
BRATISLAVA
Futbalisti bratislavského Slovana
oslávili minulý týždeň majstrovský
titul. O ceste za jeho ziskom, o tom,
čo rozhodlo o triumfe belasých, ale
aj o fanúšikoch či štadióne sme sa
zhovárali s generálnym riaditeľom
Slovana Dušanom TITTELOM.
- Po výhre v Žiline sme vedeli, že titul
je už blízko, ale nepredpokladali sme,
že ho získame až tak rýchlo. Obaja naši
konkurenti však už v 29. kole zakopli a
tak sme sa tešili my. Nebolo to naplá-
nované, ale oslavy boli o to spontán-
nejšie. Škoda len, že sa nehralo cez
víkend, atmosféra mohla byť ešte búr-
livejšia. 
Čo rozhodlo, že titul má Slovan?
- Podľa mňa obidva zápasy so Žilinou,
ktoré sme na jeseň aj na jar vyhrali.
Mužstvo máme dobre postavené,
vhodne sme ho doplnili. Noví futbalis-

ti dobre zapadli, neobjavil sa žiadny
problém, či už medzi hráčmi alebo tré-
nermi a hráčmi. 
Báli ste sa niečoho?
- Trochu jarných mesiacov, pretože
máme technické mužstvo a terény v
marci a apríli neboli najlepšie. Chlapci
ich však zvládli a na súčasných teré-
noch už predvádzajú naozaj pekný fut-
bal. Sezóna vyšla aj vďaka majiteľom,
ktorí vytvorili dobré podmienky na
doplnenie kádra a na to, aby sme boli
znovu najlepší na Slovensku.
Na štadióne však stále chýba viac
divákov. Aj na rozhodujúci duel ich
prišlo iba niečo vyše štyroch tisícok.
- Nemyslím si, že ľudia nechodia. Pred
sezónou sme chceli, aby návštevnosť
presiahla 5000 divákov, čo sa nám

podarilo. V minulosti to bývalo dva a
pol, tritisíc. Musíme si uvedomiť, že
štadión nie je taký, aký by si fanúšiko-
via zaslúžili. Som presvedčený, že na
novom štadióne sa to prelomí a že v
blízkej budúcností bude chodiť bežne
10 000 ľudí.
Ako vyzerá vízia nového štadióna?
- Pre predkolá sme na UEFA nahlásili
Tehelné pole aj Pasienky. Na Interi sa
25. mája začnú rekonštrukčné práce
turniketov, vyhrievania, svetiel, seda-
diel. Štadión chceme pripraviť tak, aby
tam najbližšie dva roky hrávali nielen
Slovan a Petržalka, ale aj reprezentá-
cia. Tehelné pole sme na UEFA poslali
kvôli tomu, že 2. predkolo Ligy maj-
strov sa hrá už 13. a 14. júla a Pasien-
ky sa dovtedy nemusia stihnúť. Osob-
ne však verím, že v lete už padne aj ko-
nečné rozhodnutie vo veci Tehelného
poľa! Zhováral sa Dušan Blaško
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Primátor zatiaľ

Starú tržnicu

neprenajme

nikomu
STARÉ MESTO
Zrejme aj pod tlakom verejnej mien-
ky sa primátor Andrej Ďurkovský
(KDH) rozhodol neprenajať Starú
tržnicu spoločnosti Devel Gallery,
s.r.o., ani nikomu inému. Súčasne sa
rozhodol počkať na účinnosť novely
zákona č. 138/1991 o majetku obcí a
nájomcu vybrať vo verejnej obchod-
nej súťaži.
Magistrát informoval Bratislavské novi-
ny, že hlavné mesto niekoľko týždňov
rokovalo so spoločnosťou Devel Galle-
ry, s.r.o., o prenájme Starej tržnice. Pri-
pravovaná zmluva vznikala dlho, mestu
sa v nej údajne podarilo presadiť pod-
mienky, ktoré by z tržnice spravili
dôstojný a funkčný priestor s presne
zadefinovanými podmienkami.
„Vzhľadom na parlamentom schválenú
novelu zákona o majetku obcí, návrh
zmluvy zostane nepodpísaný. Po nado-
budnutí účinnosti novely zákona o
majetku obcí bude hlavné mesto postu-
povať v súlade s týmto zákonom,“ uvá-
dza sa v stanovisku bratislavského ma-
gistrátu. To znamená, že o nájomcovi
rozhodne verejná obchodná súťaž, ktorú
magistrát vypíše podľa zákonom stano-
vených podmienok pri nakladaní s
majetkom obce.
Samospráva mesta neuvažuje o pre-
vádzkovaní Starej tržnice vo vlastnej
réžii. Na otázku, prečo primátor a súčas-
né vedenie mesta neuvažujú o prevá-
dzkovaní Starej tržnice v réžii magistrá-
tu, keď vianočné, veľkonočné či letné
trhy na Hlavnom námestí organizuje
samospráva bez problémov, magistrát
uvádza: „Mesto nie je podnikateľský
subjekt, nemá na takéto úlohy zriadené
organizácie, samotný úrad magistrátu
by nikdy nebol schopný zabezpečiť
dokonalú prevádzku tak veľkého objek-
tu, akým je Stará tržnica, nie je to jeho
úlohou ani poslaním, je to predovšet-
kým úrad so svojimi odbornými a ser-
visne orientovanými pracoviskami. S
krátkodobými trhmi na námestí sa to
nedá porovnávať.“
O prenájom Starej tržnice sa uchádzali
dve spoločnosti - Devel Gallery, s.r.o.,
ktorá je prepojená na prevádzkovateľa
susednej luxusnej Central Passage, a
American Style, s.r.o., ktorá sa preuká-
zala referenciami spoločnosti Kovostav
98 SK, s.r.o., Plavecký Štvrtok. Zámery
oboch záujemcov boli podľa dostup-
ných informácií veľmi podobné, magi-
strátna komisia pre využitie nebytových
priestorov však primátorovi odporučila
rokovať s Devel Gallery.
Novela zákona o majetku obcí nado-
budne účinnosť 1. júla 2009. Najskôr
ho však musí podpísať prezident
republiky. (brn)
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BRATISLAVA
Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sú
znovu najlepším slovenským muž-
stvom. Zverenci trénera Ladislava
Pecka sa stali majstrami už štyri
kolá pred koncom Corgoň ligy a
nadviazali na posledný titul, ktorý
na Tehelnom poli oslavovali pred
desiatimi rokmi.
„Patrí nám zaslúžene. Už v prvej polo-
vici súťaže sme boli najlepším tímom a
v druhej sme našu pozíciu ešte zlepši-
li,“ komentoval zisk trofeje Ladislav
Pecko a pokračoval: „Čo ma osobitne
teší, hráči prijali moje myšlienky a sto-
tožnili sa s nimi. Som šťastný, že sme
splnili cieľ, ktorý sme si pred sezónou

dali. Dokázali sme, že sme najlepším
slovenským mužstvom.“
Kým pre mnohých hráčov bol tohto-
ročný titul premiérový, v slovanistic-
kom drese prakticky pre všetkých,
Ladislav Pecko ho však získal nielen v
slovenskej, ale aj v československej
lige. „Tento je prvý trénerský, a preto
až teraz viem pochopiť bývalého kor-
midelníka Dušana Galisa, keď sa z
nich tešil s nami. Sú to chvíle, na aké sa
nezabúda. Vytvorili sme perfektný
kolektív, ktorý mal svoju predstavu, čo
chce dosiahnuť,“ vyhlásil.
Zatiaľ čo prelom tisícročí patril Interu a
od roku 2005 kraľovala na Slovensku
Petržalka, Slovan sa trápil. Niekoľko

sezón trávil v útlme, hrozil dokonca
jeho zánik, chýbali peniaze a belasí
dokonca zostúpili do druhej ligy. Zlom
nastal vstupom prezidenta Ľudovíta
Černáka a o titule sa prvý raz začalo
hovoriť po minuloročnom prevzatí
klubu spoločnosťou J&T a najmä
bývalým majiteľom petržalskej Artme-
die Ivanom Kmotríkom. „Titulom sa
vlastne len napravilo to, čo sa vtedy
pokazilo,“ aj preto vyhlásil jeden z
ťahúňov mužstva Samo Slovák.
Majstrovskou oslavou sa pre Slovan
začína ďalšia etapa. „Ligový triumf je
vstupenkou do Európy, kde sa tiež
chceme presadiť,“ dodal Ladislav
Pecko. (db)

