britských ostrovoch.
Napíšem aj ja, čo som nepodobné videl
v tej podobnej krajine a ani nemusím
kritizovať.
Na uliciach je čisto. Nie je to výsledok
masového premáhania vrodenej neúcty
k poriadku, ale obrovského množstva
odpadkových košov, vysokých pokút a
neustále fungujúcej verejnoprospešnej
firme.
Nikto v Belfaste netúži povešať na kan-
delábre manažment miestnych doprav-
ných podnikov, pretože podľa čoho by si
naprávali hodinky, keď nie podľa
odchodu autobusov? Belfast je o polo-
vicu ľudnatejší a priestorovo niekoľko-
krát väčší ako Bratislava.
Vo veľkom aj menšom Írsku žijú ľudia z
celého sveta, všetkých farieb pleti, aj
namixovaných. Nestretnete sa tam s
nenávisťou k cudzincom, naopak, aj
keď nemám ryšavé vlasy a ani jednu
pehu na tmavej pleti, chlapi, čo pofaj-
čievali pred pubom, sa ma s úsmevom
pýtali, ako sa mám.
V Belfaste tiež stavajú. Vežiaky ako
výkričníky sú až kdesi na konci za roz-
ľahlými predmestskými vilovými štvrťa-
mi. Stavia sa aj v centre. Ani jedna nová
budova, ani rozostavaná, neprekračuje
výškovú líniu staršej zástavby.
Majú aj most z roku 1890 a netúžia ho
zbúrať. Je tam len mestská polícia, ale
zasahuje a má rešpekt.
Mohol by som pokračovať, ale našťas-
tie, nemám už miesto...
Nemali ma tam púšťať, lebo som videl,
že všetko ide. Gustav Bartovic

Zlodeji ukradli čerstvo vysadené

stromčeky spred zimného štadióna
NOVÉ MESTO
Keď na prelome mája a júna vysadi-
li zeleň pri Zimnom štadióne, nikto
netušil, že sa okamžite nájdu ľudia,
ktorí sa ulakomia na prízemné
stromčeky - tuje. 
„V piatok sme si v Bratislavských
novinách prečítali, že pri Zimnom šta-
dióne vysadili zeleň , no už o pár hodín
neskôr sme rozmýšľali, ako dlho tam
vydrží. V sobotu na obed sme totiž ces-
tou z nákupu videli, ako bezdomovec
vytrhol zopár nízkych tují a snažil sa
ich s pomocou svojich kumpánov,
sediacich v tieni neďalekých stromov,
následne zrejme speňažiť. Vo chvíli,
keď sme sa ich nenápadne snažili
počas činu odfotografovať, všimli som

si pre Zimným štadiónom človeka,
ktorý zlodejov sledoval s rovnakým
údivom ako my. Stál s telefónom v
ruke a keď sme sa stretli, prezradil, že
už zavolal políciu. Po jej príchode sme
odišli, takže nevieme, či bezdomovci
vrátili tuje späť, alebo či dostali nejakú
pokutu,“ napísala čitateľka Miriam
Ursula.
Vedúci referátu dispečingu a pohoto-
vostnej služby magistrátu Jaroslav
Soročin potvrdil, že o prípade na
Trnavskej ulici vedia: „Išlo o krádež
siedmich stromčekov - tuji, pričom
každý z nich má hodnotu približne 2-
tisíc korún. Dohromady už v prvom
júnovom týždni zmizlo sedem takých
stromčekov. Keďže neboli zakorenené,

ale v bale, čo uľahčilo ich presadenie,
predpokladáme, že ich následne preda-
li.“
Viera Tupá z Krajského riaditeľstva
Policajného zboru v Bratislave doplni-
la: „V súvislosti s touto vecou sú za
krádež spolupáchateľstvom obvinení
dvaja podozriví, 49-ročný Štefan S. a
50-ročný Alexander S. Oboch stíhajú
na slobode.“
Prvá časť revitalizácie zelene v delia-
com páse na Trnavskej ulici trvala štr-
násť mesiacov a skončila sa v máji.
Celkove mesto na úpravu vyčlenilo 24
miliónov korún a rýchlosť práce bude
závisieť od financií, podľa toho, ako
podporia tento zámer sponzori. (db)

FOTO - Miriam Ursula

Sochu obnovia do dvoch mesiacov
STARÉ MESTO
Zničená socha sv. Michala Archan-
jela bude na Michalskom moste chý-
bať zrejme niekoľko týždňov. Po
nočnej búrke zo stredy 25. júna na
štvrtok 26. júna ju poškodil odlome-
ný konár s priemerom 20 cm.
Škoda na soche aj následkom pádu je
podľa mestskej organizácie Paming asi
600-tisíc korún. Ide o kópiu sochy, ori-
ginál z kameňa je v depozite. Kópia je
ale zničená tak, že sa nedá dať do
pôvodného stavu. Reštaurátori ju prav-
depodobne zlepia a urobia nový odlia-
tok. Nová socha by sa mohla vrátiť na
svoje miesto do dvoch-troch mesiacov. 
Podľa našich informácií majiteľ pozem-
ku už dávnejšie žiadal o výrub stromu,
ktorý vyrastá z Michalskej priekopy a
mohol by ohroziť okoloidúcich chod-
cov. Oddelenie životného prostredia
Starého Mesta to však nepovolilo.
Zo staromestskej samosprávy sme
dostali informácie, že pozemky vo Vod-
nej priekope majú štyria vlastníci, jed-
ným je aj Staré Mesto. Jeden z vlastní-
kov požiadal nedávno o výrub drevín v
celej priekope. „Na referát ochrany prí-
rody Staré Mesto sa obrátil s tým, aby
vydal povolenie na výrub všetkých dre-
vín. Referát vydal súhlasné stanovisko,
v zmysle zákona však vyčíslil spolo-
čenskú hodnotu drevín a požadoval
náhradnú výsadbu,“ konštatuje staro-

mestská samospráva. Vlastník sa proti
tomu odvolal, keďže sa mu suma zdala
vysoká. „V súčasnosti je spis na obvod-
nom úrade životného prostredia na Kar-
loveskej ulici a záleží teda na jeho roz-
hodnutí,“ uvádza Staré Mesto. Zo
samosprávy informovali, že opätovná
žiadosť vlastníka o výrub stromov z
februára 2008 neobsahovala všetky
zákonom stanovené náležitosti (súhlasy
ostatných vlastníkov k výrubom, listy
vlastníctva, nebol uhradený správny
poplatok). Referát ochrany prírody ho
preto vyzval, aby chýbajúce údaje
doplnil, čo sa však doteraz nestalo.
Staromestská samospráva dodala, že

10- až 15-ročný pajaseň, ktorý sa zlo-
mil, nebol podľa názoru pracovníkov
referátu ochrany prírody Starého Mesta
v takom stave, aby bol nevyhnutný
jeho výrub. „Ak vlastník považoval
konár za ohrozujúci okolie, nič mu
nebránilo v jeho odstránení,“ uvádza
Staré Mesto.
Mestská organizácia Paming v marci
2006 demontovala plastiky sv. Jána
Nepomuckého a Archanjela Michala,
ktoré boli osadené na Michalskom
moste. Dôvodom bolo poškodenie nie-
len podstavcov, ale aj sôch, ktoré bolo
treba zreštaurovať. (rob) 

FOTO - Robert Lattacher

Leto má ešte

nejaké búrky

v talóne
BRATISLAVA
Zatiaľ najsilnejšia letná búrka,
ktorá postihla priamo aj naše mesto,
bola v noci z 26. na 27. júna, presne
o týždeň sa mesta dotkol len okraj
smršte ešte silnejšej, ktorá napácha-
la pohromy v okolí Bratislavy.
Júnová búrka podľa Milana Vajdu z
magistrátu zanechala výrazné stopy na
komunikáciách mesta, predovšetkým
však utrpela zeleň. Za najväčšiu škodu
onej noci možno považovať zdemolo-
vanie sochy Archanjela Michala na
Michalskom moste, na ktorú spadol
zlomený strom. Mestská organizácia
na opravu pamiatok Paming odhaduje
škodu na 600-tisíc korún. Podchody
zasa zaliala voda, na Trnavskom mýte
až do výšky 30 cm - ich vyčistenie
stálo vyše 50-tisíc Sk.
Najviac utrpela zeleň priamo vystave-
ná víchrici na dunajskom nábreží,
Mudroňovej ulici, Predstaničnom
námestí či na Detvianskej ulici v Rači.
Správcovia zelene odhadujú približné
škody na 130-tisíc, ale všetky bude
možné vyčísliť až po kontrole všetkých
siedmich tisícok stromov vysadených
v Bratislave. Len v Starom Meste bude
treba asanovať 13 stromov, informova-
la hovorkyňa Alena Kopřivová. Ďalšie
desiatky stromov v tejto mestskej časti
majú nebezpečne nalomené konáre.
Viac sa škody prejavujú na súkromnom
majetku, Allianz - Slovenská poisťovňa
a poisťovňa Generali uviedli odhad
škôd  len za prvý deň  spolu za viac ako
45,5 milióna korún.
Klimatológ Pavel Faško poukazuje na
vlny neobvykle vysokých teplôt, ktoré
sa striedajú s chladnejšími obdobiami:
„Pri striedaní týchto hmôt je vysoký
predpoklad vzniku búrok.“ Upozorňu-
je však, že nie je možné predpovedať,
kedy prídu a najmä kde, pretože ide o
lokálne udalosti. Ak by bol august, tak
už vlna búrok nehrozí, pretože vrchol
leta máme len pred sebou, je viac
pravdepodobné ako vylúčené opako-
vanie prudkých búrok aspoň do konca
júla. Gustav Bartovic

Mestské časti 

spejú k dohode

s mestom
BRATISLAVA
Dohoda starostov a primátora ako
najvyšších predstaviteľov samo-
správy o spoločnom postupe pri
tvorbe zákona o Bratislave potrebu-
je prakticky už len doladiť technic-
ké detaily.
K prekonaniu rozdielnosti v názoroch
na mestský štatút, na otázku, či aj mests-
ké časti má zákon definovať ako obce, a
na prevod nehnuteľného majetku v uží-
vaní mestských častí na miestne samo-
správy dospeli starostovia a primátor
začiatkom tohto mesiaca. 
Obe strany sa jednoznačne dohodli aj na
znížení počtu mestských poslancov na
45 mandátov, čo ešte nepoškodí zastú-
penie ani tých najmenších mestských
častí. Dohodou sa končí dlhoročné
napätie medzi mestom a jeho časťami,
ktoré sprevádzalo existenciu súčasnej
samosprávy od zrušenia národných
výborov a ustanovenia nových úradov
verejnej správy. (gub)
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BRATISLAVA
Bratislavský Starý most cez Dunaj je
pred rozsiahlou rekonštrukciou za asi
miliardu Sk (v prepočte 33 193 919
eur). O jeho budúcej podobe rozhod-
nú Bratislavčania, ktorí si môžu
vybrať z troch variantov architekto-
nického stvárnenia. Oznámil to pri-
mátor Bratislavy Andrej Ďurkovský
(KDH).
Frekvencia motorových vozidiel cez
Starý most je podľa primátora asi tisíc
za hodinu. Aj preto sa magistrát mesta
rozhodol pre zachovanie obojsmernej
premávky na moste. Zvýšenie nákladov
na výstavbu mosta podľa neho spôsobi-
li najmä prísne podmienky dunajskej
komisie, ktorá dohliada na dodržiava-
nie Belehradskej konvencie podunaj-
ských štátov o slobodnej, otvorenej a
nediskriminovanej plavbe na Dunaji.
Práve komisia podľa splnomocnenca
pre dopravné systémy Tomáša Fabora
(Občiansky klub) vyžaduje na základe
medzinárodných kritérií zvýšenie
mosta, aby pod ním mohli plávať aj
kontajnerové lode. Potrebné je aj jeho
predĺženie na minimálne sto metrov
(v súčasnosti má Starý most 86
metrov).
V súvislosti s pripravovaným vodným
dielom Wolfsthal, musí dôjsť aj k zníže-
niu koryta Dunaja v Bratislave od
dvoch do štyroch metrov. Aj preto bude
nutné vybudovať nové mostné piliere.
Podľa T. Fabora, ak by sa s mostom
nerobilo nič, povedzme, tri roky, aj tak
by sa kvôli opotrebovaniu po tomto
čase musel uzatvoriť a obnoviť. Dodal,
že na financovanie celého projektu má
mesto podporu ministerstva dopravy i
životného prostredia. Peniaze chce zís-
kať aj z európskych fondov vzhľadom
na nadmestský význam stavby. 
Miroslav Maťaščík z Projektovej kan-
celárie Alfa 04 uviedol, že parametre
ocele mosta už nevyhovujú pre koľajo-
vú prevádzku. Súčasný Starý most už
ani nezodpovedá dopravným nárokom
do budúcnosti a medzinárodným pla-
vebným kritériám. Inžiniersky a geolo-
gický prieskum podľa neho dokázal zlý
stav vnútornej časti pilierov. Dodal, že
zdravý na nich je len vonkajší žulový
obal.
Podľa M. Maťaščíka musí byť most cez
Dunaj nadčasové dielo so zohľadnením
panorámy hlavného mesta. Keďže
nevyhovuje kvalita ocele súčasnej kon-
štrukcie, celková architektúra mosta
bude nová. „Most musí slúžiť 150
rokov,“ konštatoval Maťaščík.
Projektová kancelária Alfa 04, ktorá
vyhrala verejnú súťaž na vypracovanie

projektu, pripravila pre hlavné mesto tri
varianty architektonických návrhov
nového Starého mosta, pričom každý z
nich je realizovateľný. Výstavba Staré-
ho mosta bude stáť približne miliardu
korún, záleží na tom, ktorý variant sa
vyberie.
Zatiaľ nie je jasné, kedy sa začnú sta-
vebné práce, isté je že Starý most bude
počas obnovy uzatvorený a doprava
presmerovaná. Mesto predpokladalo,
že prvá električka by mohla po novom
Starom moste prejsť v roku 2011. Nové
okolnosti však termín jeho otvorenia
zrejme posunú a dnes si netrúfa pove-
dať nikto, kedy to bude. Obnova Staré-

ho mesta súvisí s budovaním nosného
systému verejnej dopravy v hlavnom
meste a s električkovým prepojením
starej časti mesta s Petržalkou.
História Starého mosta siaha do konca
19. storočia. V rokoch 1889 - 1890 tu
postavili Most Františka Jozefa., ktorý
po 1. svetovej vojne premenovali na
Štefánikov most. V roku 1945 ho
nemecké vojská vyhodili do vzduchu a
na starých pilieroch potom nemeckí
zajatci pod dohľadom Červenej armády
vybudovali nový most, ktorý dostal
názov Most Červenej armády.

Robert Lattacher
VIZUALIZÁCIE - Alfa 04

Novú podobu

mosta vyberú

Bratislavčania
STARÉ MESTO
Novú podobu Starého mosta si obča-
nia vyberajú prostredníctvom hlaso-
vania. Z troch variantov architekto-
nického riešenia je možné hlasovať
za ten, ktorý považujú za najlepší.
Hlasovanie trvá od 9. júla do polnoci
21. júla 2008.
„Dali sme občanom viac možností hla-
sovania o budúcej podobe Starého
mosta - cez esemesky, cez internet a
prostredníctvom audiotextu. Robíme to
preto, aby sme variant, ktorý zvíťazí,
presadili do rekonštrukcie a do vybudo-
vania mosta. Bratislavčania musia hla-
sovať, ak chcú rozhodnúť o jeho budú-
cej podobe,“ povedal primátor Andrej
Ďurkovský (KDH). 
Na esemeskové hlasovanie je k dispozí-
cii rovnaké číslo 7772 v mobilných sie-
ťach operátorov Orange Slovensko, T-
Mobile Slovensko a T-Com Slovensko
zaslaním SMS s textom MOST*MOZ-
NOST.
MOST je kľúčové slovo (systém operá-
tora akceptuje aj malé aj veľké písme-
ná), MOZNOST je písmeno zadaných
možností A, B, C. Parametre MOST a
MOZNOST (A, B, C) sú povinné.
Skrátené čísla 7772 sú spoločné pre
zákazníkov všetkých operátorov a cena
odpovednej SMS je 2 koruny bez DPH. 
Občania môžu hlasovať aj prostred-
níctvom internetu na stránkach hlav-
ného mesta a prostredníctvom audio-
textového čísla 0900 205 305 - minúta
volania je spoplatnená 18 korunami
bez DPH.. 
Most označený ako Grafiti je pri hlaso-
vaní most A, most Perforované rebro je
most B a most Priehradovina je most C.
Hlasovať možno len raz. Výsledky hla-
sovania by mali byť známe 22. júla a
hlasujúci sa automaticky zaradia do
súťaže o vecné ceny, ale aj o voľné
vstupenky na mestské kúpaliská či do
ZOO.
Nezávisle od hlasovania organizovaného
magistrátom hlavného mesta, o budúcej
podobe Starého mosta možno hlasovať
aj v ankete na webstránke Bratislavských
novín www.banoviny.sk (rob)