ŠK Slovan má titul - po desiatich rokoch
Tehelné pole oslavovalo titul, v lete čaká Slovan boj o prestížnu Ligu majstrov. FOTO - SITA

Majster verí v desaťtisícové návštevy

V tuneli pod 

Hradom sa už

pracuje, čistejší

bude aj múr
BRATISLAVA

V pondelok 18. mája 2009 sa defini-
tívne začala rekonštrukcia električ-
kového tunela pod Bratislavským
hradom. Ešte pred tým, ako sa zača-
la samotná obnova, jednotliví dodá-
vatelia najskôr prebrali stavbu.
Tunel bude zatvorený asi rok, po
dokončení má byť modernejší, kraj-
ší, ale najmä bezpečnejší
Cieľom nadchádzajúcej rekonštrukcie
za približne 8,3 milióna eur  je naprí-
klad zlepšiť jeho statiku a odstrániť
vlhkosť spôsobenú prirodzenými prie-
sakmi vody cez jeho steny. Krajší má
byť aj celý interiér a steny tunela. V
súčasnosti je murivo zatečené, špinavé
a na mnohých miestach aj poškodené.
Voda steká po bočných stranách
kamenného múru, alebo kvapká pria-
mo zo stropu, podlaha je vlhká a blatis-
tá. Dodávateľ stavby obnovil improvi-
zované osvetlenie, ktoré v tuneli roky
nefungovalo pre bezpečnosť cestujú-
cich. 
Po rekonštrukcii má vyniknúť múr,
ktorý dôkladne vyčistia, čím sa zvýraz-
ni jeho pôvodná farebná štruktúra,
ktorá je z ryolitu. Ten patrí medzi
vyvreté horniny a je väčšinou bielej
alebo sivej farby. Potrubie vodovodu,
ktorý vedie celým tunelom uložia pod
zem, čím tunel získa symetriu vnútor-
ného priestoru a zvýrazní sa aj parabo-
lický tvar jeho klenby. 
Samotná električková trať dostane
oveľa trvácnejší jazdný podklad, ktorý
bude obsahovať pružné izolačné anti-
vibračné komponenty. Pribudne nové
trolejové vedenie, ale aj prevádzkové
osvetlenie pod stropom a orientačné
osvetlenie. Svetlo bude svietiť počas
celej prevádzky električiek. Obnovená
chodba z tunela smerom na Palisády
bude slúžiť ako únikový východ. Sprí-
stupnia aj krátku chodbu na Skalnú
ulicu – bude v nej automatická tlaková
stanica a náhradný zdroj elektrickej
energie. Do tunela majú byť v budúc-
ností namontované kamery v rámci
monitorovacieho a bezpečnostného
systému.  
Tunel pod Hradom naposledy vo veľ-
kom rekonštruovali v rokoch 1982 –
1983. Postavili ho v rokoch 1943 –
1949, pôvodne ešte ako cestný tunel.
Počas vojny mal slúžiť aj ako protilie-
tadlový kryt. Boli v ňom vybudované
tri obojstranné výklenky, úniková
chodba a chodba s rozšírenými prie-
stormi pri východnom portáli s vyúste-
ním do svahu východnej časti hradné-
ho vrchu. Po väčšej rekonštrukcii
začiatkom osemdesiatych rokov minu-
lého storočia zmenili tunel len na elek-
tričkový. (rob)



STARÉ MESTO
Novú dlažbu na Strakovej ulici stačil
hneď po jej odovzdaní a sprístupne-
ní verejnosti zašpiniť vodič auta,
ktorému pri jazde po pešej zóne evi-
dentne vytekala z vozidla mastná
tekutina.
Staromestská miestna samospráva má
teda o problém navyše. Nielenže jej v
pešej zóne vodiči áut ničia dlažbu
nešetrnou jazdou, ale navyše im aj
vyteká kvapalina z motora. Ide o
ďalší, žiaľ, jasne viditeľný problém,
pretože rozliata tekutina ťahajúca sa
niekoľko desiatok metrov nevyzerá
esteticky a prispieva k pocitu špiny v
pešej zóne.
Je jasné, že vodič zodpovedá za tech-
nický stav svojho, alebo prideleného
vozidla, a predpokladáme, že aj tento si
všimol, ako mu tečie kvapalina. Žiaľ, o
nápravu sa už nepostaral. Ten, kto túto
malú haváriu spôsobil, by ju však mal
okamžite odstrániť a dlažbu dať do
pôvodného stavu. To by sa ale muselo
vedieť, o koho ide. 
Osadenie novej dlažby na pešej zóne
stálo mestskú časť slušné peniaze a jej

ochrana zo strany obyvateľov a vodi-
čov by mala byť samozrejmá. Tento
prípad opäť dokazuje potrebu obme-
dzenia vjazdu vozidiel do historického
jadra zo strany miestnej a mestskej
samosprávy na čo najnižšiu možnú
mieru. 
Na náš podnet sa mestská polícia snaží
vyhodnotiť záznamy z kamerového
monitorovacieho systému. Kamery by

v ideálnom prípade mohli ukázať,
ktoré vozidlo zašpinilo novú dlažbu. 
Samospráva Starého Mesta vyčlenila
na generálnu opravu zničenej dlažby v
pešej zóne 300 000 eur. Okrem Strako-
vej ulice a ulice Rybárska brána chce
opraviť aj dlažbu na Sedlárskej ulici a
na úseku Laurinskej ulice od Rybárskej
brány po Radničnú ulicu. (rob)

FOTO - Robert Lattacher
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Investor zbiera

povolenia na

hotel Snežienka
NOVÉ MESTO
Investor, ktorý chce na mieste býva-
lej výletnej reštaurácie postaviť
štvorposchodový hotel, zbiera sta-
noviská od inštitúcií, ktoré potrebu-
je pri žiadosti o vydanie stavebného
povolenia.
Napriek tomu, že zámerom investora je
postaviť hotel, teda zariadenie s novým
funkčným využitím, v žiadosti adreso-
vanej napríklad obvodnému úradu
životného prostredia sa uvádza, že ide
stavbu Hotel Snežienka - rekonštrukcia
objektu. Na mieste je teda otázka, či
môže byť rekonštruované niečo, čo
nikdy nestálo, alebo na danom mieste
neexistovalo.
„Z hľadiska odpadového hospodárstva
tunajší úrad nemá námietky k predmet-
nej stavbe za dodržania nasledovných
podmienok,“ uvádza stanovisko Ob-
vodného úradu životného prostredia
Bratislava k žiadosti súkromného inves-
tora. Úrad stanovuje zrejme len štan-
dardné podmienky, ktoré musí splniť
väčšina žiadateľov. Napríklad, že„drži-
teľ odpadov najneskôr v termíne do
kolaudácie stavby predloží tunajšiemu
úradu doklady preukazujúce zhodnote-
nie, resp. zneškodnenie odpadov zo
stavby oprávnenou osobou“. 
Vyjadrenie úradu nenahrádza povolenie,
ani súhlas a nie je rozhodnutím podľa
predpisov o správnom konaní. Je však
„záväzným stanoviskom pre orgány
vydávajúce podľa iných právnych pred-
pisov rozhodnutia o umiestnení, povole-
ní a užívaní stavby.“
Proti výstavbe hotelov na Železnej stu-
dienke sa nedávno začala už druhá petí-
cia občanov. Prvú podpísalo 2000 obča-
nov, druhá, ktorú začali podpisovať
občania 19. apríla 2009 na Partizánskej
lúke, je smerovaná starostovi Miestneho
úradu Nové Mesto Richardovi Frimme-
lovi. Práve starosta je podľa členov
petičného výboru zodpovedný za sta-
vebný úrad a jeho postup. Miestny úrad
Nové Mesto tvrdí, že v prípade všetkých
náležitostí predložených investorom
musí stavbu povoliť.
Výstavbe hotelov by mohlo podľa vyja-
drenia jedného z miestnych poslancov
zabrániť ešte prijatie územného plánu
zóny daného územia. Možná by bola aj
stavebná uzávera, alebo tzv. odzverenie
majetku mesta, ktorý spravuje mestská
časť Nové Mesto. Na taký krok je však
potrebná vôľa poslancov na miestnej aj
mestskej úrovni. (rob)

Neznámy vodič už stihol na Strakovej

tekutinou zašpiniť opravenú dlažbu 

Po Rybnom námestí stále jazdia autá,

kompetentní sa nečinne prizerajú

Kontakty mieru

museli ustúpiť

diaľnici D1
BRATISLAVA
Rozšírenie diaľnice D1 si vyžiadalo
ďalšiu „obeť“. Počas víkendu muse-
li zo stredného pásu odstrániť sochu
Kontakty mieru.
Dôvod bolo rozšírenie diaľnice. „Nový
jazdný pruh si vyžiadal premiestnenie
sochy, ktorú do skončenia výstavby
diaľnice uschováme,“ prezradil hovor-
ca Národnej diaľničnej spoločnosti
Marcel Jánošík. 
Symbol hlavného mesta však definitív-
ne nemizne. Jedným z miest, kde mala
socha symbolizujúca Bratislavu ako
mesto mieru stáť, je križovatka Vaj-
norská. Socha je vysoká šestnásť
metrov a na svojom mieste stála vyše
tridsať rokov. (mm)

Komunisti

nechcú tabuľu

Husáka v parku 
DÚBRAVKA
Napriek rokovaniu prednostu miest-
neho úradu v Dúbravke so zástupca-
mi Komunistickej strany Slovenska
(KSS), po ktorom oznámili, že KSS
osadene pamätnej tabule G. Husá-
kovi v parku nechce, uznesenie
miestneho zastupiteľstva zostáva
platné.
Na otázku Bratislavských novín, kedy
bude tabuľa osadená, hovorkyňa
Miestneho úradu v Dúbravke Lucia
Balajová uviedla, že „termín nebol sta-
novený, pretože predstaviteľom KSS
sa umiestnenie tabule na Jadranskej
ulici zdá nevhodné.“ Potvrdila nám
však, že uznesenie miestneho zastupi-
teľstva č. 335/2009 je platné. „Na naj-
bližšom zasadnutí miestneho zastupi-
teľstva ktoré bude v júni 2009, pri kon-
trole uznesení z predchádzajúceho
zastupiteľstva rozhodnú poslanci aj v
tejto veci,“ uviedla hovorkyňa.
Podľa pôvodnej informácie zo 14.
mája 2009 pamätná tabuľa G. Husáko-
vi v Dúbravke nebude. Rozhodli sa tak
predstavitelia KSS po rokovaní s pred-
nostom miestneho úradu Františkom
Guthom. „Zástupcom Ústredného vý-
boru KSS sa tento priestor nezdal
vhodný a považovali ho za nedôstoj-
ný," uviedla hovorkyňa Dúbravky
Lucia Balajová. (rob)

STARÉ MESTO
Jazda po chodníkoch a námestiach
je v hlavnom meste pomaly „národ-
ným športom“. Kde inde by kompe-
tentní tak vytrvalo tolerovali jazdu
vozidiel tam, kde je priestor určený
chodcom, cyklistom či turistom, ak
nie v Bratislave.
Z niektorých námestí a chodníkov
miznú autá len vďaka neúnavnému
upozorňovaniu občanov na tento ne-
švár. Napriek tomu, že kompetentní na-
príklad vedia o nedostatku dopravného
riešenia Rybného námestia, dlho sa
tam nič nedeje. Pritom premiestnenie
tabule, ktorá by rozšírila túto lokalitu
na pešiu zónu, alebo zónu s regulova-
ným parkovaním, by nemal byť veľký
problém. Zatiaľ je však situácia taká,
že na Rybnom námestí veselo jazdia a
parkujú autá ako na korze. Sľubovaná
náprava trvá akosi dlho.
Táto situácia spôsobuje napríklad aj to,
že cez chodník jazdia autá a priamo z
neho na Rázusovo nábrežie. Okrem
dopravnej značky by tu preto pomohlo
osadenie niekoľkých stĺpikov, ktoré by

urobili definitívny koniec vodičom,
ktorí si chodník alebo námestie mýlia s
diaľnicou. 
Miestna samospráva považuje Rybné
námestia za súčasť pešej zóny, a preto
tam podľa nej autá nemajú čo hľadať.
Je podľa nej samozrejmosťou, že
cesta do pešej zóny nevedie cez chod-
ník. Do zóny sa môžu dostať autá vraj

výlučne len cez vysúvacie stĺpiky,
ktoré sú na Hviezdoslavovom námes-
tí. „Ak teda má niekto povolenie na to
vjazd do historického jadra, potom sa
týka len oficiálnych vjazdov na
Hviezdoslavovom nám. a Františkán-
skej ulici,“ uvádza staromestská
miestna samospráva. (brn)

FOTO - Robert Lattacher

nábytok, hodiny, porcelán, staré
obrazy a od význ. slov. autorov.
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VRAKUŇA
Pri Letisku M. R. Štefánika by mohli
vyrásť nákupné centrá, parkoviská,
nové dráhy, vybavovacie plochy, ako
aj priestory na verejné stravovanie.
To všetko prináša štúdia Letiska IV.
kvadrant spoločnosti Opera Reform
Investments Limited, ktorá vlastní
pozemky pri letisku.
Štúdiu predstavili vo dvoch variantoch s
minimálnymi rozdielmi. Ráta s vybudo-
vaním parkovacích garáží, skladov,
alebo zariadení pre políciu a požiarnu
ochranu. Tiež s výstavbou distribučných
a veľkoobchodných centier, nerušiacej
výroby a služieb, skladmi, distribučný-
mi a logistickými centrami. Mali by tu
byť nákupné strediská, supermarkety a
diskonty, verejné stravovanie a admini-
stratíva. 
Investor navrhuje vybudovať do roku
2015 prístupovú cestu do lokality s dvo-
mi jazdnými pruhmi od miesta, kde sa
nová komunikácia križuje s Galvaniho
ulicou v blízkosti diaľnice D1. Štúdia
predpokladá, že do roku 2030 novú ces-
tu rozšíria na východ v štyroch prúdoch
a neskôr ju napoja na diaľnicu D4.
Poslanci Vrakune súhlasili so zadaním
urbanistickej štúdie v novembri minulé-
ho roku. Podľa starostu Vrakune Ladi-
slava Faturu najpodstatnejším prínosom,
okrem rozvoja mestskej časti, bude aj
vybudovanie preložky Hradskej ulice.
Išlo by o odklonenie dopravy od Mosta
pri Bratislave, Ivanky pri Dunaji, Zálesia
a Malinova tak, aby autá neprechádzali
cez vyťažené vrakunské ulice Ráztočnú,
Hradskú a kruhový objazd. Na novú
cestu by sa autá podľa neho napojili za
Mostom pri Bratislave. Komunikácia by