Župa schválila

transformáciu

BID na akciovku 
BRATISLAVA
Poslanci Bratislavského samospráv-
neho kraja koncom júna schválili
zmenu právnej formy spoločnosti
Bratislavská integrovaná doprava,
s.r.o., na akciovú spoločnosť.
Krajskí poslanci tak zladili svoj postup
s mestskými poslancami. Krajské za-
stupiteľstvo totiž najskôr schválilo
zánik BID, s.r.o., a vznik novej akciovej
spoločnosti. Mestskí poslanci s tým
však nesúhlasili a schválili transformá-
ciu BID, s.r.o., na akciovú spoločnosť. 
Novým konateľom BID sa nedávno stal
mestský poslanec Alexander Ballek
(Občiansky klub). Jeho úlohou bude
dokončiť transformáciu BID na akcio-
vú spoločnosť, ktorá by mala konečne
zrealizovať projekt integrovanej dopra-
vy v Bratislavskom kraji. Zmenu kona-
teľa BID, s.r.o., schválilo valné zhro-
maždenie spoločnosti a 3. júla ho odo-
brili aj mestskí poslanci. (rob)

Problémy

s hygienou vo

Vegetke nafúkli
STARÉ MESTO
Len niečo vyše týždňa bola mimo
prevádzky obľúbená Vegetka na
Laurinskej ulici, hygienické nedo-
statky neboli vôbec také veľké, ako
publikoval istý denník.
Aj preto sa podarilo majiteľovi s perso-
nálom za desať dní splniť všetky požia-
davky, ktoré predniesli hygienici -
zabezpečiť bezprašnosť prostredia,
vylúčiť všetky cesty, ktorými by sa
hlodavce zo staveniska dostali do prie-
storov diétnej a vegetariánskej reštau-
rácie.
Ako nám povedala Jindra Holíková
zastupujúca riaditeľku regionálneho
úradu verejného zdravotníctva, plesni-
vé potraviny nemajú síce čo hľadať v
reštauráciách, ale takýto priestupok
nie je dôvodom na zavretie podniku:
„Nie sme v stredoveku, dnes každý
normálny podnikateľ plesnivé surovi-
ny vyhodí a odpíše,“ uviedla. Vegetku
a Diétku zavreli pre vážnejšie dôvody
- a tie si nespôsobila len sama, zvýše-
nie prašnosti a výskytu hlodavcov
súvisí s rozbúraním dvora a suterénov
budovy. 
Pozoruhodné je, že z troch reštaurač-
ných zariadení v paláci Motešických
kontrolovali len dva, Bar za operou
nekontrolovali. J. Holíková k tomu
dodala, že o treťom podniku v budove
sa nehovorilo, kontrolóri z odboru kon-
troly potravín dostali pokyn od hlavné-
ho hygienika, ktorému sa údajne sťažo-
val hosť Vegetky.
Krajskí hygienici sú v tejto veci zrejme
nevinne, aj keď si ich verejnosť spája s
magistrátom, s ktorým vedie dnes Ve-
getka tichú vojnu. Naproti tomu maji-
teľom Baru za operou je firma, ktorá
budovu rekonštruuje a vlastní v nej aj
nepostavené byty.
Peter Bartek, prevádzkovateľ racionál-
nych jedální, uvádza, že už sa dozve-
del, že v priestoroch, kde sídlia dnes
jeho dve stravovacie jednotky, by mala
byť luxusná francúzska reštaurácia. P.
Bartek tiež odmieta tvrdenia o tom, že
zamestnancom Vegetky a Diétky sa
hnusí vlastná produkcia - čo napokon
sami môžeme potvrdiť, lebo sme ich
pri obede z vlastnej produkcie našli.
Fámy o definitívnom konci týchto
jedální sú zrejme účelové ako mnoho
iných okolností prípadu palác Motešic-
kých. Gustav Bartovic
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Zásadná rekonštrukcia Starého mosta

bude stáť asi jednu miliardu korún

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

BRATISLAVA
Keďže pôvodne ohlásená rekon-
štrukcia Starého mosta sa zmenila
na vybudovanie nového mosta,
zaujímalo nás, či mesto neuvažuje aj
o zmene jeho názvu. Spýtali sme sa
na to primátora Bratislavy Andreja
ĎURKOVSKÉHO (KDH).
- Nie, o zmene názvu neuvažujeme.
Názov Starý most sa meniť nebude.
Prečo sa vedenie mesta napokon roz-
hodlo pre obojsmernú premávku na
obnovenom Starom moste? Je to
definitívne riešenie?
- Je to definitívne. Najskôr sme hovori-
li len o električke a o technickom rieše-

ní mosta, s prípadnou jednou lávkou.
Potom som sa pýtal projektantov na
možnosť aspoň jednosmernej premáv-
ky. V tom prípade by však bolo potreb-
né zabezpečenie odstavných plôch
kvôli možným poruchám vozidiel či
havárie. Z toho nám vyplynulo, že je
ideálnejšie urobiť dva jazdné pruhy.
Napokon aj požiadavka verejnosti a
dopravných inžinierov smerovala tam -
aby most slúžil naďalej doprave a nie-
len pre električku.
Aké budú po rekonštrukcii Starého
mosta možnosti pre chodcov a
cyklistov?
- Jednoznačne chceme posliniť a rozší-

riť lávky pre peších a cyklistov. Prav-
depodobne sa to bude robiť podobne
ako aj na iných mostoch - na jednej
strane by bola cyklistická lávka, na
druhej strane trasa pre peších. Lávka
pre peších bude zo strany Bratislavské-
ho hradu kvôli lepšiemu výhľadu.
Potom by mesto malo riešiť aj pre-
pojenie na ďalšie cyklotrasy...
- Bez toho to, samozrejme, nemôže
fungovať. Bude to súvisieť aj s pripra-
vovanou rekonštrukciou nábrežných
promenád na ľavej strane Dunaja a s
využitím Tyršovho nábrežia na druhej
strane rieky.

Zhováral sa Robert Lattacher

Názov Starého mosta sa meniť nebude

most A

most B

most C
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Stretávku nám

pokazili jedlo

a zlá obsluha
LIST ČITATEĽA
Chcela by som sa s vami podeliť o
nepríjemný zážitok ktorý sa nám
stal v piatok 27. júna v reštaurácii
Alt Stadt na Michalskej 14 v Brati-
slave.
Po škole sme sa rozpŕchli do rôznych
kútov sveta, a tak vždy, keď príde ka-
marátka z Kanady na dovolenku, robí-
me si stretávku. 
Nebolo to inak ani v tento deň. Reštau-
ráciu som si vybrala z internetu. Strán-
ky majú pútavé, kto by odolal. Telefo-
nicky som rezervovala sedenie na tera-
se pre desať osôb, s možnosťou prida-
nia stoličiek, lebo sme nevedeli, koľko
nás presne bude. Zároveň som vypísa-
la kontaktný formulár na webe. V pia-
tok som ešte raz napísala, kde som ich
prosila, že pokiaľ by pršalo, aby
nachystali miesto vnútri.
Prvá tam dorazila kamarátka. Nevede-
la, kam si sadnúť, lebo nebolo nič
nachystané. No nič to, nachystali to
pred ňou. Už sme však mali šípiť pod-
raz. Pomaly sme sa začali schádzať.
Šokoval ma čašník s vyhnitými zuba-
mi, potom neboli slimáky. Ďalšej
kamarátke doniesli zlý grécky šalát, ale
zase sme nič nepovedali. 
Prvý vrchol bol o 21.00 h, keď prišiel
čašník (boli sme tam asi od 19.30 h),
aby sme si presadli do vnútra, že majú
na 21.30 h objednaných zahraničných
hostí. Skoro ma vynieslo, kamarát z
irónie zavelil, aby sme ukázali pasy.
Apelovala som, že som miesta objed-
návala telefonicky aj písomne. Čašník
nám akurát zavolal prevádzkara, že on
za to nemôže.
Prevádzkar nás milo odporúčal do
vnútra, kam sme, samozrejme, ne-
chceli ísť, kamarát preto povedal, aby
doniesli účet a zahraničným hosťom
nech nedávajú ten hnusný šalát. Ne-
mali sme nízky účet, za približne 1,5
hodiny to bolo 2706 korún. Im sa však
zdal asi nízky, lebo čašník si neodpus-
til ironickú poznámku, že pri vedľaj-
šom stole sú tiež Slováci a majú ho
vyšší.
Druhým vrcholom bolo, keď pingel
zahlásil, že nemá vydať. Na to sme
odpovedali, že nás to nezaujíma a aby
išiel za prevádzkarom, prípadne nech
mu to rozmenia prichádzajúci zahra-
niční hostia. Pingel odvetil, že akí sme
múdri... Pobrali sme sa teda ďalej,
lebo keby sme tam ostali ostentatívne
sedieť, tak sedíme nasucho. Navyše
sme mali problém, kam sa toľkí usadí-
me, keďže prichádzali ďalší účastníci
našej stretávky. 

Elena Strapeková, Bratislava

Chýbajú sochy,

pamätníky a

tabule osobností
LIST ČITATEĽA
Keď pred niekoľkými desaťročiami
postavili budovu Fakulty chemickej
a potravinárskej technológie STU a
zbúrali rad starých domov naproti
niekdajšieho Živnodomu, Kollárovo
námestie sa rozšírilo. 
Park v jeho strede poskytoval vzácnu
možnosť krátkodobého oddychu mno-
hým. Takých sympatických námestí so
zeleňou je v centre mesta možno menej
ako prstov na ruke. Po úpravách horná
časť námestia ostala bez zelene a bola
využitá ako platené parkovisko.
Škoda!
Dúfal som: akiste sa tam uvažuje s
postavením pamätníka veľkému básni-
kovi, autorovi „Slávy dcéry“, po kto-
rom je námestie pomenované. Nič
vhodnejšie som si tam nevedel predsta-
viť. Lenže uplynulo niekoľko rokov a
na mieste parkoviska vyrástla sklobe-
tónová opacha. Podobné, a stále vyššie
a väčšie, rastú teraz v meste ako huby
po daždi - našťastie, zatiaľ nie v histo-
rickom centre. Nie všetky mi prekáža-
jú, ale tá na Kollárovom námestí áno. 
Späť ku Kollárovi: Bolo by dobré, keby
sa zodpovední, nami zvolení funkcio-
nári mesta, ktorí stavbu povolili, posta-
rali - s prípadným finančným príspev-
kom majiteľa budovy a firiem, ktoré v
nej sídlia - o postavenie sochy Jána
Kollára. Vydláždený kruh v hornej časti
parčíka, lemovaný v súčasnosti už
značne poškodeným žulovým múri-
kom, by bol pre ňu vhodným miestom.
Potom by sa návštevník, ale možno aj
mnohý obyvateľ mesta dozvedel, po
kom je námestie pomenované. 
Nezabúdajme však, že plastiky, pamät-
níky, resp. pamätné tabule osobnos-
tiam, ktorých mená nesú naše námes-
tia, nábrežia a ulice, chýbajú aj na
iných miestach. Lebo máme Hurbano-
vo námestie, ale bez J. M. Hurbana,
Hodžovo bez M. M. Hodžu, Rudnayo-
vo bez A. Rudnaya, Rázusovo nábrežie
bez M. Rázusa, Letisko M. R. Štefáni-
ka bez jeho sochy atď.

Marián Vranovský, Bratislava

Parcafe chutí španielsky a taliansky
Na Búdkovej ceste na mieste bývalej
reštaurácie Bubnovka je už niekoľko
týždňov nová fajnová reštaurácia
Wine & Dine PARCAFÉ. Po čínskej a
slovenskej kuchyni sem dorazila pre
zmenu tá stredomorská -  španielska a
talianska kuchyňa.
Kto bol kedysi v Bubnovke, nebude veriť
vlastným očiam, ako sa tento objekt zme-
nil. Celý bol zrekonštruovaný vo veľkom
štýle - zvonku je obložený bridlicou z
umelého kameňa, vo vnútri dominuje
drevo a sklo. Na zvýšenom prízemí je
reštaurácia s priestrannou terasou s
výhľadom na cestu a Horský park, na
horných  poschodiach sú apartmány. Už
na prvý pohľad je jasné, že Parcafe nie je
ľudová kantína.
Keďže na Búdkovej ceste často riadne
fúka, dali sme prednosť posedenie v
interiéri. Na naše počudovanie nefúkalo
tu o nič menej ako na terase - klimatizá-
cia bola zrejme zapnutá na plný výkon.
Keďže Parcafe je v meste nová a otvore-
nie reštaurácie sprevádzala neprehliad-
nuteľná reklamná kampaň, v čase obeda
sa sem neoplatí ísť len tak na blind.
Môže sa totiž ľahko stať, že nebude
práve vtedy voľný stôl. Nám sa to však,
našťastie, nestalo, a tak sme sa usadili v
reštauračnej časti podniku. Priestranný
interiér je totiž mobiliárom členený na
viacero častí. Oproti vchodu je presklená
vinotéka, pred ktorou sú červené kreslá
určené najmä milovníkom vína. Naľavo
sa nachádza bar a kaviarenská časť,
vpravo od vchodu je reštauračná časť.
Na úvod sme si ako predjedlo dali tapas
- teda španielske chuťovky. Závitky z
cukiny, šunky Serano, plnené kozím

syrom Murcia a bylinkami, ochutené
domácim pestom (130 Sk), Ručne krája-
nú šunku Serano podávaná s olivovým
olejom extra virgin (140 Sk) a Chobotni-
ce na španielsky spôsob podávané so
zemiakmi a bylinkami (160 Sk). Z
polievkok sme si dali osviežujúce Gaz-
pacho, teda studenú zeleninovú polievku
s domácim chili aioli a chrumkavými
čipsami (95 Sk), Katalánsku rybaciu
polievku s lososovými vajíčkami, fáva
fazuľkami a chlebovými lupienkami
(190 Sk) a Hustú zeleninovú polievku s
prepeličím vajíčkom a zeleninovými
lupienkami (95 Sk). Možno išlo iba o
náhodu, ale mali sme pocit, že kuchár si
dal viac záležať na forme a aranžmáne
polievok v tanieroch ako na ich obsahu.
Nazývať totiž  rybacou polievku, kde nie
je ani kúsok ryby, chce veľkú dávku
predstavivosti.
Ako hlavný chod ponúka Parcafe vege-
tariánske jedlá, domáce cestoviny, rizoto
a paellu, ryby a mäso. Dali sme si Špe-
nátové tagliatele s kuracím mäsom,
hubami a omáčkou z kozieho syra (240
Sk), paellu sme ochutnali hneď dvakrát -
Paellu Valenciana s kuracím a králičím
mäsom, butifarrou, cesnakom a mladou
zeleninou so šafranom (320 Sk) a Paellu
con frutas de mar s plodmi mora, langus-
tínami a sladkým hráškom v paradajko-
vej omáčke (360 Sk). Obe vynikajúce. Z
rýb sme si dali Pražmu kráľovskú grilo-
vanú s paprikou „pardon“ podávanú s
pečeným zemiakom a ovčím syrom
(420 Sk). Pardon, ale tie papričky sa

volajú padron. Možno preklep, možno
niekto len nevie... Ktovie? 
Z ponuky mäsových jedál nám čašník
odporučil Teľaciu roštenku na ostrej
paprikovo-paradajkovej salse, so zemia-
kovým koláčikom, prevoňaný opeče-
ným chorízom (430 Sk). Opäť sme sa
presvedčili, že vysoká roštenka môže
prevýšiť aj sviečkovú.
Keďže nemusí každý poznať buttifa-
ru, chorizo či fáva fazuľký, nebolo by
na škodu priblížiť jazyk jedálneho
lístka našincovi a vysvetliť, že butti-
fara je biela katalánska klobása, cho-
rízo je pikantná nahrubo pomletá
saláma a fáva nie sú žiadne fazuľky,
ale je to konský bôb.
Na záver sme zaútočili na dezerty. Naj-
lepšia bola Pečená čokoládová tortička
so sušeným ovocím, papájou a vanilko-
vou zmrzlinou (130 Sk), pochutili sme si
aj na Teplom mandľovom koláčiku s
hrozienkami a malinovým sorbetom
(150 Sk) a na Jahodách grilovaných so
zelenými pistáciami, vanilkovým saba-
yonom (správne sabayomom) a orecho-
vou zmrzlinou (160 Sk). Zmes ovoc-
ných sorbetov s jablkovým pyré a čoko-
ládovou tyčinkou (120 Sk) bola skôr
zmesou sorbetov a zmrzliny. 
Parcafe nastúpila vo veľkom štýle.
Vzornou obsluhou, dobrou kuchyňou a
cenami sa zaradila k vyššej strednej
triede bratislavských reštaurácií. Až na
pár kiksov to bolo celkom fajn.
Naše hodnotenie: ����
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Nákupné podmienky majú byť jasné
Rôzne akciové ponuky sa na spotre-
biteľa valia ako lavíny. Nielen inš-
pektori Slovenskej obchodnej čin-
nosti, ale neraz aj samotní občania
prídu na to, že predajca neuvádza
vždy úplné a presné údaje o nákup-
ných podmienkach, čím môže klien-
ta zmiasť. 
Jedným z podobných prípadov je aj
kontrola SOI, ktorú robili inšpektori
práve na podnet spotrebiteľa. Dňa 20.
februára 2008 boli na kontrole v prevá-
dzke Hypermarket Tesco na Lamač-
skej ceste.
Zistili, že v čase akciovej ponuky od
9. 1. do 22. 1. 2008 na aviváž 2l Silan
+ 1l Silan spolu za cenu 189 Sk
(namiesto pôvodnej ceny 232 Sk),
ktorá bola prezentovaná formou
visiacej tabule nad tovarom, nebol
spotrebiteľ žiadnym spôsobom infor-
movaný, ktoré druhy aviváže Silan sú
do ponuky zahrnuté, resp. že do
akciovej ponuky nepatrí Silan druh
Rain fresh.