vyústila na Galvaniho ulici a diaľnici D1
- viedla by medzi Letiskom a železnič-
nou traťou v smere na Dunajskú Stredu
a kopírovala železničnú trať až po zasta-
vanú časť. Tam by sa odklonila smerom
k čistiarni odpadových vôd a za ňou by
premostila Malý Dunaj a pokračovala
smerom na Most pri Bratislave. 
L. Fatura dodal, že územie nemusí mať

taký charakter, ako sa to prezentuje na
vizualizáciách - nejde totiž o územný
plán zóny, ale o urbanistickú štúdiu,
ktorá nemá záväzný charakter. Zmeny
sa musia najskôr premietnuť do územ-
ného plánu mesta, pretože v súčasnosti
ide o ornú pôdu. (rob)

VIZUALIZÁCIE - Opera Reform 
Investments Limited 

Ľudia navrhli

riešenia miest

na parkovanie
PETRŽALKA
Do verejnej diskusie o riešení static-
kej dopravy v Petržalke sa zapojilo
takmer 200 obyvateľov. Petržalská
samospráva tak mala počas dvojme-
sačnej diskusie možnosť spoznať
názory k problému parkovacích
miest.
„Takmer dve tretiny všetkých podne-
tov obsahovali okrem textového popi-
su i jednoduchý grafický náčrt, návrh
možného dopravného riešenia. Najčas-
tejšie sa opakovali návrhy na rozšírenie
existujúcich parkovacích miest na
Tupolevovej, Piflovej, Farského ulici,
vznesené boli tiež požiadavky na zjed-
nosmernenie Fedinovej, Bulíkovej,
Belinského ulice. Ako otvorený spor sa
ukazuje konflikt medzi požiadavkami
na ochranu zelených plôch a výstavbou
nových parkovacích miest,“ informo-
val hovorca mestskej časti Ľubomír
Andrassy.
Podľa jeho slov v polemike „zeleno-
dopravných“ názorov bude musieť
dôjsť k širšej spoločenskej zhode, pre-
tože, ako tvrdia viacerí poslanci aj sta-
rosta Milana Ftáčnik, riešenie statickej
dopravy nemožno postaviť nad zdravé
životné prostredie, nad ochranu plôch
určených na trávenie voľného času.
Niektoré podnety nebude možné pre-
mietnuť do vecných, realizačných
opatrení, pretože stavebné úpravy by
zasahovali do chránených zón, naprí-
klad do trás plynovodných či vodovod-
ných potrubí.
Jednotlivé názory a pripomienky bude
teraz posudzovať odborné oddelenie
miestneho úradu. Do úvahy prichádza
vyše šesťdesiat podnetov od občanov,
ku ktorým sa verejnosť bude môcť
opäť vyjadriť začiatkom júna tohto
roku. Stane sa tak na verejnom stretnu-
tí Petržalčanov so starostom Milanom
Ftáčnikom, poslancami miestneho
zastupiteľstva a odbornými pracovník-
mi úradu. Stretnutie sa bude konať pod
názvom Krok vpred v statickej dopra-
ve. 
Petržalskí vodiči majú dnes k dispozí-
cii necelých 19 000 miest určených na
parkovanie motorových vozidiel, reál-
na petržalská požiadavka je však oveľa
vyššia, približne na úrovni 60 000 státí,
čo si vyžaduje rýchle riešenie problé-
mu. (mm)
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Beskydská ulica

je už týždeň

jednosmerná
STARÉ MESTO
Od stredy 13. mája 2009 je z Beskyd-
skej jednosmerná ulica. Mestská časť
Bratislava - Staré Mesto tak pokraču-
je v zjednosmerňovaní komunikácií
III. a IV. triedy na svojom území. 
Po Beskydskej ulici sa môže jazdiť od
Karpatskej ulice smerom na Šancovú.
„Zmena umožňuje tunajším obyvate-
ľom - motoristom znížiť riziko odtiah-
nutia vozidla. Pre nedostatok iných
možností totiž často parkovali na
úzkom chodníku tak, že porušili nove-
lu zákona o premávke. Jednosmernou
premávkou vznikli na Beskydskej ulici
podmienky na parkovanie po obidvoch
stranách vozovky, pričom chodníky
budú k dispozícii peším,“ informovala
hovorkyňa samosprávy Alena Kopři-
vová. (mm)

Na Závodisku

budú v nedeľu

variť herci
PETRŽALKA
Dostihová sezóna naberá obrátky.
Už najbližšiu nedeľu, 24. mája 2009,
sa na Závodisku v Starom háji za
účasti špičkových trojročných koní z
krajín strednej Európy uskutoční
úvodná časť tzv. „Trojkoruny“ pod
názvom Veľká jarná cena.
Okrem samotných dostihov sa diváci
môžu tešiť aj na bohatý kultúrno-spolo-
čenský program. V 2. ročníku súťaže O
najkrajší detský klobúčik budú na-
príklad súťažiť deti zo Základnej inter-
nátnej školy s narušenou komunikačnou
schopnosťou. Gurmáni si zase prídu na
svoje počas ochutnávok špecialít pripra-
vených netradičnými kuchármi. Budú
nimi herci Novej scény a Astorky v Bra-
tislave, Divadla Andreja Bagara v Nitre
a Divadla Jána Palárika v Trnave. Tí
všetci sa zapoja do projektu Herci -
Závodisku, Herci - ekológii mesta.
„Keďže areál Závodiska stráca staré
stromy, ktoré vysýchajú, rozhodli sa
herci rozdať svoje výrobky za symbo-
lické príspevky. Návštevníci tak pri-
spejú na kúpu nových stromov do areá-
lu,“ informovala Viera Komárová,
vedúca marketingu Závodiska. Popo-
ludnie sa začína o 14.00 h. (mm)

Pri letisku M. R. Štefánika chcú stavať 

nové nákupné aj kancelárske centrá
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2
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STARÉ MESTO
Prieskumné vrty pilierov Starého
Mosta, ktoré sa robia v rámci jeho
opravy, ukázali ich bežné opotrebo-
vanie. Okrem pilierov skúmali od-
borníci aj stav mostných nájazdov.
Podľa hovorkyne spoločnosti Metro
Bratislava, a.s. Jany Murínovej, prie-
skumnými vrtmi sa zistilo bežné opot-
rebovanie pilierov. „Nedostatky, ktoré
sa dali odstrániť, sme odstránili ihneď

na mieste. Piliere bude treba očistiť a
prešpárovať, aby sa odstránili poškode-
nia vzniknuté zvetraním,“ uviedla. 
Spoločnosť momentálne čaká na doku-
mentáciu k projektu, z ktorého bude
jasný rozsah prác sanácie. „Každý
pilier bude musieť mať samostatnú pro-
jektovú dokumentáciu. Projekt by mal
byť zhotovený do 26. júna 2009,“
uviedla Jana Murínová. Dodala, že spo-
ločnosť Metro konzultuje všetky svoje

kroky a postupy s Krajským pamiatko-
vým úradom v Bratislave.
Práce na oprave Starého mosta ktoré sa
začali v apríli a sú rozdelené do dvoch
etáp. V prvej opravia železničnú časť,
kde sa položí nová mostovka a koľaje.
V druhej etape opravia cestnú časť
mosta, zrekonštruovať by sa malo Šafá-
rikovo námestie a vybudovať by sa mal
aj úsek medzi mostom a Bosákovou
ulicou. (rob)

Prieskumné vrty pilierov na Starom

moste ukázali bežné opotrebovanie

VARIANT 1

VARIANT 2
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Všetko nad 50

rokov bude

pamiatkou?
LIST ČITATEĽA
Za éry tohto magistrátu bol navždy
narušený kolorit historického jadra
postavením veže Auparku, ktorá
nepríjemne zasahuje do atmosféry a
celkového historického prostredia. 
Keď sa niečo také stalo, čakal som, že
kompetentní (primátor a celá široká
administratíva mesta) urobia všetko pre
to, aby ako kompenzáciu urýchlili
aspoň rekonštrukcie niektorých domov
Starého Mesta, ktoré sú na spadnutie. V
hroznom stave je napríklad Eszterházy-
ho palác na Kapitulskej ulici, ale i ďal-
šie domy na tejto najstaršej a potenciál-
ne najkrajšej ulici Starého Mesta, domy
na Prepoštskej, Rudnayovom námestí,
budovy na Zámočníckej (z opačnej stra-
ny nad obnovenou Vodnou priekopou
vyzerajú ešte horšie), dom na Franti-
škánskom námestí, pekáreň nad Kollá-
rovým námestím a o sľubovanom pro-
jekte Vodná priekopa radšej ani nehovo-
rím, lebo to je asi priveľké sústo pre
našich úradníkov a obyvateľov, ktorí
uprednostňujú svoje osobné záujmy
pred menom nášho hlavného mesta. 
Američania si dovážajú históriu a my sa
jej bez mihnutia oka zbavujeme tým, že
necháme cenné historické budovy
devastovať a nik za to zrejme nie je zod-
povedný. Veľa zla narobí zdĺhavá admi-
nistratíva, ale aj aktivisti, ktorých kam-
pane sú skôr kontraproduktívne a nako-
niec vždy dopadne zle Bratislava. 
Zhrozil som sa aj nad diskusiou o vo-
jensko-železničnom moste. Pôsobí pro-
vizórne a napriek tomu ho pamiatkari,
ktorí zrejme nemajú žiadny vkus, uzna-
li ako historickú pamiatku. To každú
ohavnosť, ktorá má viac ako 50 rokov,
uznáme ako historickú pamiatku? 
Vojenský most zo Šafárikovho námestia
navyše tesne hraničí s historickým
jadrom Bratislavy. Podľa mňa je to
hanba a škandál. My Slováci sme znovu
raz ukázali svoju úroveň! Podobne je to
s budovou PKO. Aj táto budova je dosť
škaredá, lebo zvonku pôsobí ako tová-
renská hala. Pekná je na nej len mozai-
ka a soška, ale tie sa dali po prestavbe
objektu premiestniť.
Škoda, že Bratislavu nemajú v rukách
odborníci, ľudia s estetickým cítením a
ľudia činu. Sú tu len aktivisti, ktorí sa
uspokojujú na nesprávnom mieste,
neschopná a ťažkopádna administratíva
a mnoho neochotných obyvateľov.
Škoda. Mesto by vyzeralo úplne inak,
keby ho mali v rukách Rakúšania alebo
Maďari, lebo tí by nedovolili zločiny na
historických pamiatkach. Tak len naďa-
lej zachraňujme továrenské haly! 

Ján Vilikovský, Bratislava

Nechránia, 

len vyberajú 

pokuty
LIST ČITATEĽA
Nedávne zmeny legislatívy a nákupy
techniky na meranie prekračovania
rýchlosti už prinášajú svoje prvé
ovocie v podobe disciplinovanejšieho
jazdenia najmä v mestách. Pritom je
zarážajúce, že ani 20 rokov po revo-
lúcii, naša moderná polícia neupusti-
la od predrevolučných zlomyseľných
praktík. 
Každý by asi čakal, že stráženie maxi-
málnej povolenej rýchlosti bude
potrebné na miestach, kde je vysoká
nehodovosť, alebo aspoň zvýšené rizi-
ko nehôd, ako sú sídliská, priechody
pre chodcov, miesta pri školách a pod.
Namiesto toho nájdeme našich strážcov
zákona takmer zaručene na hlavných
ťahoch, štvorprúdovkách, výpadov-
kách z miest (čím bližšie pred označe-
ním konca obce, tým lepšie) a pod.
Rýchlosť vám môžu zmerať napríklad
na Pražskej a Brnianskej ulici, ale cez
Kramáre už môžete jazdiť, ako sa vám
páči. Môžete ich stretnúť na Vieden-
skej ceste (koho tam chránia?), ale na
Dlhých dieloch môžete jazdiť preteky
do vrchu. Nájdete ich síce na Záhrad-
níckej v Ružinove, ale zrejme len
preto, lebo je tam štvrorprúdová cesta a
vodičov láka nedodržať predpísanú
štyridsiatku. Obľúbené miesta sú aj v
Mlynskej doline, za protihlukovou
bariérou, na úseku súbežnom s diaľni-
cou, ale koho tam chránia, nie je zrej-
mé. Na tomto mieste by pokojne mohla
byť osemdesiatka. 
Výpočet by mohol pokračovať a obsa-
hoval by aj miesta, kde by bolo potreb-
né občas vykonať nejaký zásah,
napríklad petržalskú hrádzu Dunaja.
Tam by stačilo postaviť hliadku na
miesto, kde sa delia chodníky na
cyklistické a pre korčuliarov, a usmer-
ňovať jedných tam, iných onam.
Možno by veľa nevybrali v ten deň na
pokutách, ale určite by bolo menej úra-
zov medzi relaxujúcimi Bratislavčan-
mi. Rovnako by už mohlo byť konečne
minulosťou jazdenie na terénnych
autách, štvorkolkách a minimopedoch
po neďalekej prírodnej rezervácii. No
zrejme si na české Pomáhat a chránit,
alebo kultúru anglických constables
ešte nejaký čas počkáme. 

Michal Buci, Bratislava

Ponteo ponúka šport ale aj dobré jedlo
Zdá sa, že v Rusovciach sa gastronó-
mii darí. V porovnaní s ostatnými
mestskými časťami je tu totiž na
počet obyvateľov a domov azda naj-
viac reštaurácii a krčiem. Najnovším
prírastkom je reštaurácia hotela
PONTEO na Starorímskej ulici.
Pre tých, ktorí v Rusovciach dlhšie ne-
boli, upresníme, že hotel a reštaurácia
tvoria súčasť Activity Park Rusovce
Ponteo, ktorý vyrástol na konci starej a
začiatku novej časti Rusoviec, hneď
vedľa bývalého roľníckeho družstva.
Moderná architektúra komplexu sa
vyznačuje kombináciou betónu, skla a
dreva. Od frekventovanej cesty do
Čunova a Rajky oddeľuje areál betóno-
vý múr, ktorý je však krátky aj na hluk
z neďalekej železničnej trate. Z ponuky
pilates, squashu, fitnes, wellnes, tanca,
futbalu, basketbalu, volejbalu a tenisu
sme si vybrali tunajšiu reštauráciu s
medzinárodnou kuchyňou.
Do reštaurácie sme sa dostali cez
recepciu s lobby barom a kaviarenskú
časť. Z reštaurácie orientovanej na
juhozápad je výhľad na priestrannú
terasu s kapacitou údajne až 100 miest.
Interiér reštaurácie je moderný s podla-
hou imitujúcou drevenú palubovku,
svetlé steny v kombinácii so sklom ešte
zväčšujú aj tak veľký priestor. Stoly sú
prestreté podľa etikety, letmý pohľad
naznačuje vyšší štandard reštaurácie.
V ponuke nechýbajú predjedlá, poliev-
ky, hydinové jedlá, ryby, ľahké jedlá
(šaláty, cestoviny, rizoto), mäsové jedlá
(hovädzie, bravčové, jelenie, bažantie,