Spotrebiteľ si zakúpil v rámci akciovej
ponuky kombináciu výrobkov „Silan
Energy“ 1l a „Silan Rain fresh 2l“, pri-
čom Silan Rain fresh mu bol účtovaný
za neakciovú cenu, čím sa jeho nákup
predražil oproti deklarovanej akciovej
cene o 63,90 Sk. 
Manažér kontrolovaného subjektu
uviedol, že v prípade druhu Silan Rain
fresh išlo o nový druh aviváže, ktorý na
základe uvádzania na trh nebol určený
ako akciový, čo však omylom nebolo
označené na akciovej výveske. Uvá-
dzaním neúplných a nepresných úda-
jov o nákupných podmienkach porušil
predávajúci zákaz klamania spotrebite-
ľa, čím došlo k porušeniu zákona o
ochrane spotrebiteľa za ktoré zodpove-
dá spoločnosť TESCO STORES SR,
a.s., Bratislava.
Zákon o ochrane spotrebiteľa upravuje
zákaz klamania spotrebiteľa, v zmysle

ktorého výrobca, predávajúci, dovozca
alebo dodávateľ nesmú klamať spotre-
biteľa, najmä uvádzať nepravdivé,
nedoložené, neúplné, nepresné, nejas-
né alebo dvojzmyselné údaje, alebo
zamlčať údaje o vlastnostiach výrobku
alebo služby alebo o úrovni nákupných
podmienok. Spoločnosť dostala pokutu
vo výške 15-tisíc korún.
Inšpektori SOI robia v obchodných
prevádzkach kontroly, aby zistili, či
predávajúci, dodávatelia, výrobcovia,
resp. dovozcovia dodržiavajú povin-
nosti a zákazy, vyplývajúce im zo
zákona o ochrane spotrebiteľa. Rozho-
dujúcim na konštatovanie, či bol zákon
dodržaný alebo porušený, je stav ziste-
ný v čase kontroly. Za porušenie povin-
ností ustanovených zákonom o ochra-
ne spotrebiteľa má orgán dozoru
povinnosť zodpovednému subjektu
uložiť pokutu až do výšky 2 miliónov
korún. Marián Taller

(Spracované z právoplatných 
rozhodnutí SOI) 

FordC-MAX 
už od 510 900 Sk*
(* verzia N1 s odpočtom DPH) 

kompaktný rodinný automobil s maximálnou výbavou
maximálne veľkoryso riešený priestor
maximálne neprehliadnuteľný dizajn
jazdné vlastnosti = maximálny pôžitok

FordS-MAX 
už od 899 000 Sk

maximum luxusu a priestoru pre rodinu i biznis
maximálne pohodlie aj pre 7 pasažierov
maximálna bezpečnosť
(5 hviezdičiek v teste Euro NCAP)
k dispozícii aj vo verzii N1 s odpočtom DPH

MAX z každej stránky

Značkový lízing u každého predajcu!

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

Feel the difference

Spotreba paliva v kombinovanom cykle: C-MAX: 4,8 – 8,1 l/100 km, emisie CO2: 127 – 194 g/km, S-MAX: 6,2 – 9,4 l/100 km, emisie CO2: 164 – 224 g/km.

cmax_smax_252x69_BN.indd 1 30.6.2008 17:20:23

UPOZORNENIE
Upozorňujeme všetkých obchodných
partnerov a zákazníkov spoločnosti 

PLAST TRADE SLOVAKIA, spol. s r.o.,
so sídlom G. Szabóa 20, Dunajská Streda,
IČO: 36 739 634, konatelia podľa OR SR:

Ferdinand Kása, Dunajská Streda, 
a JUDr. Zoltán Sidó, Šamorín,

na neplnenie si povinností
vyplývajúcich z Obchodného 

zákonníka SR a neseriózny prístup 
k svojim obchodným partnerom

Viac informácií na: reklama@banoviny.sk
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Vyberať daň za

vjazd nikomu

ešte nenapadlo
STARÉ MESTO
Staré Mesto nikdy nevyberalo a ani
nevyberá daň za vjazd do historickej
časti mesta od prevádzkovateľa vy-
hliadkového autíčka Prešporáčik. 
Potvrdila to staromestská samospráva v
reakcii na upozornenie Bratislavských
novín, že podľa všeobecne záväzného
nariadenia o pešej zóne vyhliadkový
vláčik nemá právo na vjazd do pešej
zóny (BN 25/2008). Napriek tomu do
pešej zóny jazdí, navyše neplatí miest-
nu daň za vjazd do historickej časti
mesta ako iné vozidlá.
Staromestská samospráva prostred-
níctvom hovorkyne mestskej časti
Aleny Kopřivovej pripomína, že
atrakciu, ktorá vznikla pred desiatimi
rokmi, predstavitelia vtedajšej samo-
správy na čele so starostom Andrejom
Ďurkovským, privítali. Prešporáčik
podľa hovorkyne vtedy nahradil inú
zaujímavosť - drožku ťahanú koňmi.
Viedenský vzor sa však neosvedčil
kvôli úzkym uliciam a špine po
koňoch.
„Nikomu vtedy ani len nenapadlo, že by
samospráva prevádzkovateľovi mala
vyrubiť daň za vjazd do historického
jadra. Naopak, Staré Mesto vtedy uvíta-
lo záujem o vlastnú prezentáciu a súhla-
silo s umiestnením svojho loga na autíč-
ko a príležitostné vylepovanie plagátov
propagujúcich jeho najmä kultúrne
podujatia,“ uviedla A. Kopřivová.
Treba pripomenúť, že pred desiatimi
rokmi jazdila jedna súprava Prešporáši-
ka, dnes však v malom historickom
centre jazdia tri či štyri súpravy tohto
vyhliadkového vozidla.
Prevádzkovateľ Prešporáčika navyše
podľa A. Kopřivovej vychádza samo-
správe v ústrety pri organizovaní rôz-
nych podujatí, služby bezplatne posky-
tuje pri organizovaní Dňa otvorených
dverí hlavného mesta či podujatí Brati-
slavského kultúrneho a informačného
strediska.
Neplatenie dane za vjazd môže, podľa
vyjadrenia staromestskej samosprávy,
vychádzať aj z toho, že prevádzkovateľ
na vlastné náklady vybudoval a udržiava
osobitný vjazd - pri Bibiane a náhradný
na Hviezdoslavovom námestí. „Nepou-
žíval a ani nepoužíva oficiálne vjazdy
do pešej zóny vybudované pre motoro-
vé vozidlá na Františkánskej ulici a na
Hviezdoslavovom námestí pri Strako-
vej ulici. Pri pravidelnom prehodnoco-
vaní všeobecne záväzného nariadenia o
miestnych daniach koncom roka, budú
miestni poslanci Starého Mesta zvažo-
vať prípadnú zmenu tohto nariadenia”,
dodala A. Kopřivová. (rob) 

Celomestské

pravidlo 

o čistote chýba
BRATISLAVA
Prázdniny sú obdobím náporu na
čistotu ulíc, námestí a iných verej-
ných priestranstiev, spýtali sme sa
teda na magistráte, či aj Bratislava,
podobne ako iné európske a svetové
mestá, nevytiahne do boja s týmto
neduhom.
Inšpirovala nás k tomu aj informácia,
že tohtoročné veľké prázdniny privíta-
la Praha v znamení novej vyhlášky,
ktorá umožňuje pokutovať odhodenie
žuvačky či ohorku cigarety na chodník
už na mieste priestupku tisícovou
pokutou. V správnom konaní sa potom
penále môže vyšplhať na 3-tisíc
českých korún. Pre českú verejnosť sú
tieto sumy riadnym šokom, verejnosť
ich však väčšinou prijala a súhlasí s
prísnejšími postihmi ľudí, ktorí robia v
meste neporiadok.
Na to, ako to vyzerá v Bratislave,
odpovedal šéf komunikačného odboru
bratislavského magistrátu Milan Vajda.
Podľa jeho slov hlavné mesto za
posledných desať až pätnásť rokov
viackrát navrhovalo prijatie celomest-
ského všeobecne záväzného nariadenia
(VZN), nestretlo sa však s jednotnou
podporou starostov mestských častí.
Od deväťdesiatych rokov má každá
mestská časť vlastné VZN, podobne
ako mesto pre svoje plochy a komuni-
kácie.
Dodržiavanie pravidiel kontroluje
mestská polícia - k zvýšeniu jej účin-
nosti v tomto smere prispel systém
okrskárov, problémy však zostávajú
najmä tam, kde niet kontroly. A ani
kontrolované oblasti nie sú čisté, celá
Poštová ulica je napríklad bodkovaná
od rozšliapnutých žuvačiek, biele a
sivé fľaky sa koncentrujú pred rôznymi
podnikmi rýchleho občerstvenia, nepo-
môže ani to, že si jej prevádzkovatelia
z času na čas najímajú ľudí na oškrabo-
vanie chodníku.
V užšom centre Starého Mesta sa 2 až
3-krát týždenne zametá strojovo, čo
stojí ročne 46 miliónov. Na opláchnutie
chodníkov a ciest sa vynaloží ročne 28
miliónov, to je však evidentne málo,
vzhľad pomáha udržiavať ručné zame-
tanie za 52 miliónov ročne. 
V Prahe novoprijatá vyhláška prísne
zakazuje konzum hocijakého alkoholu
na ulici, v Bratislave podľa Milana
Vajdu pilotný projekt spustilo Staré
Mesto pred rokom, zatiaľ sa však o
celomestskom zákaze neuvažuje. Na
hranici mestských častí sa teda niekedy
stačí prejsť cez ulicu a pokojne sa
oddávať fľaške, aj keď je to v turistic-
kom centre. Gustav Bartovic

Podchod na Patrónke je bezbariérový
STARÉ MESTO
Na obidvoch stranách vstupu do
podchodu na Patrónke začali od 10.
júla fungovať bezbariérové plošiny
pre zdravotne ťažko postihnutých
občanov. Mesto ich namontovalo na
základe požiadavky sociálnych a
školských zariadení v okolí.
Obe bezbariérové plošiny boli vyrobe-
né špeciálne pre tento podchod a ide o
pilotný projekt. Pohybujú sa po jednej
strane schodiska a opierajú sa o samo-
statné stĺpiky - sú poháňané elektrinou.
Obe zariadenia stáli 800-tisíc korún,
mesačné náklady na ich prevádzku a
údržbu budú približne 5000 korún.
Obsluha plošiny je zabezpečená pro-
stredníctvom čipovej karty, ktorú na
požiadanie dostanú telesne postihnutí
na vozíčkoch od magistrátu. Postup,
ako ju získať, je zverejnený v podcho-
de. Občania sa môžu obrátiť aj na per-
sonál na toaletách v podchode, ktorý
ich obslúži. 
Na plošine sa okrem vozíčkara odvezie
aj sprevádzajúca osoba, ktorá musí
kvôli bezpečnosti počas celej jazdy tla-
čiť určené tlačilo. Plošina má nosnosť
225 kilogramov, pohybuje sa rýchlos-

ťou 0,06 km/h, je dlhá 11 metrov, pre-
výšenie predstavuje 3,9 metra. V pod-
chode sú fungujúce eskalátory, no plo-
šinu môžu v prípade záujmu využívať
aj mamičky s kočíkmi.
Hlavné mesto plánuje inštalovať
podobné bezbariérové zariadenie aj v
ďalších bratislavských podchodoch.
Ide o podchody na Hodžovom námes-
tí, pod Staromestskou ulicou, ale aj na

Hlavnej stanici a na Trnavskom mýte.
Bude ich postupne v priebehu dvoch
rokov montovať bez ohľadu na pláno-
vané rekonštrukcie podchodov, ktoré
by nemali mať výrazný vplyv na pre-
vádzku plošín. Celkové náklady na
bezbariérové zariadenia a ich osade-
nie budú vo výške asi 5 miliónov
korún. (rob)

FOTO - Robert Lattacher

BRATISLAVA
Téma hokejovej, resp. multifunkčnej
haly rezonuje v našom meste v pod-
state už od pridelenia MS v ľadovom
hokeji. Je poľutovaniahodné, že až
vtedy „sa“ začalo reálne rozmýšľať o
potrebe jej výstavby. Pripomínam, že
kedysi bol už projekt mestskej haly
projekčne pripravený v areáli Inche-
by od architekta Dedečka.
Celú neurózu ďalších krokov od pride-
lenia MS v ľadovom hokeji spôsobila
skutočnosť, že Zväz ľadového hokeja
išiel do kandidatúry s fiktívnou halou
na fiktívnom pozemku. Rozumej na
pozemku iného vlastníka (STU), a to
bez jeho vedomia (ako v socializme...)
a s víziou haly, ktorá sa so všetkými
náležitosťami na predpokladaný poze-
mok medzi mostami ani riadne
nevmestí. Tak vlastne, mierne poveda-
né, SZĽH pravdepodobne uviedol v
omyl tých, ktorí o pridelení MS rozho-
dovali.
Okrem toho v tom čase ešte vo vtedy
platnom, ale ani už v novom prerokúva-
nom územnom pláne mesta to nebola
plocha na šport, ale vybavenosť (čo by
multifunkčná hala mohla čiastočne
napĺňať). STU sa v zmysle zákona
mohla „zbaviť“ pozemku ako svojho
zvereného vlastníctva len jeho odpreda-
jom vo verejnej súťaži. Tak k tomu
zaviazal rektora akademický senát,
ktorý vidí iné starosti STU, ako darovať
pozemky pre MS. Do tejto súťaže sa

však usporiadatelia MS neprihlásili.
Súťaž napokon poukázala na skutočnú
trhovú hodnotu pozemku a tá potvrdila
aj ekonomickú nevhodnosť pre halu,
ktorá by ho nedokázala zhodnotiť.
Neskoršie riešenia boli horšie ako zlé a
vyvolali len podozrenia a najmä u oby-
vateľov Tehelného poľa aj traumu. Bez
overenia štúdiami postaviť vedľa zim-
ného štadióna, ktorý by potreboval
rekonštrukciu tak či tak, vedľa NTC a
projektu futbalového štadióna multi-
funkčnú halu by bolo už asi neznesiteľ-
nou ťarchou lokality. Či by už hala
stála na mieste cyklistického štadióna,
alebo by sa kvôli nej musela dokonca
zbúrať a premiestniť (?!) funkčná zá-
novná škola na Kalinčiakovej. 
Navyše sa bez ostychu uvažovalo s lik-
vidáciou mestského letného kúpaliska,
jedného z genius loci mesta, bez náhra-
dy. Kultúra myslenia a pokusy o direk-
tívne rozhodovanie v slepej vidine
majstrovstiev tu dosiahli svoju najniž-
šiu úroveň.
V Bratislavských novinách č. 25 z 26.
6. 2008 sa cituje predbežný výsledok
ankety , že väčšina obyvateľov nesúhla-
sí s prestavbou starého zimného štadió-
na namiesto výstavby novej haly. Ak
bola takto položená otázka, bola polo-
žená zle. Bratislava potrebuje obe, a to
takmer naraz bez ohľadu na to, či by
MS v hokeji boli alebo nie. Tu sa nedá
súhlasiť s ľútosťou V. Bajana (BN
24/2008), že mesto pred výstavbou

novej haly pristupuje k myšlienke
rekonštrukcie ZŠ O. Nepelu. Košice
kvôli MS stavať novú halu tiež nebudú,
prednedávnom dokončili prestavbu sta-
rého štadióna L. Trojáka na Steel arénu,
a to hádam ešte v horšej urbanisticko-
dopravnej polohe.
Rekonštrukcii starého ZŠ nič nebráni
ani v Bratislave, potrebuje ju tak či tak
a to na najvyššej technologickej i
architektonickej úrovni. Jeho doprav-
né problémy sú riešiteľné najmä dob-
rou priestorovou organizáciou v čase
zápasov. Tá chýba počas extraligy,
prevláda živelnosť, a tak sa mnohým
zdá, že doprava je tu problém. Nemusí
to byť tak.
Zostáva len veriť, že rekonštrukcia zim-
ného štadióna, ktorý je napriek svojmu
technickému stavu vzácnym architek-
tonickým dielom architekta Kamila
Grossa, sa uskutoční na základe výsled-
ku verejnej súťaže architektonických
návrhov a nie obchodnej súťaže na zho-
tovenie projektu. Tak, aby sa aj verej-
nosť mohla zapojiť do výberu.
Ani prestavba Zimného štadióna na
Štrkovci by nemusela byť zlým rieše-
ním. Čo sa týka multifunkčnej haly, tú
treba postaviť v meste tiež. Ak budú
obe hotové naraz ešte pred MS, nech si
potom usporiadateľ vyberie... A možno
sa bude hrať aj v oboch.

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč,
vedúci Ústavu urbanizmu 
Fakulty architektúry STU

Starý zimný štadión alebo nová hala?
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Pohrebnícky

súdny prípad

sa zamotáva
BRATISLAVA
Pozoruhodný rozsudok, podľa kto-
rého malo mestské pohrebníctvo
Marianum vrátiť časť poplatku jed-
nému zo svojich klientov, Bratislav-
čanovi Jozefovi Bonkovi, akoby visel
vo vzduchoprázdne.
Vyplýva to zo slov riaditeľa pohreb-
níctva Miloslava Hrádka: „Nevieme,
ako je možné, že vystavili na tento roz-
sudok právoplatnosť, keď sme sa v
riadnom termíne odvolali.“ Išlo o roz-
hodnutie z marca tohto roku, podľa
ktorého malo pohrebníctvo vrátiť J.
Bonkovi časť poplatku, 2665 Sk, za
správu hrobového miesta plus úroky. 
J. Bonko totiž zaplatil za hrobové mies-
to v máji 2006, v čase, keď v pohreb-
níctve platila zvýšená cenu za správu
hrobového miesta - 613 korún ročne.
Platilo sa v hotovosti proti potvrdenke a
zmluvy sa ešte neuzatvárali. Medzitým
sa však zmenil zákon, podľa ktorého je
pohrebníctvo povinné zmluvy s klient-
mi uzatvárať, a súčasne mestskí poslan-
ci znížili sadzbu za hrobové miesta, o
čom sme informovali. 
J. Bonko si teda išiel po zmluvu na
správu cintorína a tam ju dostal - súd aj
J. Bonko to považujú za nováciu zmlu-
vy, Marianum trvá na tom, že platí
vzťah uzavretý v roku 2006. Marianum
sa preto odvolalo, ako tvrdí jeho riadi-
teľ, v platnom termíne. M. Hrádek ešte
dodal, vraj podľa ich informácií sudky-
ňa vyzvala navrhovateľa, aby rozhod-
nutie vrátil, ten však nereagoval.
Namiesto toho podal trestné oznáme-
nie na Marianum, ktoré pokladá svoje
inkaso za regulárne. V čase našej
návštevy sem zavítala aj vyšetrovateľ-
ka polície. Tej však mohli v pohreb-
níctve len oznámiť, že čakajú, na kedy
stanoví súd termín odvolacieho kona-
nia, pretože nemôžu pokladať prvé roz-
hodnutie za právoplatné. (gub)

Na magistráte

pribudli nové

verejné toalety
BRATISLAVA
Magistrát zaplnil medzeru vo verej-
nej vybavenosti v centre a na začiat-
ku turistickej sezóny odovzdal verej-
nosti nové moderné toalety, ktoré v
historickom centre citeľne chýbali.
Sociálne zariadenie sa zrodilo v súvi-
slosti s našim mapovaním situácie v
tejto oblasti pred dvoma rokmi. Riadi-
teľka magistrátu Anna Pavlovičová
vtedy verejnosti prisľúbila, že magi-
strát zriadi vo vlastnej budove toalety
pre širokú verejnosť prístupné z ulice.
Výstavba trvala dva roky, dlhšie, ako
sa očakávalo, bolo to však spôsobené
okrem iného aj potrebou vybudovať
toto zariadenie skutočne moderne, to
znamená zabezpečiť aj bezbariérový
prístup. Toalety verejnosť ocení najmä
v sezóne Kultúrneho leta ale aj na
sklonku roka pri tradičných trhoch.
Stavbu v náklade 10 miliónov korún
dodal víťaz súťaže In vest s. r. o. 
Vstup je z Uršulínskej ulice. Verejnos-
ti sú dnes k dispozícii zariadenia pre
mužov, ženy i imobilných občanov. V
časti pre mužov sú 4 pisoáre, rovnaký
počet kabíniek i umývadiel s teplou
vodou, v časti pre ženy takisto štyri
kabínky a umývadlá a jeden prebaľo-
vací pult. Imobilní občania majú k dis-
pozícii tiež umývadlo s teplou vodou.
Poplatok za použitie toaliet je 5 Sk,
otvorené sú od deviatej ráno do devia-
tej večer a počas prevádzky je tam stála
služba, ktorá sa stará o čistotu a
doplnenie toaletných potrieb. Magi-
strát nevylučuje v krátkej budúcnosti
rozšíriť služby aj o predaj hygienic-
kých potrieb ako hygienické vreckov-
ky, osviežovacie utierky či plienky.
Vyčítať možno dve maličkosti - na uli-
ciach v okolí sme nevideli žiadny sme-
rovník, kto nevie o toaletách, nebude
ich hľadať. Druhou je absencia preba-
ľovacieho pultu v panskej časti - čoraz
viac oteckov totiž vyráža do ulíc s
ratolesťami bez sprievodu mamy a aj
ich môže zastihnúť potreba prebaliť
bábätko. (gub)

Na Medenej nechali úradníci zdvihnúť

chodník, obyvatelia ulice sú pohoršení

Vedenie DPB odmieta tvrdenie, že je

plynofikácia autobusov nevýhodná

NÚDZOVÉ OTVÁRANIE

0905 310 069
najširšia ponuka nábytku 

v Bratislave na ploche 2000 m3

DEVÍNSKA NOVÁ VES
OD TERNO
MHD: autobus č. 20, 21 Otváracie hodiny:
Tel.: 02/6453 6691-2 Po-Pi: 1000-1900 / So: 900-1400

www.nabytokdelta.sk
Nové modely sedačiek za uvádzacie ceny

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

Zabuchli ste si auto?

R E K L A M N Á  A G E N T Ú R A
prijme do pracovného pomeru na dohodu

z r u č n é h o  d ô c h o d c u

na drobné montážne práce.
Najlepšie s praxou vo výstavníctve.

tel.: 02/5249 4375, 0915 717 315

HĽADÁME:
mužov do výroby, kde sa strihá a ohýba 

betonárska oceľ, skladníka kde je nutnosť ovládať
základy PC a preukaz na vysokozdvižný vozík 

a šoféra na nákladné auto 

PONÚKAME:
výroba je nová a kompletne zateplená hala v Ivánke pri

Dunaji, Pracuje sa na nových plne automatizovaných
strojoch. Bývanie zabezpečené zadarmo priamo 

v areáli nad administratívou, motivačné ohodnotenie,
možnosť pracovať aj na živnosť.

Kontakt: PBferrflex, s.r.o., tel.: Ing. Gabčo: 0915 895 441

BRATISLAVA
Dopravný podnik Bratislava, a.s.,
odmieta názory, podľa ktorých je
plynofikácia kĺbových autobusov
zbytočná. Dopravný podnik tvrdí, že
je omnoho lacnejšia ako nákup
nových autobusov.
V diskusii na www.banoviny.sk jeden z
čitateľov spochybnil plynofikáciu sta-
rých autobusov. V tomto roku DPB
podľa neho pokračuje v plynofikácii 17
kĺbových autobusov za 170 miliónov
korún. Pritom ide o úplne zbytočnú
investíciu, pretože za tie isté peniaze
mohol dopravca nakúpiť 15 až 17 úplne
nových kĺbových autobusov aj s klima-
tizáciou.
Opačný názor má generálny riaditeľ

DPB, a.s., Róbert Kadnár. Potvrdil, že
sa dokončuje posledná várka obnovy
autobusov na plynový pohon na zákla-
de rozhodnutia bývalého vedenia DPB.
Plynofikácia jedného autobusu stojí pri-
bližne 5 miliónov korún, nový plynový
autobus má cenu zhruba 12 miliónov.
Suma 170 miliónov nie je teda podľa
neho korektná, pretože sa týka rekon-
štrukcie aj iných vozidiel MHD, tvrdí
R. Kadnár.
Pokiaľ ide o samotnú plynofikáciu,
náklady sú podstatne nižšie. Predsta-
venstvo spoločnosti sa podľa neho roz-
hodlo pre naplnenie rámcovej zmluvy a
dopravca tak získa spolu 17 plynových
kĺbových autobusov Karosa. „V zásade
ide o nové autobusy, pretože je to gene-

rálna opravu a vymení sa v nich takmer
všetko,“ uviedol R. Kadnár. 
Jedinou ich nevýhodou je, že nie sú níz-
kopodlažné. Upozornil, že aj iné
dopravné podniky riešia časť zastarané-
ho vozového parku modernizáciou.
„Túto cestu by som nespochybňoval.
Určite je optimálne mať nové autobusy,
ale od súťaže až po dodávku to trvá 14
mesiacov, “ uviedol.
Vzhľadom na to, že dopravný podnik
chcel mať k dispozícii funkčné autobu-
sy, využil platnú zmluvu a pokračoval v
plynofikácii. Podľa Kadnára ide o po-
sledné korpusy, ktoré sa na modernizá-
ciu využili a projekt tohto typu rekon-
štrukcie autobusov sa týmto rokom
ukončí. (rob)

STARÉ MESTO
Keď pred niekoľkými týždňami
zmizla z Medenej ulice železná
nájazdová plošina za predajňou
BILLA, obyvatelia ulice si vydýchli.
Konečne mohli chodník využívať v
celej šírke. Pred týždňom sa však
situácia opäť zmenila, a to ešte k
horšiemu.
Od rána do večera skupina robotníkov
pri vchode do skladu predajne BILLA
zdvihla chodník do úrovne podlahy
skladu, teda asi o 30-40 centimetrom.
Obyvatelia Medenej ulice sú pohorše-
ní. Pahorok, ktorý im vyrástol na ulici
z rána do večera najmä starším ľuďom
robí problémy, na novú prekážku si
nevedia zvyknúť ani mladší. Nehovo-
riac o tých, ktorí sú odkázaní žiť na
vozíčku - na Medenej ulici vyrástla
ďalšia zbytočná bariéra.
Situáciou sa už o dva dni zaoberali
miestni poslanci, priamo na mieste boli
členovia komisie dopravy miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Staré
Mesto. Zaujímali sa, kto a prečo dovo-
lil takýto zásah do verejnej komuniká-
cie. Zodpovedný úradník miestneho
úradu ich informovali, že stavbu zreali-
zovala spoločnosť BILLA so súhlasom
samosprávy mestskej časti Staré
Mesto. Na otázku, kedy bolo k tejto
stavbe stavebné konanie, úradník

poslancov informoval, že na to nebolo
potrebné stavebné povolenie, stačilo
vraj iba ohlásenie stavby.
Prítomných poslancov miestneho
zastupiteľstva vzápätí šokovali samot-
ní zamestnanci predajne BILLA, ktorí
sa od zdvihnutého chodníka dištanco-
vali. „My sme to nežiadali, my sme to
nechceli,“ presviedčali poslancov. Ko-
mu teda prekážal rovný chodník a kto
žiadal o vybudovanie tejto vydláždenej
duny, sa volení zástupcovia Staromeš-
ťanov od zodpovedného úradníka ne-
dozvedeli.

Ako potvrdila predsedníčka dopravnej
komisie Jana Španková, na najbližšie
zasadnutie si poslanci dali predložiť
korešpondenciu a dokumentáciu k tejto
stavbe. „Treba to jednoznačne odstrá-
niť,“ vyhlásila J. Španková.
Otázne zatiaľ zostáva, na čie náklady
bude táto „chrasta“ odstránená. Podľa
niektorých z poslancov je totiž neprija-
teľné, aby to bolo na náklady obecného
rozpočtu. „Nech to zaplatí ten, kto
takýto nezmysel dal urobiť,“ vyjadrili
poslanci. (pol)

FOTO - Slavo Polanský

O všetkých

článkoch môžete

diskutovať na webe

www.banoviny.sk
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Vyhrajte voľné

vstupenky

na kúpaliská
BRATISLAVA
Od pondelka 21. júla do piatku 25.
júla 2008 môžu čitatelia Bratislav-
ských vyhrať voľné vstupenky na
mestské kúpaliská.
Súťažiť sa bude na webstránke Brati-
slavských novín, kde každý deň vyhrá
jeden zo súťažiacich vstupenku s piati-
mi voľnými vstupmi na ktorékoľvek
kúpalisko v správe STaRZ.
Pravidlá sú opäť jednoduché - stačí
kliknúť na www.banoviny.sk, odpove-
dať na jednoduchú otázku a mať šťas-
tie v žrebovaní, ktoré bude vždy nasle-
dujúci deň ráno.
Každý deň jeden súťažiaci vyhráva
voľnú vstupenku s piatimi voľnými
vstupmi na ktorékoľvek zo siedmich
mestských kúpalísk - Rosnička, Lamač,
Tehelné pole, Delfín, Zlaté piesky,
Krasňany a Rača. (red)

Boj o materskú

školu na Letnej

občania prehrali
NOVÉ MESTO
Budova bývalých jaslí a materskej
školy na Letnej ulici už neexistuje.
Po dlhom boji rodičov s investorom
a s novomestskou samosprávou za
záchranu budovy zvíťazil napokon
súkromný - podnikateľský záujem
nad záujmom detí.
Členka petičného výboru za záchranu
budovy bývalých jaslí a materskej
školy Barbora Oráčová pre Bratislav-
ské noviny povedala, že celú kauzu
hodnotí ako víťazstvo úradníckej
moci. Ide podľa nej o ukážku neúcty
voči občanom a voličom v Novom
Meste a najmä „ako totálnu bezohľad-
nosť voči nevinným deťom“, konšta-
tovala. Podľa nej by si mali občania v
budúcich komunálnych voľbách dobre
zvážiť, ktorých kandidátov budú svoji-
mi hlasmi podporovať. Pripomenula,
že mestský a miestny poslanec Gert
Duni nesplnil sľub, že na obnovu
materskej školy investuje 3 milióny
korún s odôvodnením, že to občania
odmietli na verejnom zhromaždení.
Nový majiteľ a investor podľa nej sľú-
bil výmenu okien na celej materskej
škole.
Boj o záchranu budovy bývalých jaslí
gradoval v minulom roku po tom, ako
sa rodičia detí dozvedeli, že vedľajší
areál, v ktorom boli jasle, vlastní sú-
kromná spoločnosť. Jej spolumajite-
ľom je aj poslanec mestského a miest-
neho zastupiteľstva Gert Duni. Rodičia
zorganizovali petíciu na záchranu
materskej školy, pretože hrozilo jej
presťahovanie. Argumentovali tým, že
počas troch rokov sa do rekonštrukcie
a rozvoja areálu materskej školy inves-
tovalo asi 250-tisíc korún. Podporu
petícii prejavilo aj niekoľko miestnych
poslancov.
Výstavbu na Hálkovej a Letnej už
začal nový majiteľ. V roku 2010 by tu
mal stáť hotový polyfunkčný dom Let-
ná Residence. Má mať dve podzemné a
dvanásť nadzemných podlaží. V pod-
zemí bude garáž so 106 parkovacími
miestami, ďalšie miesta na parkovanie
budú pred budovou. Vjazd aj výjazd z
podzemných parkovacích garáží bude
orientovaný do Hálkovej ulice. (rob)

Belasá párty

v sobotu ovládla

Tehelné pole
NOVÉ MESTO
Slovan Summerfest 2008 si v sobotu
28. júna od podvečera až do polnoci
vyžiadala plné nasadenie všetkých
prítomných - hráčov a fanúšikov ŠK
Slovan a HC Slovan Bratislava. Kto
prišiel, ten neoľutoval. Belasá párty
ako sa patrí.
Na prvej letnej párty najslávnejšieho
klubu na Slovensku nechýbalo vedenie
klubu na čele s prezidentom Ľudoví-
tom Černákom, hráčmi, trénermi Ladi-
slavom Peckom a Mariánom Zema-
nom, realizačný tím a všade dookola
ďalší hráč Slovana - fanúšikovia.
Na pódiu sa predstavila hudobná sku-
pina Karpina s hokejovou hymnou
belasých My sme Slovan a my sme tu
doma, Lojzovci, krásne dievčatá v
súťaži Miss Belasá ruža, ako aj hudob-
ná skupina skalných Slovana Belasá
šľachta. Tá na záver večera pokrstila
nové CD Belasá šľachta II, krstnými
otcami boli útočník HC Slovan Miro-
slav Lažo a brankár ŠK Slovan Domi-
nik Rodinger.
Vrcholom Slovan Summerfestu 2008
bola premiéra novej hymny ŠK Slovan
Bratislava v podaní operného speváka
Jána Babjaka. Prvý ročník festivalu
zorganizovalo občianske združenie
Belasá šľachta, ktorého čestnými člen-
mi sa v sobotu stali in memoriam dve
ikony futbalového a hokejového Slo-
vana - Peter Dubovský a Dušan Pašek.
Kto prišiel v sobotu večer na Tehelné
pole, určite neľutoval. Už teraz sa fanú-
šikovia belasých tešia na druhý ročník
Slovan Summerfestu - veď hokejisti
HC Slovan chcú majstrovský titul
obhájiť a futbalisti ŠK Slovan ho chcú
v nadchádzajúcej sezóne po rokoch
konečne opäť získať. „Ďakujme za
podporu počas celej sezóny. Som pre-
svedčený o tom, že v budúcom ročníku
urobíme našim priaznivcom veľa
radosti,“ povedal v sobotu prezident ŠK
Slovan Ľudovít Černák. (banoviny)

Poslanci dali

zelenú novým

autobusom
BRATISLAVA
Mestskí poslanci si ma zasadnutí 3.
júla vypočuli, v ako stave je vozový
park dopravného podniku. Súhlasili
s nákupom 240 veľkokapacitných
autobusov v rámci obnovy vozového
parku do roku 2011.
Známy je fakt, že najkritickejšia si-
tuácia je vo vozovom parku autobusov.
Tam, zo 442 kusov je 236 po technickej
životnosti. Už 100 autobusov chce
dopravca zaradiť do služieb MHD na
budúci rok. Ďalšia stovka príde na rad v
roku 2010 a zvyšných 40 je plánova-
ných v roku 2011. Celkové náklady sú
vo výške asi 2,6 miliardy korún (85 743
495 eur) a peniaze na ich nákup chce
DPB získať pomocou úveru.
Pre obnovu je pripravená verejná
obchodná súťaž na zabezpečenie dlho-
dobého partnera na dodanie autobusov
v uvedenom období. Súhlasom zastu-
piteľstva sa podľa predsedu predsta-
venstva DPB vytvorili predpoklady na
splácanie úveru. Nasleduje výber
banky a potom medzinárodná súťaž na
výber autobusov. (brn)