pštrosie). Nechýbajú osobitné jedlá pre
deti a dezerty.
Z predjedál sme si dali Prudko opeče-
nú kačaciu pečeň s redukciou portské-
ho vína na brokolicovo-mandľovej
dolke (4,95 €), Paradajku prekladanú
mozzarellou s čerstvým špenátovým
listom a bylinkovým pestom (2,85 €) a
Plátky marinovanej hovädzej sviečko-
vej s horčicovým dippom, hoblinami z
parmezánu a rukolou (4,95 €). Všetky
tri splnili naše očakávania a príjemne
nás navnadili na ďalšie chody.
Z trojice polievok sme ochutnali dve -
Krémovú zo zemiakov a póru s lesný-
mi hubami (2,16 €) a Fazuľovú poliev-
ku so zeleninou a domácimi rezancami
podávaná s chrumkavým prosciutom
(1,49 €). Obe boli chutné, v zemiako-
vej však boli hrčky zo zle rozmiešanej
zápražky.
Z ponuky rýb sme si dali Zeleninový
boršč s mušľami podávaný s grilova-
nou pražmou a pečeným zemiakom s
kyslou smotanou (10,92 €). Tu treba
poznamenať, že samotný názov, no
najmä jeho grafické stvárnenie v jedál-
nom lístku, sú zavádzajúce. Zvýrazne-
né je časť „Zeleninový boršč s mušľa-
mi“, čo je však v skutočnosti len prílo-
ha ku grilovanej pražme. Ak chcel byť
šéfkuchár originálny, tak sa mu to
podarilo - veľmi chutné.
Z hydiny sme si dali Steak z morčacích
pŕs s hríbikovým ragú z kuriatok a gra-

tinovanými zemiakmi s cibuľkou (9,59
€). Tu naše očakávania neboli naplne-
né, pretože zemiaky neboli gratinované
(zapečené), ale restované (opečené).
Pochutili sme si však na Pikantných
kúskoch z hovädzej sviečkovej s grilo-
vanými cherry paradajkami, cuketou a
chilli papričkami podávané so zapeka-
nou zemiakovou kašou (11,58 €).
Pikantné boli až príliš.
Nesklamali ani Plátky jelenieho mäsa
na grilovanom pomaranči s redukciou
červeného vína a šípok a poľovnícka
žemľová knedľa (16,23 €). Sezóna
diviny je dávno preč a jelenie mäso tak
pôsobí na tanieri dôveryhodnejšie na
jeseň ako v máji.
Na záver sme neodolali dezertom -
Tvarohové knedličky plnené brosky-
ňou, posypané mletými orechmi a pre-
liate čokoládou (3,62 €) boli navyše
doplnené aj džemom. Višňovo-maková
štrúdľa na višňovom dippe (1,49 €) aj
Jablkový závin s vanilkovým krémom
(1,49 €) síce neašpirujú na najlepšie v
meste, v Rusovciach však páru nemajú.
Návštevu reštaurácie Ponteo sme si
zopakovali a ocenili sme príjemné
posedenie na terase v tieni slnečníkov.
Vzhľadom na lokalitu je pomer kvality
a ceny veľmi priaznivý. Za podobné
menu by sme v centre mesta zaplatili
podstatne viac.
Naše hodnotenie: ����
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Opasky si uťahujú stále tí istí ľudia
Na písacom stole predo mnou sedí
utešená figúrka klauna. Jedným
okom sa smeje a z druhého mu na líce
steká veľká slza. 
Ktosi mu ju pred rokmi daroval s tým,
že je pre mňa charakteristická. Vraj stále
šaškujem, ale keď si myslím, že ma
nikto nevidí, tak som smutná. Tento
názor ma síce nepotešil, ale uznávam, že
v podstate je pravdivý. Prečo tým zabá-
vam našich čitateľov? 
O pár mesiacov bude 20. výročie zalo-
ženia Fóra spotrebiteľov. Funguje ako
občianske združenie, ktoré bezplatne
pomáha ľuďom v oblasti spotrebiteľ-
ského práva. Počet podnetov - predo-
všetkým telefonických - hovorí o veľkej
dôvere, ktorú v spoločnosti požívame.
To, že nás považujú za čiastočne mien-
kotvorných a objektívnych je, samozrej-
me, potešujúce. 
Zároveň je pre mňa bolestivé, že počet
bezradných spotrebiteľov neklesá. Ba
podnetov je nielen veľa, ale sú aj čoraz
závažnejšie. Zákon o ochrane spotrebi-
teľov je na papieri v poriadku. Žiaľ, sku-
točnosť, že rozhodnúť o práve spotrebi-

teľa v závere rozhoduje súd, nesmierne
sťažuje situáciu spotrebiteľov. 
Podnikatelia v obchode a v službách už
dávno zistili, že spotrebiteľ siahne k
súdnej ceste iba málokedy. Obáva sa
nielen finančnej náročnosti, ale aj neko-
nečných časových prieťahov. Oficiálna
námietka verchušky, že zákon dáva
občianskym združeniam možnosť za-
stupovať spotrebiteľov na súde, je
plesknutím do vody. Dobrovoľnícke
organizácie jednoducho nemajú pro-
striedky, aby mohli čo i len zálohovať
poplatky za profesionálnu právnu
pomoc. Je to situácia, ako keď štát pre-
náša kompetencie v školstve či sociálnej
oblasti na mestá a obce, ale finančné
prostriedky už na to nevyčleňuje.
Sklamaný spotrebiteľ sa preto potom od
nás nedočká zastania v súdnom spore.
Dôchodcovia zase musia plniť čakacie
poradovníky na umiestnenie v štátnych
domovoch dôchodcov, pretože obce a
mestá na neštátne nemajú. Viem si pred-

staviť reakciu kompetentných, že je
kríza a všetci si musia pritiahnuť opa-
sky. Dovoľte mi však klaunovskú otáz-
ku: Vidíte okolo seba (smerom nahor),
že by sa šetrilo? Je mi ľúto, ale ja osob-
ne registrujem skôr pretrvávajúce vyha-
dzovanie peňazí zo strany štátnej správy
a iných orgánov. 
Neskončil sa nákup luxusných áut, vy-
mieňa sa nábytok, školí sa vo vychyte-
ných miestach a rekonštruujú sa budovy
a kancelárie, ktoré mohli počkať do
konca krízy. Komunálni poslanci zo so-
lidarity s občanmi sa vzdali časti svojich
odmien (neporovnateľne nižších ako v
parlamente) - ale nezaregistrovala som,
že by taký krok zvažovali v parlamente.
Verte, naozaj nie som závistlivá. Môj
otec ma ešte naučil, že závisť a žiarli-
vosť sú deštruktívne vlastnosti, ktoré
zožierajú iba toho, kto je nimi ovládaný
- a toho druhého iba provokujú k smie-
chu. No uznajte tú slzu v jednom oku -
keď ešte aj dvadsať rokov po „nežnej“
sa solidarita a uťahovanie opaskov
vyžaduje iba od poctivo pracujúcich. 