Prázdne kvetináče z okolia Istropolisu

chce samospráva radšej odstrániť
NOVÉ MESTO
Na kritiku Kornélie Ludvigovej, že
na Kukučínovej ulici a v okolí Istro-
polisu chýba zeleň a odpadkové ko-
še, autá jazdia rýchlo a parkujú na
chodníkoch (BN 22/2008), zareago-
vala novomestská samospráva.
Podľa vyjadrenia z novomestského
miestneho úradu okolie Istropolisu je
väčšinou vo vlastníctve štátu - obvod-
ného úradu, ktorý pozemky prenajíma
viacerým právnickým subjektom. 
„Mestská časť nemá dosah na vlastníc-
tvo právnickej alebo fyzickej osoby a
nemôže donútiť vlastníka pozemku
vyschnuté dreviny, resp. kry vyrúbať,

kým neohrozujú zdravie, život a maje-
tok,“ uvádza v stanovisku Nové Mesto.
EKO - podnik verejnoprospešných slu-
žieb niekoľkokrát do roka vysádza do
kvetináčov letničky aj trvalky, no
neznámi páchatelia ich pravidelne
kradnú.
Aj keď okolie Istropolisu nie je vo
vlastníctve mestskej časti ani v jej sprá-
ve, ale ide o priestranstvo verejne prí-
stupné, Nové Mesto zabezpečuje do-
čisťovanie tohto územia prostredníc-
tvom tzv. ochrancu čistoty, ktorý
odstraňuje drobný odpad z trávnikov.
Mestská časť rovnako zabezpečila osa-
denie špeciálneho koša na zber psích

exkrementov na ploche zo strany Vaj-
norskej ulice a zabezpečuje aj jeho pra-
videlnú obsluhu.
„Čo sa týka prekážajúcich stromov a
kríkov pri chodníku na Kukučínovej
ulici, na základe čitateľkinho listu bola
vykonaná obhliadka v teréne, pri ktorej
neboli zistené vážnejšie nedostatky,“
uvádza miestny úrad. Mestská časť
zvažuje, že mobilné nádoby určené na
výsadbu odstráni.
„K orezávaniu drevín v tomto roku
dôjde, avšak v rozsahu, ktorý nebude
viesť k zničeniu inak zdravých drevín,“
píše sa v stanovisku novomestskej
samosprávy. (rob) 
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BRATISLAVA

MIKONA, Einsteinova 1, Tel.: 02/6241 0734
AUTO – IDEAL SERVIS, Stará Vajnorská 39, Tel.: 02/4446 2314

Emisie CO2 120 g/km, kombinovaná spotreba paliva 5 l na 100 km.
Ku každému modelu od SUZUKI získate 3-ro nú záruku a asisten né služby zdarma. 
Akcia platí do vypredania zásob. ilustra né foto

Vybrané modely Suzuki Splash ponúkame teraz mimoriadne 
s klimatizáciou v hodnote 35 000 Sk zdarma. Suzuki Splash 
1,0 GLX s klimatizáciou môžete získa  len za 289 000 Sk.
V aka nízkej spotrebe len 5 l / 100 km ušetríte 2-krát.

Lepšiu ponuku
             neSPLASHíte!

V aka silnejšej korune sme od 1. júla
znížili ceny všetkých modelov Suzuki

- 6 %

Swift
už od 267 000 Sk

Grand Vitara
už od 649 000 Sk

SX4
už od 347 000 Sk

SX4

inzercia Splash leto_150x270_zr.indd 1 8.7.2008 16:16:56
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Zlepšila sa kvalita vody, po roku je

život v Chorvátskom ramene bohatší
PETRŽALKA
Chorvátske rameno je pre mnohých
spomienkou na to, aká krásna a
moderná štvrť mala vyrásť na
tomto brehu - rad podobných ume-
lých tokov mal od seba oddeľovať
pásy obytných zón.
Svoju existenciu však začalo ako tak-
mer vyschnutá stoka, očakávalo sa len,
že v prípade povodne odbremení prie-
tok v meste, aj keď nebolo doriešené
akým spôsobom sa doň Dunaj dostane.
Zavodnilo sa až po zvýšení hladiny
Dunaja a stalo sa zázrakom života. V
podstate bez ľudského zásahu ožilo.
Okrem vysadených rýb sa v ňom obja-

vili, zrejme donesené vtákmi, aj také
vzácne rastliny ako lekno a leknica,
žije tam vzácny vodný hmyz a iné
živočíchy - o ich bohatstve často neve-
deli ani profesionálni ani dobrovoľní
ochrancovia prírody.
Život Chorvátskeho ramena nadobudol
na intenzite pred rokom, keď sa sprie-
točnilo a na jeho dolnom úseku začala
fungovať prečerpávacia stanica. Prúde-
ním vody sa zvýšila samočistiaca
schopnosť ramena, zvýšil sa výskyt
vodných rastlín a živočíchov a navyše
rameno aj odvodňuje úsek diaľnice
vedúci vo vnútorných pásoch Einstei-
novej ulice. Ramenu aj naďalej zostáva

jeho funkcia protipovodňového cha-
rakteru pri nebezpečnom zvýšení prie-
toku vody v Dunaji.
Ročný monitoring potvrdil stále zlep-
šovanie ekologických kritérií. Prečer-
pávaciu stanicu pre mestskú časť spra-
vuje Slovenský vodohospodársky pod-
nik.
Miestna samospráva projekt realizova-
la od roku 2003, kolaudácia staveb-
ných objektov bola koncom roka 2005.
Celkové náklady dosiahli 50 miliónov
korún. Väčšina bola financovaná z pro-
gramu PHARE (75 %), zvyšok zaplatil
štát (20 %) a mestská časť z vlastných
zdrojov (5 %). (gub)

Polícia vystríha

Bratislavčanov

pred vreckármi
BRATISLAVA
Obchodné domy, nákupné centrá,
ale aj dopravné prostriedky či reš-
taurácie sú najčastejšími miestami,
kde úradujú vreckoví zlodeji.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru
v Bratislave preto zverejnilo niekoľko
pravidiel, podľa ktorých by sa mali ob-
čania správať, aby sa práve oni nestali
obeťami dlhoprstých.
� Peňaženku nikdy nenechávajte na
miestach, odkiaľ sa dá ľahko vytiahnuť
(zadné vrecko nohavíc, vrecko kabáta,
vrch kabelky)
�Tašku a ruksaky s peniazmi a doklad-
mi nenoste na chrbte, kam nevidíte.
� Počas nakupovania si nedávajte
tašku a peňaženku do nákupného vozí-
ka. V tlačenici si držte kabelku tesne
pri sebe.
� V reštauráciach nenechávajte cenné
veci v odevoch, ktoré odložíte na
vešiak. Nenechávajte bez dozoru veci
na stole (mobily, peňaženky...)
� Nenoste so sebou veľké finančné
hotovosti a využívajte radšej bezpeč-
nejší platobný styk (platobnú kartu
však noste oddelene od dokladov a
peňazí, pri karte nenoste PIN číslo)
Vreckoví zlodeji pozorne sledujú situá-
ciu, všímajú si, kto ako platí, koľko má
peňazí v peňaženke, kam si ju po
zaplatení odloží, prípadne, či nie je v
podnapitom stave. Potom už len čaka-
jú na vhodnú príležitosť, keď sa človek
začne s niekým baviť a prestane veno-
vať pozornosť okoliu.
Zlodeji málokedy pracujú jednotlivo,
väčšinou ide o skupinky, niekedy je
medzi nimi aj dieťa. Konajú rýchlo a
nepozorovane, pre šikovného zlodeja je
hračkou okradnúť ženu s nákupnými
taškami v oboch rukách a s kabelkou
prevesenou na pleci. Praktiky sú rôzne.
Odrezanie pútka na kabelke či taške,
väčšina zlodejov má cez ruku prehode-
ný kabát, aby nebolo vidno, čo s ňou
robí. Často rozptyľujú obeť nejakou
otázkou, postrčením, vrazením, čo
využije ich komplic na krádež. (brn)

Tunel Sitina

sa stal Stavbou

roka 2008
KARLOVA VES
Stavbou roka 2008 sa stal diaľničný
úsek D2 Lamačská cesta - Staré
grunty, ktorého súčasťou je aj tunel
Sitina. Nový úsek slúži motoristom
od júna 2007. Hlavným projektan-
tom tohto diaľničného úseku bol
Dopravoprojekt.
Okrem hlavnej ceny získala táto spo-
ločnosť aj cenu primátora hlavného
mesta a cenu Slovenskej komory sta-
vebných inžinierov za najlepšie projek-
tové riešenie.
Nový úsek diaľnice, ktorého najvýraz-
nejšou súčasťou je tunel (1,5 km), má aj
nové cesty, križovatky, mosty, pozemné
objekty a množstvo inžinierskych sietí.
Celá stavba s križovatkami má asi 3,6
kilometra. Sitina je po tuneli Branisko
(4975 metrov) a tuneli Horelica (605
metrov) tretím slovenským diaľničným
tunelom, no prvým dvojrúrovým.
O nomináciách a cenách v rámci 14.
ročníka Stavby roka 2008 rozhodovala
deväťčlenná porota s medzinárodnou
účasťou. Komisia posúdila 27 súťaž-
ných návrhov - prezentovalo sa štrnásť
stavieb situovaných na území hlavného
mesta a trinásť stavieb mimo Bratisla-
vy. Z nich štyri boli inžinierske stavby,
jedna vodohospodárska a 22 stavieb
pozemných.
Tunelom Sitina denne prejde viac ako
20-tisíc vozidiel. Uľavilo sa tým frek-
ventovanému dopravnému uzlu na
Patrónke. (rob)

Dávajú priestor

aj názorom

verejnosti
PETRŽALKA
Prekážky, ktoré existujúca legislatí-
va stavia pred verejnosť v snahe o
ovplyvňovanie vecí verejných, sa s
úspechom darí prekonať petržalskej
samospráve.
Petržalský miestny úrad vypracoval
dokument, ktorý presne formuluje pra-
vidlá pre investorov, miestnych poslan-
cov a verejnosť pri diskusii o regulácii
investičných aktivít v mestskej časti. 
Napriek tomu, že zákony na občana
nemysleli, petržalská samospráva našla
spôsob, ktorý v rámci stavebného
zákona i zákona o Bratislave umožní
vtiahnuť do prerokovávania a schvaľo-
vania investičnej činnosti širšiu verej-
nosť, vrátane občianskych aktivistov.
Okrem iných nástrojov má tomu poslú-
žiť intenzívnejšie informovanie o plá-
novaných investíciách na webovej
stránke miestnej časti. V elektronickej
podobe budú mať obyvatelia všetky
návrhy na výrub stromov a oznamy o
posudzovaní vplyvov na životné pro-
stredie (EIA).
Obyvatelia budú môcť svoje pripo-
mienky starostovi aj odbornej komisii
podávať písomne i v elektronickej
forme. Pre investorov vyplýva nová
povinnosť - okrem miestneho úradu a
poslancov informovať o svojich záme-
roch aj obyvateľov dotknutej lokality.
Pri predaji nehnuteľností sa bude prí-
snejšie posudzovať komplexný inves-
tičný zámer a v prípade, že investor
neurčí účel využitia dotknutého úze-
mia, samospráva automaticky vydá
nesúhlasné stanovisko. (gub)

3-izbový byt v OV na Kozmonautickej ulici v
Ružinove, 74 m2, 7. poschodie, po rekonštrukcii,
klimatizácia, veľmi pekný výhľad na Bratislavu,
cena 4,5 mil. Pri rýchlom jednaní zľava!

Tel.: 0911 260 660

PREDÁM BYT

2-izbový zariadený byt, v tichom
prostredí Ružinova, prednostne v novo-
stavbe alebo rekonštruovaný od sep-
tembra 2008. Tel.: 0904 361 209

VEZMEM DO PRENÁJMU

zlato-drevená horizontálna používaná
pol roka, pôvodná cena 60 000 Sk,
teraz 25 000 Sk z dôvodu uzavretia
prevádzy. Tel.: 0911 718 691

PREDÁM CHLADIACU VITRÍNU
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V meste sa istej

miere hluku

nevyhneme
BRATISLAVA
Život v meste neznamená len výhody
z jeho infraštruktúry, nevyhnutnou
súčasťou je aj vyššia hustota osídle-
nia, verejné služby a vyšší hluk.
Napríklad pri odvoze odpadu.
Čitateľka z Donnerovej ulice v Karlovej
Vsi si sťažuje práve na nadmerný hluk,
ktorý vzniká pri odvoze odpadu, s tým,
že ide o hluk v skorých ranných hodi-
nách, čo je veľmi rušivé najmä v lete,
keď „...je nutné mať otvorené okno.“
Zároveň žiada, aby z tejto ulice odváža-
li odpad v intervale medzi 9.00 a 15.00
h. Kritizuje tiež, že spoločnosť OLO na
jej písomnú sťažnosť odpovedala s
argumentom, že s harmonogramami sa
nedá nič robiť.
Čitateľka nepriamo poukázala na pro-
blém, ktorý nie je v realite, ale v osob-
nom prístupe. Ako sme sa dozvedeli v
spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu
(OLO), z Donnerovej ulice odvážajú
odpad okolo 6.30 h., čo nie je včas ráno
ani podľa zákona. Nočný pokoj sa už
skončil. Tiež treba akceptovať harmo-
nogramy, pretože každému by vyhovo-
val interval odvozu smetí na čas, keď
nie je doma - ale ak sa presunie na jed-
nej ulici odvoz z pol siedmej na deviatu,
na inej sa musí preložiť z deviatej na pol
siedmu.
Podľa informácií hovorkyne OLO Mar-
gity Tieleschovej by si na včasný hluk
mohli oprávnene sťažovať obyvatelia
centra, kde sa kvôli doprave musí zbe-
rať odpad ešte pred šiestou. 
„Hluk pri vyprázdňovaní kontajnera je
opodstatnený,“ uvádza M. Tieleschová,
„zariadenie zdvíha ťažký kovový kon-
tajner a odpad padá do válova auta z
výšky okolo troch metrov.“ Zdôrazňuje
tiež, že nemožno hodinu odvozu odpadu
prispôsobovať každému obyvateľovi.
„Bratislava ako každé veľké mesto má
svoje výhody, ale aj nevýhody. Ak sme
obyvateľmi mesta a chceme nimi
zostať, nezostáva, ako sa prispôsobiť,“
uzatvára hovorkyňa. Gustav Bartovic

Kopčany zostávajú zabudnutou časťou

mesta, ich obyvatelia to chcú zmeniť
PETRŽALKA
Lokalita Kopčany, kedysi dedinka v
hraničnom pásme, je dnes ostrovom
škaredosti medzi výstavným petržal-
ským korzom a romantickým
tichom susednej obce Kittsee.
Zásluhou občanov sa tam síce pomaly
pomery lepšia, ale verejná správa Kop-
čany zanedbáva už od čias, čo ju
komunistický režim dal do izolácie.
Niektorí právom označujú stav lokality
za celoštátnu hanbu: zanedbané domy,
chodníky, vozovky, parky.
Hovorca mestskej časti Petržalka
Ľubomír Andrassy pripúšťa, že Kopča-
ny vrhajú tieň na mestskú časť, ale

tvrdí, že miestna samospráva má
záujem zlepšiť situáciu i komunikovať
s ľuďmi. Ako príklad uvádza, že miest-
ny úrad tu nechal vlani vysadiť 30 stro-
mov a tento rok bude revitalizovať
zeleň. Financie na tieto projekty samo-
správa čerpá z prostriedkov za výrub
stromov v iných lokalitách Petržalky. 
Petržalského starostu už navštívila sku-
pina obyvateľov z Kopčian a požiadala
ho o pomoc pri realizácii projektov,
ktoré by postupne pomohli zmeniť túto
časť mesta.
Podľa Ľ. Andrassyho má miestny úrad
vypracované projekty, ktoré by mohli
zvýšiť úroveň bývania v lokalite. Uva-

žujú aj o vypracovaní projektu, ktorý
by bolo možné financovať z prostried-
kov Európskej únie. Išlo by o program
týkajúci sa obnovy sídel a oživenie
lokalít, ktoré výrazne zaostávajú za
ostatnými časťami mesta.
Samospráva považuje za dôležitý aj pri-
pravovaný zámer talianskeho investora,
ktorý by mal totálne zmeniť ráz suse-
diaceho územia - okolia bývalého pod-
niku Matador. Hovorca však upozorňu-
je na potrebu väčšej aktivity občanov,
pretože „...nie je možné, aby verejné
zdroje smerovali do oblastí, kde sa na
ich efektívnom a kvalitnom využití
nepodieľajú samotní občania“. (gub)
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Navrhovateľ NEOPROT, s.r.o., Bratislava
predložil zámer

Administratívno-obytný
komplex SARA

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 8. 7.
do 29. 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 Obvod-
nému úradu životného prostredia v Bratislave,
Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4 do 29. 7.
2008.
Miestom realizácie má byť pozemok s parc. č.
10072/11-19, 22, 21878/2 a 21895/14 v lokalite na
nároží Záhradníckej a Kvačalovej ulice, k. ú. Nivy a MČ
Bratislava - Ružinov, územný obvod Bratislava II. Areál
je zo západu ohraničený Kvačalovou ulicou, východná
časť susedí s objektmi areálu NEOPROT, severnú časť
ohraničuje Záhradnícka ulica a južnú Koceľova.
Účelom navrhovaného zámeru je dostavba areálu
NEOPROT. Administratívno-obytný komplex má obsa-
hovať bytové jednotky, priestory administratívy a prvky
občianskej vybavenosti v podobe vyhradených plôch
pre služby, v menšej miere pre obchodné prevádzky.
Administratívnu časť má tvoriť štvorpodlažná hmota,
ktorá má byť orientovaná na Záhradnícku a Kvačalovu
ulicu. Parter má slúžiť ako vstup do administratívnej
časti, pre služby a drobné obchodné prevádzky. 2. a 4.
nadzemné podlažie (NP) budú určené pre administra-
tívne účely s technickým príslušenstvom. Obytná časť
bude umiestnená od úrovne 5. NP až po ustúpené 12.
NP. Navrhovaná činnosť bude napojená na existujúcu
dopravnú sieť v susedstve stavby, územie bude prístup-
né z Kvačalovej, resp. Záhradníckej ulice. V suteréne
komplexu je navrhovaná podzemná parkovacia garáž
s celkovým počtom 248 parkovacích stojísk, na
povrchu má byť umiestnených 19 parkovacích stojísk.
Predpokladaný termín začatia činnosti: cca 1Q/2009
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: 3Q/2010

Navrhovateľ HPL, s.r.o., Bratislava predložil zámer
Výstavba prevádzkovej budovy

HPL LKM (HPL Laboratóriá klinickej
mikrobiológie, medicínske laboratóriá)
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 10. 7.
do 31. 7. 2008 na prízemí budovy Magistrátu hl.
mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priesto-
roch Služieb občanom/FRONT OFFICE. (V elek-
tronickej 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 Ministerstvu ži-
votného prostredia SR, odbor hodnotenia a posu-
dzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie
Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 1 do 31. 7. 2008.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
910/1, 911 a 912 v lokalite na ulici Tehelňa, k. ú. a
MČ Bratislava - Devínska Nová Ves, územný obvod
Bratislava IV. Stavba bude susediť zo severu s ulicou
Tehelňa, z juhovýchodu novonavrhovanou ulicou para-
lelnou s Ílovou ulicou a zo západu strany s Priemysel-
ným parkom a objektom ubytovne spoločnosti J&T.
Účelom navrhovaného zámeru je výstavba komplexné-
ho zdravotníckeho zariadenia, kde sa budú analyzovať
laboratórne vzorky, následne sa budú zhromažďovať,
triediť a upravovať odpady vznikajúce z tejto laboratórnej
činnosti (medicínskych laboratórií). Celkové objemové
riešenie je rozvrhnuté na 5 podlaží na ktorých sa majú
nachádzať prevádzkové súbory: Bakteriológia „3“
(mykobaktérie), Virológia, Molekulárna biológia, Parazi-
tológia, Bakteriológia, Mykológia, Deštrukcia biologic-
kého odpadu, Deštrukcia biologického odpadu „3“
(mykobaktérie), Varňa živných pôd, Administratíva. Areál
bude dopravne prístupný na miestnu komunikáciu z
ulice Tehelňa a z novonavrhovanej ulice paralelnej s Ílo-
vou ulicou (Ílova 2), výjazdovou betónovou cestou.
Predpokladaný termín začatia činnosti: cca 9/2008
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: 08/2010

Navrhovateľ Ančeta, s.r.o., Bratislava predložil
správu o hodnotení navrhovanej činnosti

Ťažba štrkopieskov
Podunajské Biskupice

Do správy o hodnotení je možné nahliadnuť v
dňoch od 7. 7. do 5. 8. 2008 na prízemí
budovy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Pri-
maciálne nám. 1, v priestoroch Služieb obča-
nom/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 Ministerstvu životné-
ho prostredia SR, odbor hodnotenia a posudzo-
vania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľ.
Štúra 1, 812 35 Bratislava 1 do 5. 8. 2008.
Miestom realizácie navrhovanej činnosti je pozemok s
parc. číslom 5938/2, v lokalite Ketelec, k. ú. a MČ
Bratislava - Podunajské Biskupice, územný obvod Bra-
tislava II.
Účelom správy o hodnotení navrhovanej činnosti je ťaž-
ba štrku s cieľom zabezpečiť surovinu na výrobu betónu
pre výstavbu cestných objektov a pre iné stavebné aktivi-
ty na území hlavného mesta SR Bratislavy a pre iných
odberateľov. Dobývanie štrkopieskov je podmienené tým,
že vydobyté priestory po ochrannú štrkopieskovú vrstvu sa
vyplnia inertným materiálom podobného charakteru -
štrkopieskami z výkopov stavebných jám v Bratislave.
Zábery pôdy budú dočasné podľa etapizácie ťažby. Jed-
notlivé časti (kazety) budú po vyťažení následne rekultivo-
vané. Predpokladá sa rozdelenie celého ťažobného prie-
storu najmenej na tri časti. Predpokladaná doba ťažby (pri
ročnej ťažbe 200 000 t) do konca roku 2015. 
Predpokladaný termín začatia výstavby: 09/2009
Predpokladaný termín ukončenia výstavby: 12/2015

KOMPLETNÉ
SŤAHOVANIE
(aj menšie prepravy)

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

VOĽNÉ POZÍCIE

ÚČTOVNÍČKA, 
HLAVNÁ ÚČTOVNÍČKA
v príspevkovej organizácii
Info: 0903 431 148, ekon@starz.sk
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PETRŽALKA
NA ZASTÁVKE MHD Budatínska
ulica 48-ročný muž hodinu a pol po pol-
noci násilím obral 65-ročného muža o
mobil a igelitovú tašku s bundou.
Poškodený utrpel zranenia, z ktorých sa
liečil dva dni, materiálna škoda bola
5800 Sk. Policajti zlodeja chytili, Mila-
novi C. z Handlovej hrozí až osemročný
trest.

NOVÉ MESTO
NA URSÍNYHO ULICI vyvádzali
dve ženy, 15-ročná Lenka S. z Bratisla-
vy a 24-ročná Erika B. z okresu Rimav-
ská Sobota lúpežne prepadli 52-ročného
muža chodiaceho s barlou. Hodinu po
polnoci pýtali od neho peniaze, fyzicky
ho napadli a z vrecka nohavíc mu
ukradli peňaženku. Muž kričal o
pomoc, na čo reagovali svedkovia z
okolitých domov, ktorí na ženy kričali.
Páchateľky začali utekať, no ešte pred-
tým hodili po mužovi peňaženku, ktorá
mu zranila hlavu a nos. Erika B. sa už
nachádza v cele policajného zaistenia,
hrozí jej až dvanásťročný trest, mladi-
stvú Lenku S. vyšetrovateľ prepustil a
stíha ju na slobode. 
NA KRAHULČEJ ULICI pichla 34-
ročná žena po predchádzajúcej hádke
38-ročného muža nožom do ramena.
Muža hospitalizovali na Kramároch,
liečiť sa bude sedem až desať dní.

DEVÍNSKA NOVÁ VES
NA JEDNEJ Z ULÍC v Devínskej
Novej Vsi 20-ročný mladík z Trebišova
v noci prepadol 20-ročnú Bratislavčan-
ku. Násilím jej strhol z krku retiazku.
Druhej mladej žene sa snažil vytrhnúť
kabelku, v čom mu však zabránila. Tre-
tej mladej žene sa pokúsil ukradnúť
slnečné okuliare a potom sa už pokúsil
utiecť. Vďaka rýchlej reakcii občanov
sa ho však polícii podarilo chytiť. Hrozí
mu až osem rokov väzenia.

PODUNAJSKÉ BISKUPICE
NA VÝPADOVKE z Bratislavy sa
pokúsil o vydieranie 44-ročný muž z
okresu Čadca. V Podunajských Bisku-
piciach sa dohodol so 43-ročnou Brati-
slavčankou na sexuálnych službách.
Keď ju odviezol do neznámeho objektu,
žiadal ju o ne zadarmo. S tým však žena
nesúhlasila a tak ju začal škrtiť. Žene sa
podarilo utiecť a privolať pomoc. Poli-
cajti muža zadržali a za to, čo urobil, mu
hrozí väzenie na dva až šesť rokov.

KARLOVA VES
V MLYNSKEJ DOLINE sa do seba
pustili dve osoby, ktoré sa navzájom
napádali. Počas útoku utrpela jedna z
nich poranenia, takže ich predviedli na
policajnú oddelenie. Proti obom sa zača-
lo trestné stíhanie za výtržnosť. (mm)

V Mexiku bolo

až pätnásť

Bratislavčanov
Pridelenie hier XIX. olympiády 1968 Mexi-
ku vyvolalo obavy, veď nadmorská výška
2240 m a riedky vzduch strašili. Dostatočná
aklimatizácia i samotný priebeh súťaží ich
vyvrátili a tých vyše 5500 športovcov zo 112
krajín, ale aj milióny priaznivcov olympiz-
mu na celom svete si prišli na svoje.
Československo, v Mexiku počas hier veľmi
populárne „vďaka“ okupácii vojskami Varšav-
skej zmluvy, bolo opäť úspešné. Olympiáda
Věry Čáslavskej, aj taký prívlastok si získali
hry, veď štyri zlaté a dve strieborné medaily
priniesli najlepšej športovkyni sveta roku 1968
nesmrteľnosť.
Medzi 124 nominovanými olympionikmi
výpravy cestovalo do krajiny Aztékov rekord-
ných 15 Bratislavčanov. Na svojich druhých
hrách opäť medailovo potešila gymnastka
Mariana Krajčírová, po Tokiu znova ako člen-
ka strieborného družstva. Navyše, v indivi-
duálnej súťaži v preskoku bola od medaily iba
25 stotín bodu - to rozhodlo o jej štvrtom
mieste.
Vlajkonosičom československej výpravy na
otváracom ceremoniáli bol Bohumil Golian, v
tom čase už dvojnásobný majster sveta. Aj on
získal na svojej druhej olympiáde druhú
medailu - tentoraz bronzovú. Golian, ako ka-
pitán nášho výberu pod vysokou sieťou, sa
lúčil s reprezentáciou. Ešte pred poslednými
dvoma zápasmi na olympijskej palubovke
mali „golianovci“ na konte prehier nulu, no
koniec nezvládli. Bronzová medaila mala však
cenu. 
Aj volejbalistky Československa bojovali v
Mexiku najlepšie, ako vedeli a vysmečovali si
jeden olympijský bod za šieste miesto. V
zostave figurovala aj trojica hráčok bratislav-
skej UK - Júlia Bendeová, Hilda Mazurová a
Pavlína Štefková. Ďalšie dámy z Bratislavy
bojovali o olympijské pocty na atletických
ováloch a sektoroch.
Pekný úspech v podobe šiesteho miesta si
pripísala košická rodáčka v drese Slávie
SVŠT Bratislava Mária Faithová, neskôr
Mračnová, dnes podpredsedníčka Slovenské-
ho olympijského výboru. Druhý olympijský
štart absolvovala šprintérka Eva Lehocká,
ktorá sa prebojovala do semifinále nabitej
stovky. Treťou z atletickej partie členiek Slá-
vie SVŠT bola Anna Chmelková, vyradená v
rozbehu na 400 metrov.
Finálové zastúpenie v olympijskom bazéne v
prípade plavcov Československa bývalo zried-
kavým úspechom. To sa v Mexiku podarilo
bratislavskej rodáčke, členke Slávie UK Oľge
Kozičovej v pretekoch na 200 m voľným spô-
sobom, keď dohmatla na ôsmom mieste.
Z olympijskej vody sa predsa len podarilo
vydolovať olympijské body aj zásluhou Brati-
slavčana. Člen Slávie SVŠT Bratislava Milan
Hurtala si sadol do reprezentačnej osemveslice
aj v Mexiku a piate miesto znamenalo dva
olympijské body do neoficiálneho hodnotenia
krajín, aj keď počas finálového súboja to
Milan nedobrovoľne prežíval chorobou pripú-
taný na lôžko.
Škoda, že olympijský turnaj nevyšiel futba-
listom s dvoma Bratislavčanmi v zostave.
Mikuláš Krnáč, hráč Interu Bratislava, a slo-
vanista Peter Mutkovič s reprezentačným
výberom obsadili v skupine iba tretie miesto,
čo nestačilo na postup. Aby sme boli kom-
pletní, spomeňme aj športového strelca
Hyneka Hromadu, ktorý sa narodil v Brati-
slave, ale v čase hier už žil za riekou Mora-
vou. V ľubovoľnej pištoli obsadil štrnáste
miesto. Igor Machajdík

(Pokračovanie nabudúce)

Elektrické svetlo je v meste 130 rokov
Prekvapil ma krátky novinový člá-
nok v denníku Pressburger Zeitung z
roku 1927, v ktorom bratislavský
rodák z Ventúrskej ulice, pán Štefan
Fodor, uviedol, že na slávností dobro-
činného spolku, ktorá sa konala 25.
augusta 1878 v záhrade Grassalkovi-
chovho paláca sa účastníkom sláv-
ností podarilo predviesť prvé ukáž-
kové osvetlenie elektrinou, čo bolo
prijaté s veľkým nadšením prítom-
ných. Podobný oznam uviedli aj iné
noviny.
Pán Fodor, v tom čase už ako penziono-
vaný generálny riaditeľ elektrárenskej
spoločnosti z Budapešti počas návštevy
vo svojom rodnom meste Bratislave
informoval novinárov o prvom ukážko-
vom verejnom elektrickom osvetlení v
meste, na príprave ktorého sa sám
zúčastnil, a úspešne ho aj realizoval.
Bolo to na slávností v réžii Zväzu typo-
grafov, ktorú na pokyn Mestskej rady
organizoval Prešporský dobročinný
spolok.
Po listovaní starších čísel v Prešporku
vydávaných novinách bolo možné kon-
štatovať, že naozaj, v nedeľu 25. augus-
ta 1878, sa konalo takéto podujatie a
Zväz typografov dostal súhlas od maji-
teľa Grassalkovichovho paláca na
usporiadanie záhradnej slávnosti. Jej
výťažok mal slúžiť ako určitá forma
hmotnej pomoci rodinám, kde chýbali
muži, ktorí narukovali a stali sa súčas-
ťou vojenského ťaženia a ochrany hra-
níc na území Bosny a Hercegoviny.
Preto boli vstupenky na slávnosť veľmi
drahé a a prijímali sa aj vecné dary ako
napríklad šatstvo, šperky atď.
Na každej slávností má byť veselo. Na
tejto záhradnej vystúpili mnohí spevá-
ci, znela vážna aj ľudová hudba, hrali
tri dychové kapely, ktoré patrili spol-
kom typografov vo Viedni, v Budíne a

v Prešporku. Večer o 20. hodine, po
výstrele z mažiara, došlo k zapáleniu
ohňostroja a k rozsvieteniu asi 200
elektrických svietidiel (lucerien a lam-
piónov) za pomoci aparátu, ktorý pre
organizátorov zapožičala pani Kozičo-
vá, vdova po známom prešporskom
fotografovi.
Na balkóne paláca nainštalovali elek-
trické batérie, vlastne aparát od pani
Kozičovej, ktorý poskytoval elektrickú
energiu pre osvetlenie celej záhrady,
najmä jej strednej časti, kde stála socha
Guttenberga, patróna typografov, vráta-
ne obrysov územia cisárskeho Rakúska
a kráľovského Uhorska. 
Celý výjav poskytoval nádherný záži-
tok a jeho tvorcom a organizátorom sa
prítomní odmenili obrovským potle-
skom. Nasledoval tanec a zábava.
Skupina mladíkov - Fodor, Kragl, syn
riaditeľa Berthold a jeho priateľ Lech-
ner - urobila všetko, aby moment pre-

kvapenie bol pre publikum čo najväčší.
Aj sa im to podarilo. Z podstavca sochy
Guttenberga dokonca vytekal prúd
vody, pričom v tom čase ešte v Prešpor-
ku neboli vodovod ani kanalizácia. 
O udalosti s uznaním písali všetky
noviny, len o lucernách, vodičoch a o
vzácnom zdroji elektriny sa nenašla ani
čiarka.
Autor článku predpokladá, že zdrojom
elektrickej energie bol termostĺp zapo-
žičaný od pani Kozičovej, ktorý sa dal
v tom čase dostať na trhu najmä v Lip-
sku a v Berlíne. Bol tam však ešte jeden
termostĺp, ktorý patril p. Kraglovi.
Prvý, od pani Kozičovej sa ukázal ako
zdroj elektriny pre reflektory osvetľujú-
ce Guttenbergovu sochu, ten druhý, od
Kragla, osvetľoval tanečníkov. Tým
teda Bratislava vkročila do doby elek-
trickej.
Slávnosť sme si pripomenuli pri 125.
výročí tejto udalosti, keď sa v Grassal-
kovichovom paláci slávnostne odhalila
pamätná tabuľa. Ing. Vojtech Sládek