Marta Černá, Fórum spotrebiteľov

BratislavaBratislava

www.kobercetrend.sk

Ivánska cesta 10 (2000 m2), 
Tel.: 02/4821 4806; Fax: 02/4821 4809; 
Po-Pia: 9,00-19,00; So-Ne: 9,00-16,00

·evãenkova 23 (PetrÏalka), 
Tel.: 02/6381 3614; 

Po-Pia: 9,00-19,00; So: 9,00-13,00

Sch. Trnavského 1/F (SKLENÍK), 
Tel.: 02/6446 3408; 

Po-Pia: 9,00-19,00; So: 9,00-13,00
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Máj - Mesiac dizajnu v Poluse

INTERIÉROVÝ DIZAJN

A ARCHITEKTÚRA

TRANSPORT DIZAJN

projekcie, výstavy, prednášky, prezentácie

Mesa ná výstava  na jnovších t rendov 
a umeleckých ú le tov renomovaných 
s lovenských d iza jnérov. 

Interakt ívny víkend  p lný prezentác i í 
e tab lovaných umelcov a odborníkov 
v  h lavnej  ro tunde Polusu.

30.-31.5.  2009  (15.00-19.00) 

Matúš Val lo – Mestské zásahy -  zopár  nápadov 
pre lepší  a  kra jš í  ž ivot  v  Brat is lave
Maroš Schmidt  – automobi lový s t ra tég
Katarína Hrdá – Creater  -  s lovenské prototypy 
na ceste do sveta
Juraj  Blažko – Diza jn na ko lesách -  r iešenie 
a rea l izác ia nápadov za „ces ák“

ubica Fábri  – sú asné s lovenské in ter iéry

V sobotu DaVinci  tvor ivé d ie lne pre det i .

Viac in formáci í  na www.polus.sk.

inzercia_252x178_program2.indd 1 5/11/09 2:28 PM

SMER 
PROTI KRÍZE

Európsky parlament

6. jún 2009 www.strana-smer.sk
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NOVÉ MESTO
NA KUKUČÍNOVEJ ULICI kontro-
lovali policajti devätnásťročného mla-
díka. Ten im dobrovoľne vydal šesť
kusov plastových vreciek s obsahom
sušenej zelenej rastliny, o ktorej sa
vyjadril, že ide o trávu. Policajti ho
predviedli na oddelenie a po vypočutí
prepustili na slobodu. Zaistený mate-
riál skončil na expertíze. Mladého
muža stíhajú za trestný čin nedovolenej
výroby omamných a psychotropných
látok, jedov alebo prekurzorov, ich
držanie a obchodovanie s nimi. 

STARÉ MESTO
NA HLAVNOM NÁMESTÍ, ale aj v
niektorých ďalších oblastiach zaregis-
trovali zvýšený výskyt zlodejov, ktorí
okrádajú hostí v reštauráciach, vinár-
ňach, či v iných zariadeniach. Dvoj- a
trojčlenné skupinky najskôr upútajú
pozornosť personálu a potom sa pokú-
šajú kradnúť veci návštevníkom podni-
kom. Na skupinky si už dávajú pozor
policajti, to isté však žiadajú aj od
návštevníkov.

PETRŽALKA
NA KRÁSNOHORSKEJ ULICI
horeli autá. Po dlhšom čase teda v Brati-
slave znovu zaúradovali neznámi podpa-
ľači, ktorí si v tomto prípade zobrali na
mušku BMW X5. Spolu s ním horela aj
Dacia Logan a plamene poškodili ešte
Suzuki Swift. Podľa predbežných ziste-
ní, požiar založili úmyselne, škodu zatiaľ
odhadujú na 45 000 eur. Vyšetrovateľ už
začal trestné stíhanie vo veci trestného
činu poškodzovania cudzej veci.

RUŽINOV
NA BENZÍNOVEJ PUMPE neďale-
ko letiska si muž z Nových Zámkov
kupoval občerstvenie, čo využili nezná-
mi páchatelia, aby mu prepichli koleso
na aute. Keď to muž po pár desiatkach
metrov zistil, musel zastaviť a koleso
vymeniť. Opravu využili zlodeji na to,
aby mu z vozidla ukradli notebook za
1660 eur. 
NA PRIEVOZSKEJ ULICI prišiel
hosť jednej reštaurácie o peňaženku a
mobily. Počas obeda ho oslovil turista s
prosbou, aby mu ukázal na mape, ktorú
rozprestrel na stole, ako sa dostane do
mesta. Keď mu to muž ukázal, turista –
zlodej okrem mapy zbalil zo stola aj
dva mobily a peňaženku. Muž to síce
zistil už o niekoľko desiatok sekúnd,
no zlodeja napriek tomu nechytili.
Poškodený prišiel o doklady, takmer
100 eur a mobily za 300 eur. (mm)

Otec kričal, ale

nikto mu nič

nerozumel
U deda ma čakalo prekvapenie:
Otec. Môj vlastný. Teda dedov syn.
Že je tu len ako dedov syn, som
pochopil zakrátko a presvedčil sa o
tom ešte niekoľkokrát. My vnúčence
sme starým rodičom tykali, vlastné
deti onikali. 
- Čo tu očíš? - vyskočil starký na Gaba
staršieho, ešte v cestovnom. Už si mal
mať na sebe tie staré cajgové gate.
Obleč sa a príď za nami! My s Gabčom
ideme postrojiť Miša. 
- Vytiahni Miša, Gabo, a nachystaj fri-
štuk.
Tatko bez reči (to by sa mama pozera-
la!) vypriahol koňa a nalial mu do
vedra vody z demižóna. Pre nás vybral
chlieb, rajčiny, papriky, soľ a plechový
hrnček s bravčovou masťou. Keď sme
dojedli, dedko opäť zavelil:
- Zapriahni ho do hrabačky!
Hore so senovými vidlami dedko ukla-
dal seno, tatko mu ho podával z kôpok
a ja som s drevenými hrabľami v ruke
dbal, aby ani stebielko na poli nezosta-
lo. Napokon došlo k najlepšiemu.
Tatko vyhodil posledné vidly sena,
dedko ich naložil na miesto a zviazal
celý náklad a cezeň potom spoločne
dali pavúz, utiahli ho hrubým lanom a
vyhodil ma na vrch.
- Pripni hrabačku za voz, ale urob to
poriadne, budeš na nej sedieť, Gabo! -
zavelil zasa dedko. Dal mi do rúk
opraty a skríkol na koňa „hijó“ a Mišo
sa pohol a dedko práskal bičom, na
západe sa slnko blížilo k čiare hôr, a ja
som na teplom a voňavom sene s
opratami v rukách vykrikoval „hijó“ a
„čihi“, keď išlo po tej krásnej zvlnenej
ceste auto v protismere. Občas som sa
obzrel na vlny pahorčekov za nami a
tak som ho aj zbadal: Môj tatko na
sedačke odopnutej hrabačky a
nezvládnuteľná hrabačka s ním v
sedle stále rýchlejšie letela pospiatky
dolu cestou a otec kričal, ale nebolo
rozumieť čo.
- Ako obrátime voz? - spýtal som sa
dedka.
- Načo?
- No, pôjdeme ockovi naproti.
- Nič nebudeme obracať a nikam ne-
pôjdeme. Kázal som mu, aby to pripol
poriadne. 
Asi vycítil môj strach, čo asi bude, keď
nepôjdem otcovi na pomoc. 
- A ty sa neboj. Ja povjem, že som
zakázal otočiť. A neni to už daleko,
hrabačka je lahká a tvoj otjéc silný, -
keď zaťahoval nárečím, vedel som, že
sa v duchu smeje.
- Lenže to je ostuda...
- To vješ, že teda je,- skonštatoval starý
otec. 
Došli sme domov. Otcovi bratia
vypriahli a obriadili Miša, vyhádzali
seno na pôjd v stodole, odtlačili prázd-
ny voz ku stajni. Až vtedy došiel
zapriahnutý do hrabačky, celý spotený
a nazlostený, môj otec.
- Vitaj synu, kde si bol? - povedal
dedko a začal sa tak nákazlivo smiať a
tá vlna sa šírila od dverí stajne cez celý
dvor, až sa smiali všetci. Otec sa vypa-
ril. Gustav Bartovic

z knihy Na viac hriechov
sa už nepamätám (2002)