FOTO - Slavo Polanský

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.
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Peking posunul

jazdeckú

Grand Prix
JAZDECTVO
Olympiáda v Pekingu posunula tra-
dičné jazdecké podujatie Grand Prix
Bratislava CSIO-W 2008**** o nie-
koľko dní dopredu. Tohtoročný už
43. ročník sa uskutoční 24. - 27. júla
v areáli JK TJ Slávia STU Bratisla-
va, len dva týždne po dostihovej
lahôdke - Veľkej cene Slovenska..
Rovnako ako predchádzajúce ročníky,
aj tento je súčasťou medzinárodného
kalendára série FEI Pohára národov a
Svetového pohára jednotlivcov v
skoku. Vrcholmi podujatia by mali byť
Pohár národov s dotáciou 12-tisíc eur a
záverečná Aegon Mercedes Grand Prix
Bratislava s prekážkami do 150 cm a s
dotáciou 20-tisíc eur. Zmena sa týka
dlhoročného skoku mohutnosti.
Namiesto tejto disciplíny sa uskutoční
tzv. bariérové skákanie, v ktorom jaz-
dec s koňom prekonávajú šesť postup-
ne rastúcich prekážok. 
Štvordňový sviatok sa začne vo štvrtok
24. júla súťažou pre mladé kone, dvoj-
fázovým skákaním a skokmi jednotliv-
cov. V piatok príde na rad súťaž pre
mladé kone č. 2, 1. a 2. kolo Aegon
Mercedes Pohár národov a Skok jedno-
tlivcov. Sobota bude patriť súťaži pre
mladé kone č. 3, Skokom jednotlivcov
a bariérovému skákaniu, nedeľu otvorí
Little Prix Bratislava a celý program
uzavrie Grand Prix Bratislava. (db)

Derby patrilo

Teddy Readymu
DOSTIHY
Predpovede a želania riaditeľa bra-
tislavského Závodiska Mariána
Šurdu sa splnili - víťazom 16. roční-
ka Slovenského derby, Veľkej ceny
OTP Banky pre trojročné plnokrvné
kobyly a žrebce s dotáciou 2 milióny
Sk, sa stal jeho domáci favorit Teddy
Ready. 
Hnedák stajne OMS zo Senice-Čáčova,
kde ho trénuje Zuzana Kubovičová,
zarobil majiteľom milión korún, no
najmä potešil všetkých fanúšikov slo-
venského turfu. „Teddy Ready bol skve-
lý už pred pretekmi, nemal síce ideálny
štart, ale džokej Martin Srnec zvládol
dostihy vo skvelom štýle,“ prezradila
spokojná Zuzana Kubovičová po vrcho-
le slovenskej dostihovej sezóny..
Slovenský koník s írskym pásom stál
pred dvomi rokmi 11-tisíc eur a pre
domáci chov získal prvé víťazstvo po
desiatich rokoch. Naposledy sa to po-
darilo zásluhou Temirkanova, ktorý
triumfoval v roku 1988. (db)

FUTBAL
Krátka letná prestávka v najvyššej
futbalovej súťaži mala šokujúci
záver. Štyri dni pred prvým jesen-
ným stretnutím oznámili v Slovane,
že sa zmenili majitelia klubu a že
jeho prezidentom už nie je Ľudovít
Černák! Kto bude novým preziden-
tom a viceprezidentom, o tom sa má
rozhodnúť v najbližšom čase.
Novými majiteľmi ŠK Slovan Brati-
slava sa stali Grafobal Group a.s. a sku-
pina J&T. Partner J&T Peter Korbačka
vzápätí vysvetlil, ako dlho sa ťahali
rokovania okolo zmeny majiteľov:
„Začali sa minulý rok. Slovan sa nám
páčil najmä z pohľadu jeho histórie a
vízie do budúcností. Ďakujeme jeho
predchádzajúcemu majiteľovi a prezi-
dentovi Ľudovítovi Černákovi za to, čo
urobil pre Slovan, teraz však máme
pred sebou ďalšiu etapu. Chceme, aby
klub bojoval o tie najvyššie méty, čo
znamená boj o titul, aby hrával Ligu
majstrov a dokázal v nej postupovať čo
najďalej.”
J&T najskôr kúpila 90 percent akcií
Slovana, ale čoskoro obratom predá 51
percent akcií spoločnosti Grafobal
Group. J&T tak zostane 39 percent, má
však opciu na získanie zvyšných 10
percent akcií, ktoré stále vlastní Sitno
Holding. Ide o splnenie pravidiel
UEFA, ktorá nedovoľuje vlastniť jed-
nému subjektu viac klubov. J&T už má
Spartu, ale predajom akcií Slovana
Grafobalu Group stratí podiel, ktorý by
jej zabezpečoval kontrolu nad klubom.
Grafobal Group zase predal podiel v
Petržalke, takže môže byť v Slovane
väčšinovým vlastníkom.
„Cítili sme, že sa potrebujeme spojiť so
strategickým partnerom, ktorý pozná
špecifiká slovenského a európskeho
futbalu. Uzavretím partnerstva s Iva-
nom Kmotríkom získal Slovan tie naj-
lepšie podmienky pre dosiahnutie

úspechov na domácej, ale aj európskej
scéne,” pokračoval Peter Korbačka a
vyjadril sa aj k článkom v českej tlači,
ktoré tvrdili, že Sparta ovládaná J&T
má dlh 1,2 miliardy českých korún.
„Nie je to pravdivá informácia, v tej
sume je totiž zarátaná aj kúpna cena
Sparty. Samozrejme, mrzí nás, že sa
Sparta dva roky po sebe neprebojovala
do Ligy majstrov, ale v žiadnom prípa-
de nás to neodradilo od kúpy Slovana.
Sparta a Slovan sú navyše dva rôzne
kluby, nechceme ich umelo spájať,”
doplnil Peter Korbačka na margo mož-
nej nadštandardnej spolupráce medzi
veľkými federálnymi rivalmi.
Rozpočet na sezónu by sa mal pohybo-
vať okolo 90 miliónov Sk, navyše 50
miliónov je vyčlenených na letné a
zimné posilnenie kádra. Zástupca ak-
cionárov Vojtech Miklos pripomenul
ich ciele: „Slovanu chceme vrátiť jeho
bývalú slávu, do roku 2010 chceme
postaviť nový štadión, od novej sezóny
by mala fungovať mládežnícka akadé-
mia, ďalej potrebujeme stabilizovať
káder a získať ešte viac fanúšikov.” 

Je isté, že s výstavbou nového stánku
sa začne hneď po skončení jesennej
časti, jar a jednu-dve najbližšie sezóny
strávi áčko na Pasienkoch. Nové Tehel-
né pole vyjde na približne 2,5 miliardy
Sk, na jeseň by sa mali dotiahnuť detai-
ly, kto a ako bude spolufinancovať pro-
jekt. Na Pasienkoch bude hrávať iba
áčko, mládežnícke tímy zostanú v
Podunajských Biskupiciach a na Rapi-
de, kde má svoj domov aj Artmedia.
Práve budúci vzťah Slovana a Petržal-
ky zostáva pre fanúšikov trochu záha-
dou, keďže noví zástupcovia belasých
vyhlásili, že ďalšie posilnenie ich ká-
dra bude záležať aj od pôsobenia Art-
medie v Lige majstrov... 
Klub z Tehelného poľa pripravil pred
novým ročníkom niekoľko noviniek.
Znovu sa bude predávať mesačník Slo-
vanista, pripravuje sa vlastný Fanshop,
a Slovan bude mať svoje mužstvo aj vo
futsale. Hlavným cieľom však zostáva
Corgoň liga a v nej má Slovan podľa
Petra Korbačka ten najvyšší cieľ:
„Titul!” Dušan Blaško

FOTO - TASR

FUTBAL
Spomienky ožívajú. Fanúšikovia,
funkcionári, ale už aj hráči či tréne-
ri petržalskej Artmedie čoraz inten-
zívnejšie spomínajú na obdobie
spred troch rokov, kedy sa ich klub
prebojoval medzi 32 najlepších
tímov Ligy majstrov.
Cesta do tohtosezónnej základnej sku-
piny najprestížnejšej futbalovej súťaže
na svete má celkom príjemný začiatok.
Slovenský majster sa v 1. predkole
stretáva s veľmi prijateľným súperom -
FC Valletta, ktorý patrí medzi európ-
skych trpaslíkov. Petržalku síce môže

varovať tohtoročný január a výhra
Malťanov v domácom turnaji nad sláv-
nym Juventusom na strely zo značky
pokutového kopu, no išlo o prípravu a
tá je aj pre taký slávny klub, ako je
Juve stále len prípravou. „Je to súper,
ktorého sme si najviac želali. Nechceli
sme súpera z východu, čo sa nám splni-
lo,“ uľahčene si vydýchol generálny
manažér Petr Kašpar. „Malta je výhod-
ná nielen futbalovo, ale aj cestovaním,
čo nám pomôže aj ekonomicky. Navy-
še sme radi, že začíname vonku, čo
nám tiež dáva určitú výhodu. O súpe-
rovi v 2. predkole je priskoro hovoriť,

najskôr musíme prejsť cez Vallettu,“
zdôraznil Petr Kašpar.
Úvodný duel hrali Petržalčania na
Malte (skončil sa po uzávierke tohto
vydania), odveta ich čaká budúci týž-
deň v Senci. V prípade postupu sa
Artmedia stretne s lepším z dvojice
Tampere United (Fínsko) - Budučnost
Podgorica (Čierna Hora). Termíny sú
29./30. júla a 5./6. augusta. Ak by sa
slovenskému majstrovi podarilo zdolať
aj túto prekážku, už o týždeň neskôr je
na programe prvý zápas 3. predkola s
nasadenými mužstvami ako Liverpool,
Barcelona, Fiorentina... (db)

Bratislavská

futbalová jeseň 

v Corgoň lige
FUTBAL
Program jesenných domácich zápa-
sov Artmedie Petržalka a Slovana
Bratislava v najvyššej futbalovej
súťaži: 
�� 1. kolo, 19. júla (sobota)
16.30 h: Petržalka - Tatran Prešov 
19.00 h: Slovan - B. Bystrica 
�� 2. kolo, 26. júla (sobota)
18.00 h: Petržalka - Žilina 
�� 3. kolo, 2. augusta (sobota)
19.00 h: Slovan - Dun. Streda 
�� 4. kolo, 9. augusta (sobota) 
17.00 h: Petržalka - Trnava 
�� 5. kolo, 16. augusta (sobota) 
19.00 h: Slovan - Petržalka
�� 6. kolo, 23. augusta (sobota) 
16.30 h: Petržalka - Košice 
�� 7. kolo, 30. augusta (sobota) 
17.00 h: Slovan - Nitra 
�� 8. kolo, 13. septembra (sobota)
15.30 h: Petržalka - B. Bystrica
�� 9. kolo, 20. septembra (sobota)
17.00 h: Slovan - Prešov
�� 10. kolo, 27. septembra (sobota)
17.00 h: Slovan - Košice
�� 13. kolo, 25. októbra (sobota)
17.00 h: Slovan - Dubnica
�� 14. kolo, 1. novembra (sobota)
13.30 h: Petržalka - Nitra
�� 15. kolo, 8. novembra (sobota)
17.00 h: Slovan - Zl. Moravce 
�� 16. kolo, 15. novembra (sobota) 
13.30 h: Petržalka - Slovan 
�� 17. kolo, 22. novembra (sobota) 
17.00 h: Slovan - Žilina 
�� 18. kolo, 29. novembra (sobota) 
13.00 h: Petržalka - Ružomberok

~     ~     ~
Jesenný domáci program futbalistov
Interu Bratislava v I. lige:
19. júla: Inter - Humenné
2. augusta: Inter - Trenčín
16. augusta: Inter - Ružomberok B
23. augusta: Inter - Lučenec
13. septembra: Inter - Prievidza
27. septembra: Inter - Košice B
28. októbra: Inter - Dun. Streda 
8. novembra: Inter - Prievidza 
29. novembra: Inter - R. Sobota

Slov-matic smer

Azerbajdžan
SÁLOVÝ FUTBAL
Futsalisti Slov-maticu Bratislava po-
znajú svojich súperov v základnej
skupine UEFA Futsal Cupu.
Stretnú sa s azerbajdžanským usporia-
dateľom Araz Naxçivan, so švédskym
Skövde AIK a s jedným z kvalifikantov
Nadin Sofia (Bulharsko), Tetovo (Ma-
cedónsko) a Ipswich (Anglicko). (db)

Slovan má nových majiteľov, Grafobal

a J&T, Černák už nie je prezidentom

Boj o Ligu majstrov sa začal na Malte

Dušan Tittel (vľavo) zostáva generálnym manažérom klubu, Ladislav Pecko
zase trénerom. FOTO - TASR 
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V Mirbachovom

paláci je výstava

Talianske svetlo
VÝSTAVA
Prítmie chladivých galerijných prie-
storov ponúka v dňoch horúčav prí-
jemný azyl všetkým návštevníkom.
O to viac, ak ich môžu zaujať kvalit-
né diela našich či zahraničných
umelcov. V GMB Mirbachovom pa-
láci na Františkánskom námestí 11
otvorili výstavu Talianske svetlo.
Talianske svetlo sú inštalácie štyroch
súčasných umelcov z Apeninského
polostrova. Každý z nich poňal tému
videnia svetla a možnosti jeho umelec-
kého stvárnenia po svojom.
Carlo Bernardini ponúka inštaláciu pod
názvom Priepustný priestor, kde hra
svetelného efektu pôsobí doslova cez
miestnosti. Filippo Centenari použil vo
svojej inštalácii: Tam kde veci šemotia,
priam archetypálny výjav známy z aké-
hokoľvek malého talianskeho mesteč-
ka - bielizeň zavesenú na šnúre. Na ňu
je premietaná videoprojekcia s motív-
mi talianskej krajiny a spoločnosti. 
Prácu Carla Steinera prezentujú tri erby,
ktorých hlavné znamenie, drak či kozo-
rožec, je vykreslený pomocou svetelné-
ho efektu. Vyžarujúca oranžová farba
tak dodáva život a teplo vždy chladným
kusom kameňa. Giuseppe Teofilo
ponúka inštaláciu ako z dvora kráľa
Artuša. Namiesto 12 rytierov tu však v
kruhu „sedí“ 11 fliaš, každá z nich má v
sebe svietiacu žiarovku a spolu vytvára-
jú doslova magický výjav ako zo stre-
dovekej legendy. Výstava Talianske
svetlo potrvá do 31. augusta. (dš)

Na lodi budú

znieť operety

Gejzu Dusíka
HUDBA
Na lodi Martin zaznejú v pondelok
21. júla o 19.00 známe operetné
melódie majstra Gejzu Dusíka. 
Práve v tento deň sa uskutoční plavba,
počas ktorej budú majstrovské diela
interpretovať významní slovenskí hu-
dobníci a speváci.
V programe účinkuje Andrea Stan-
kovská-Hallonová (klavír, flauta a
sprievodné slovo), Dušan Stankovský
(klavír) a speváckych partov sa zhostí
Peter Šubert. Vstupné je 200 Sk. (dš)

Deväť večerov

v znamení 

Viva Musica!
FESTIVAL
V strede Bratislavy a uprostred leta
sa bude konať ďalší ročník hudob-
ného festivalu Viva Musica! Každý z
deviatich večerov od 24. júla do 1.
augusta 2008 bude úplne iný, takže
sa nebude nudiť ani ten, kto sa roz-
hodne navštíviť všetky koncerty na
Hlavnom námestí alebo na nádvorí
Starej radnice.
V prvý večer filmová hudba v podaní
živého orchestra, potom americký
džez, opereta so skvelými slovenskými
spevákmi, klasický klavír na špičkovej
úrovni ruskej školy, argentínske tango,
klasický violončelový recitál, premie-
tanie nemého filmu so živou hudbou, v
predposledný večer úžasný džezový
Abram Wilson so svojou desaťčlennou
kapelou a na záver koncert troch slo-
venských tenorov. 
Premietanie prvého slovenského celo-
večerného filmu Jánošík bude určite
zaujímavou udalosťou. Keďže ide o
nemý film, produkcia bude doplnená
o skvelú hudbu ansámblu Bashavel
(30. júl o 21.00 h, nádvorie Starej rad-
nice). 
Zahraničná hviezda, americký černošs-
ký džezový trubkár Abram Wilson a
jeho 10 členná “all stars” kapela The
Delta Blues Project, čerství držitelia
prestížneho ocenenia „Best New CD“
na súťaži British Jazz Awards, zavítajú
do Bratislavy s projektom kombinujú-
cim brass-band džez, blues a hip-hop
(31. júl o 20.00 h, Hlavné námestie).
Milovníci klasického džezu si určite
vychutnajú aj koncert americkej spe-
váčky Kellye Gray (25. júl o 20.00 h,
Hlavné námestie). 
V minulých rokoch mali obrovský
úspech komornejšie ladené koncerty
na nádvorí Starej radnice, určené pre
náročné publikum. Klasiku v tom naj-
lepšom zmysle slova budú v tomto
roku zastupovať ruské umelkyne: kla-
viristka Elena Rozanova (27. júl o
20.00 h, nádvorie Starej radnice) a vio-
lončelistka Tatiana Vassilieva (29. júl o
20.00 h, nádvorie Starej radnice).
Komorne ladený bude aj recitál Sandry
Rumolino, špičkovej interpretky ar-
gentínskeho tanga (28. júl o 20.00 h,
nádvorie Starej radnice).
Koncert Viva operetta! (26. júl o 20.00
h, Hlavné námestie) a záverečný recitál
troch slovenských tenorov (1. august o
20.00 h, Hlavné námestie) prilákajú
určite množstvo divákov. Aj tieto kon-
certy budú mať popri diváckej atraktív-
nosti aj vysokú umeleckú úroveň, ktorej
zárukou sú ako každý rok na Viva Musi-
ca! špičkoví slovenskí umelci. (gro)

Milan Laluha ako súčasť Ako sme žili?
VÝSTAVA
Do 14. septembra 2008 sa návštevníci
Slovenského národného múzea na
Vajanského nábreží môžu potešiť
pohľadom na obrazy Milana Laluhu.
Autori najväčšieho múzejného výstav-
ného projektu v roku 2008 Ako sme žili?
Slovensko v 20. storočí, sa snažia do-
pĺňať stálu časť výstavy o ďalšie sprie-
vodné podujatia tak, aby pripravili pre
návštevníka čo najzaujímavejšiu pre-
hliadku 20. storočím. Tak sa výstava
Milan Laluha: Z tvorby stala súčasťou
projektu Ako sme žili?
Výstava jednej z najvýznamnejších
osobností výtvarného umenia na Slo-
vensku je zostavená z 26 jeho výtvar-
ných diel (olej, ceruza na papieri). Diela
pochádzajú z obdobia tvorby v rokoch
1961 - 1972.

Milan Laluha vstúpil na výtvarnú
scénu po štúdiách na Vysokej škole
výtvarných umení v Bratislave v dru-
hej polovici 50. rokov 20. storočia.
Spolu so svojimi súčasníkmi a priateľ-
mi - členmi Skupiny Mikuláša Galan-
du, ktorá sa prihlásila k odkazu jedné-
ho z najvýznamnejších predstaviteľov
umeleckej avantgardy Slovenska, začal
Laluha vo svojej tvorbe programovo
rozvíjať princípy klasickej moderny a
neomoderny.
Veľmi skoro objavil a našiel svoj charak-
teristický výtvarný vzorec - tzv. lalu-
hovskú formulu obrazu. Obraz stavia z
kubusov, veľkých hranatých a zaoble-
ných foriem, kresaných priam sochár-
skym spôsobom, cizeluje jeho lineárnu
esenciu. Potom tvary oživuje farbou -
typickým žiarivým, až ohnivým akor-

dom, k červenej a žltej pridáva zelenú a
modrú farbu. Dopľňa ho aj kontrastom
čiernej a bielej. Duchovným rodiskom
Laluhovej tvorby je stredoslovenská
dedina Dolná Mičiná, krajina jeho det-
stva, ktorá sa mu stala umeleckým osu-
dom.
Bolo by však omylom myslieť si, že je
maliarom čírich folklórnych námetov.
Hoci motívy jeho diel by sme mohli spo-
čítať na prstoch jednej ruky: dedina v
nočných a denných podobách, stromy a
domy, zátišia, ženy a muži, kosci a hra-
bačky. Sú prítomné v základných silue-
tách ako všeľudské znaky, archetypy
človečenstva.
Slovenské národné múzeum na Vajan-
ského nábreží 2 je v letných mesiacoch
júl/august otvorené od 10.00 do 18.00 h,
posledný vstup o 17.30 h. (dš)

Herecké leto v Primaciálnom paláci
DIVADLO
Bratislavskou premiérou hry súčas-
ného chorvátskeho dramatika Mira
Gavrana Všetko o mužoch pokračuje
na Nádvorí sv. Jána Nepomuckého v
Primaciálnom paláci festival Leto
hereckých osobností.
Na festivale sa predstavia významní
českí a slovenskí herci. V hre Všetko o
mužoch to budú Maroš Kramár, Filip
Blažek a Michal Slaný. Premiéra je 20.
júla, ďalšie reprízy si môžete pozrieť 21.
a 22. júla o 20.30 h. 
V divadelnej lahôdke sa okrem iného
dozviete, ako muži vidia sami seba, čo
ich privádza do rozpakov a za ktoré veci
vôbec nepociťujú hanbu. Kombinácia
testosterónu zmiešaná s citom a striptí-
zom prináša výbušnú zmes, ktorá divá-

ka nielen pobaví... Tragikomédia o
mužoch je venovaná najmä ženám, aby
ich opäť nepochopili.
Jemnejšia časť ľudstva sa však nemusí
cítiť ukrátená, pretože ďalšie dni festi-
valu je na programe komédia Všetko o
ženách, kde sa v hlavných úlohách pred-
stavia Anna Šišková, Jana Krausová a
Jitka Schneiderová. Hra Mira Gavrana
je opäť o mužoch, ktorí sa domnievajú,
že všetko vedia… a to nielen o ženách. 
Predstavenie je príležitosťou pre tri
skvelé herečky, z ktorých každú uvidíme
v piatich postavách. Hru Všetko o že-
nách môžete na Nádvorí Jána Nepomuc-
kého vidieť 23. a 24. júla o 20.30 h.
V bratislavskej premiére uvedú na fes-
tivale aj vrcholnú komédiu J. B. Molié-
ra Zdravý nemocný. V novom naštudo-

vaní hry s Karlom Rodenom v hlavnej
postave sa v réžii Jakuba Macečeka
ďalej predstavia Eva Janoušková, Jana
Krausová, Kryštof Hádek/Jaromír No-
sek, Kristýna Nováková, Petr Pěknic,
Marian Roden, Jakub Maceček, Kri-
stýna Janáčková/Martina Šimíčková,
Tereza Roglová. Komédiu a pánu
Arganovi z ktorého hypochondria uro-
bila sebca, uvidia diváci od 26. do 29.
júla o 20.30 h.
Na koniec júla, 30. a 31. júla uvedú v
rámci festivalu zúfalo jedovatú tragiko-
médiu o odvrátenej strane lásky Otvore-
né manželstvo. Autormi hry sú  Daria
FO a Franca Rame. V divácky obľúbe-
nom predstavení v réžii Patrika Hartla
hrajú Karel Roden, Jana Krausová a
Marian Roden. (dš)

Anna Šišková, Jitka Schneiderová a Jana Krausová vedia všetko o ženách. FOTO - Studio Dva 

PREDAJ 
malometrážnych bytov 
BA V, garsónky, 1 a 2 izbové byty do 60 m2. V tichej
lokalite rekreačnej zóny mestskej časti Bratislava -
Petržalka. Predpokladaná kolaudácia - marec 2009.
Kontakt: Ing. Lucia Sieglová +421 (0)918 112 226,

mizenko@griddevelopment.sk

Firma Slovakian Door Company, s.r.o. hľadá do zamestnania
na dobu určitú, s výhľadom na stále zamestnanie na oddelenie:

MONTÁŽ DVEROVÝCH MODULOV na 2-smennú prevá-
dzku, požiadavky: ukončené stredoškolské vzdelanie - SOU � flexibilita
� dobrý zdravotný stav � bezúhonnosť � odolnosť voči stresu � Ponú-
kame: výhodné platobné podmienky, práca v zahr. spoločnosti � práca v
mladom kolektíve, dobré pracovné podmienky � nástup: 1. 9. 2008
BRIGÁDNIKOV požiadavky: študent, dôchodca � ponúkame:
výhodné platobné podmienky, brigáda v zahr. spoločnosti � práca v mla-
dom kolektíve, dobré pracovné podmienky � nástup: IHNEĎ

Kontakt: sl. Bírešová, tel. 02 6930 7329 alebo v sídle firmy 
na Opletalovej ulici 75, 841 07 Bratislava - Dev. Nová Ves

PRENÁJOM 
kancelárskych priestorov 
Trnavská cesta 33/C, Bratislava 
Cena od 2500,- Sk/m2 ročne,

Tel.č.: 02/4930 9037



20BRATISLAVSKÉ NOVINY 26/2008

SOBOTA 19. júl
� 15.00 - Krumľová komédia, divadlo
Babscénus z Martina, z cyklu Rodinné Zoo-
logiády, ZOO, vstupné v cene vstupenky

NEDEĽA 20. júl
� 16.00 a 18.00 - Zandove príbehy a dobro-
drudružstvá, divadlo Danaye Kanlanfei, To-
go, 8. medzinárodná prehliadka alternatívnych
a bábkových divadiel, Bibiana, Panská 41
� 20.30 - W. Shakespeare: Bouře, Festival
Letné shakespearovské slávnosti, Západná
terasa Bratislavského hradu
� 20.00 - Jam Session featuring Luboš
Soukup, Hlava XXII. Bazová 9 

PONDELOK 21. júl
� 10.30 - Záhrada v kufri, účinkuje Vlado
Kulíšek, Medická záhrada deťom
� 17.00 - O dlhom, širokom a Bystrozra-
kom, divadlo Žihadlo, z cyklu Rozprávková
radnica, Nádvorie Starej radnice
� 20.30 - M. Gavran: Vše o mužích,
Nádvorie Sv. Jána Nepomuckého
� 20.30 - W. Shakespeare: Bouře, Západ-
ná terasa Bratislavského hradu

UTOROK 22. júl
� 17.00 - Hriešna Vydrica, prezentácia
publikácie Antona Baláža, z cyklu Literárne
utorky U červeného raka, letná čitáreň U čer-
veného raka, vstup bezplatný
� 20.00 - Družina, z cyklu World & Etno,
Nádvorie Starej radnice
� 20.30 - M. Gavran: Vše o mužích (Miro
Gavran), Nádvorie Sv. Jána Nepomuckého
� 20.30 - W. Shakespeare: Bouře, Západ-
ná terasa Bratislavského hradu

� 20.30 - Sólo pre Moniku, večer evergree-
nov a šansónov, M. Stanislavová, I. Bázlik,
P. Uličný - 5 strunové husle, Nádvorie Zi-
chyho paláca, Ventúrska 9

STREDA 23. júl
� 20.00 - Oskar Rozsa Quartet, z cyklu
Jazz pod vežou, Nádvorie Starej radnice
� 20.00 - Zuzana Suchánková band,
Hlava XXII., Bazová 9
� 20.30 - M. Gavran: Vše o ženách, Festi-
val Leto hereckých osobností Bratislava - Pra-

ha, hrajú: A. Šišková, J. Schneiderová, Ná-
dvorie Sv. Jána Nepomuckého
� 20.30 - J. Winfield: Kompletný Shakes-
peare zhltnutý za 120 minút, Mestské
divadlo, Žilina, Nádvorie Zichyho paláca 

ŠTVRTOK 24. júl
� 20.00 - Star Wars, Festival VIVA
MUSICA, výber z najznámejších diel le-
gendárneho hollywoodskeho skladateľa
Johna Williamsa, Hlavné námestie
� 17.00 - Edo Klena, z cyklu Folkové
popoludnia U červeného raka, letná čitáreň
U červeného raka, vstup bezplatný
� 20.00 - Jamadan, Hlava XXII. Bazová 9
� 20.30 - M. Gavran: Vše o ženách, Ná-
dvorie Sv. Jána Nepomuckého 

PIATOK 25. júl
� 20.00 - LT Quartet - Lubomír Tama-
škovič jazz quartet, Hlava XXII., Bazová 9
� 20.00 - Kellye Gray, festival VIVA
MUSICA, americká jazzová speváčka po
prvýkrát na Slovensku, Hlavné námestie
� 20.30 - W. Shakespeare: Kupec benát-
sky, Západná terasa Bratislavského hradu

SOBOTA 26. júl
� 15.00 - Roztancovaná rozprávka s Tin-
kou a Rudkom krtkom, účinkuje Anna
Okapcová, z cyklu Rodinné zoologiády, ZOO
Bratislava, vstupné v cene vstupenky
� 20.00 - Viva Operetta!, Festival VIVA
MUSICA, najslávnejšie operetné árie, sólis-
ti: A. Kohutková, K. Šilhavíková-Štúrová,
O. Klein a D. Jarjabek, Hlavné námestie
� 20.30 - J. B. Moliére: Zdravý nemocný,
Festival Léto hereckých osobností Bratislava
- Praha, Nádvorie Sv. Jána Nepomuckého 
� 20.30 - W. Shakespeare: Kupec benát-
sky, Západná terasa Bratislavského hradu

NEDEĽA 27. júl
� 16.00 a 18.00 - Trpaslíkova veža, Divad-
lo Levanduľa, Cserkút, Maďarsko, Bibiana,
Panská 41
� 20.00 - Elena Rozanova, Festival VIVA
MUSICA, najnovšie „eso“ ruskej klavírnej
školy, program: S. Prokoffjev, D. Šostakovič,
S. Rachmaninov, Nádvorie Starej radnice
� 20.00 - Jam Session so skupinou The
Trio, Hlava XXII., Bazová 9
� 20.30 - W. Shakespeare: Kupec benát-
sky, Západná terasa Bratislavského hradu
� 20.30 - J. B. Moliére: Zdravý nemocný,
Nádvorie Sv. Jána Nepomuckého
� 20.30 - Kanadská Arktída, cestovateľské
lesné kino, Horáreň Horský park, Lesná 1 

PONDELOK 28. júl
� 19.30 - Bluesový pondelok, Music Club,
Hlava XXII, Bazová 9

� 20.00 - Tango Imaginario, Festival
VIVA MUSICA, argentínska speváčka
Sandra Rumolino, nádvorie Starej radnice
� 20.30 - W. Shakespeare: Kupec benát-
sky, Západná terasa Bratislavského hradu
� 20.30 - J. B. Moliére: Zdravý nemocný,
Nádvorie Sv. Jána Nepomuckého 

UTOROK 29. júl
� 20.00 - Tatjana Vassiljeva, festival VIVA
MUSICA, ruská violončelistka predvedie
program z jej najnovšieho CD: J. S. Bach, Z.
Kodally, G. Cassado, Nádvorie Starej radnice
� 20.30 - J. B. Moliére: Zdravý nemocný,
Nádvorie Sv. Jána Nepomuckého 

STREDA 30. júl
� 20.00 - Jánošík a Bashavel, festival
VIVAMUSICA, premietanie prvého sloven-
ského celovečerného filmu Jánošík v hudob-
nom sprievode fenomenálneho ansámblu
Bashavel, Nádvorie Starej radnice

� 20.00 - Tony Grey Project (USA-SK),
G. Maret - harmonika, T. Grey - basgitara, O.
Rockberger - klávesy, A. Cohen - trúbka, M.
Valihora - bicie, Vodná veža
� 20.30 - Hviezdy slovenskej pantomímy,
M. Kasprzyk, J. Benčík, Nádvorie Zichyho
paláca
� 20.30 - Dario FO a Franca Rame: Ote-
vřené manželství, festival Léto hereckých
osobností Bratislava - Praha, hrajú: K. Ro-
den, J. Krausová a M. Roden, Nádvorie Sv.
Jána Nepomuckého

ŠTVRTOK 31. júl
� 17.00 - Soňa Horňáková, z cyklu Folko-
vé popoludnia U červeného raka, letná čitá-
reň U červeného raka, vstup bezplatný 
� 20.00 - Ryan Carniaux with Saxophone
Summit, Hlava XXII., Bazová 9
� 20.30 - Dario FO a Franca Rame: Ote-
vřené manželství, Nádvorie Sv. Jána Nepo-
muckého 

PIATOK 1. august
� 20.00 - 3 tenori, festival VIVAMUSICA,
poctu Lucianovi Pavarottimu vzdajú traja
najlepší mladí slovenskí tenoristi: P. Bršlík,
O. Klein a M. Lehotský, Hlavné námestie
� 20.00 - Sitra Achra, Hlava XXII., Bazová 9
� 20.30 - W. Shakespeare: Komédia omy-

lov, Letné shakespearovské slávnosti, Zá-
padná terasa Bratislavského hradu

SOBOTA 2. august
� 20.00 - Ondrej Stveracek Quartet,
Hlava XXII., Bazová 9
� 20.30 - W. Shakespeare: Komédia omy-
lov, Letné shakespearovské slávnosti, Zá-
padná terasa Bratislavského hradu

NEDEĽA 3. august
� 16.00 a 18.00 - Tom Palček, divadlo
Banialuka, Bielsko-Biala, Poľsko, Bibiana
Panská 41
� 20.00 - Jam Session so skupinou The
Trio, Hlava XXII., Bazová 9
� 20.30 - W. Shakespeare: Komédia omy-
lov, Letné shakespearovské slávnosti, Zá-
padná terasa Bratislavského hradu

PONDELOK 4. august
� 17.00 - O psíčkovi a mačičke, divadelná
spoločnosť, Rád červených nosov, z cyklu
Rozprávková radnica, Nádvorie Starej radnice
� 19.00 - Country parník, Nový Rownák,
Loď Martin
� 19.30 - Bluesový pondelok, Music Club,
Hlava XXII, Bazová 9
� 20.30 - W. Shakespeare: Komédia omy-
lov, Letné shakespearovské slávnosti, Zá-
padná terasa Bratislavského hradu

UTOROK 5. august
� 20.00 - Milagros Pinera & Jon Sass (BRA),
World & Ethno, nádvorie Starej radnice
� 20.30 - W. Shakespeare: Komédia omy-
lov, Letné shakespearovské slávnosti, Zá-
padná terasa Bratislavského hradu

STREDA 6. august
� 20.00 - Soundcheck (PL), z cyklu Jazz
pod vežou, Nádvorie Starej radnice
� 20.30 - Z. Ferenczová a B. Kastner:
Nebíčko, Divadlo z Pasáže, Banská Bystri-
ca, Nádvorie Zichyho paláca

ŠTVRTOK 7. august
� 17.00 - Jan Matej Rak - „Písně pro posled-
ní hosty“ (CZ), folkové popoludnia U Červe-
ného raka, Letná čitáreň U červeného raka
� 19.30 - Neřež (CZ), z cyklu Túlavou ces-
tou, Nádvorie Starej radnice

PIATOK 8. august
� 20.00 - Symphonic News Quartet, sláči-
kové kvarteto, z cyklu Komorné koncerty,
Hviezdoslavovo námestie
� 20.00 - Sitra Achra, Hlava XXII., Bazová 9

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

vyjdú opäť o 3 týždne
7. augusta 2008
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