(Pokračovanie nabudúce)

Bude z Bratislavy niekedy New York?
Nedávno odstránili lešenie, ktoré
niekoľko mesiacov zakrývalo fasádu
domu na Laurinskej 8. Okoloidúcim
sa odkryla výrazná fasáda, možno
ešte krajšia ako mal dom v druhej
polovici 19. storočia. Problematické
je len nejednotné riešenie výkladov
na prízemí, ktoré vznikli začiatkom
20. storočia pri úpravách prízem-
ných priestorov na obchody.
Dom Motešických - lebo ide o zadný
trakt paláca Motešických s hlavným
priečelím obráteným na Komenského
námestie - bol od tridsiatych rokov 19.
storočia až do roku 1924 so svojimi
štyrmi nadzemnými podlažiami naj-
vyšším objektom v južnom rade
domov na Laurinskej ulici. Dom obsa-
hoval na svoje obdobie prepychové
nájomné byty s mnohými izbami.
Počas posledného do Prešporku zvola-
ného uhorského stavovského snemu v
rokoch 1848-49 údajne v tomto dome
býval významný uhorský politik gróf
Štefan Széchényi. 
Po prvej svetovej vojne význam domu
klesol, lebo už nevyhovoval požiadav-
kám na komfort moderného bývania.
Veľké „panské“ byty postupne poroz-
deľovali na viaceré bytové jednotky. V
štyridsiatych rokoch ozdobné prvky
fasády domu otĺkli a dom omietli hlad-
ko, čím získal nepríjemný kasárenský
charakter. Na prízemí vľavo pôsobil
veľký obchod na šijacie stroje firmy
Singer, napravo bol exkluzívny krajčír-
sky salón Kurz. Pavlače na dvorových
stranách uličných krídiel, objektu
bývali chránené sklenenými stenami. 
Po znárodnení v roku 1948 sa dom
neustále znehodnocoval. V priestoroch
Singerovej predajne zriadili závodnú
jedáleň s hygienicky neuveriteľne úbo-
hou kuchyňou pre pracovníkov Inves-
tičnej banky, čím položili základ budú-
cej, dnes už, chvalabohu, zrušenej,
„diétnej“ reštaurácie.
Projektanti terajšej obnovy fasády
domu nemali ľahkú úlohu. Pôvodný
stav fasády len veľmi nejasne doku-
mentovali fotografie z 20. rokov 20.
storočia. Zopakovaním prvkov fasády

z námestia Komenského sa podarilo
dosiahnuť stav veľmi blízky pôvodné-
mu. Oprava fasády súvisí s celkovou
rekonštrukciou a revitalizáciou objek-
tu, spojenou s jeho nadstavbou. Nad-
stavané poschodia v pomerne úzkej
ulici nepôsobia nevhodne. 
Oveľa drastickejším zásahom do ulice
bolo postavenie susedného objektu
Zemskej banky v roku 1924. Na mies-
te niekdajšieho zbúraného administra-
tívneho paláca, v ktorom do začiatku
devätnásteho storočia zasadal uhorský
snem, postavili podľa návrhu pražské-
ho architekta Osvalda Polívku banko-
vý obytný dom, ktorý nikdy dobre
nezapadol svojou architektúrou medzi

okolité stavby. Pritom architekt musel
pred realizáciou svoj pôvodný návrh
upraviť, najmä prepracovať návrhy
fasád (aj do Komenského námestia),
ktoré až príliš opakovali motívy z jeho
vtedy už realizovaných pražských sta-
vieb.
Dom Motešických sa dnes po zvýšení
približuje výške susednej budovy od
Polívku. Laurinská ulica je v úseku
pred domami 8 a 10 pomerne úzka. Ak
sa v budúcnosti postaví na mieste pro-
vizórnej stavby číslo 6 (to provizórium
má už vyše pol storočia!) rovnako
vysoký objekt, bude toto miesto pripo-
mínať ulice v New Yorku či v San
Franciscu: úzky tmavý priechod zovre-
tý medzi mnohoposchodovými histo-
rickými stavbami. Štefan Holčík

FOTO - archív

Exkluzívna 
ponuka bytov
Zadunajská ulica - Petržalka

• Typy bytov: 2 až 3 - izbové
• Výmera: od 52,0 do 79,9 m2

• Každý byt má terasu
• Dom skolaudovaný
• Nadštandardné vybavenie bytov 

+ pozemok v cene
• K bytu možnosť dokúpenia garáže, 

alebo garážového státia

BADUCCI, s.r.o., Mostová 2 (Carlton Savoy)
Telefón: 5464 7365-9 Mobil: 0915 538 683

www.bytcorp.sktel.: 02/ 65 31 65 04 | obchod@kolos.sk | www.kolos.sk

Prijmeme ľudí na doručovanie
materiálov v rámci Bratislavy.
Svoje žiadosti volajte na
tel. číslo 02/6531 6523 alebo
zasielajte mailom na praca@kolos.sk

KOMPLETNÉ
SŤAHOVANIE
(aj menšie prepravy)

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

Spoľahlivé určenie 
otcovstva

(len z výteru z úst)
www.UrcenieOtcovstva.sk

Tel: 02/ 4524 1268

BRIGÁDNICI
Potrebujete brigádnikov na manuálnu

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

rýchlo a bez zdĺhavej administratívy.
5464 3232 0903 263 639 0905 576 888
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Už päť rokov 
sme členmi európskej rodiny

Kraj očami
študentov
Tri mini notebooky získali tre-

tiaci Strednej odbornej školy

chemickej Patrik Bohuš, Michae-

la Lauková a Veronika Kardoso-

vá za najlepšiu powerpointovú

prezentáciu o Bratislavskom

samosprávnom kraji. S ňou sa

študenti zapojili do súťaže Eu-

rópa regiónov – môj región,

môj hrad, ktorú kraj vyhodnotil

pri príležitosti Dňa Európy a 5.

výročia vstupu Slovenska do

Európskej únie. Aj na tieto témy

diskutovali študenti s predse-

dom BSK Vladimírom Bajanom.

Pýtali sa aj na dopravu, výstav-

bu detských ihrísk a nových

športovísk, školské internáty

a pod.

Víťazná prezentácia obsiah-

la informácie o celom regióne

v kontexte Európskej únie, tex-

tové časti autori veľmi vhodne

dokreslili mapami a fotogra-

fiami z regiónu a vystihli cha-

rakteristické črty jednotlivých

okresov v kraji. Za najlepšiu ju

ohodnotila odborná komisia

v zložení – podpredsedníčka

BSK a poslankyňa Európskeho

parlamentu Monika Flašíková-

Beňová, poslanec BSK a pred-

seda komisie školstva, mládeže

a športu BSK Imrich Füle,  Andrej

Krchnavy zo Zastúpenia Európ-

skej komisie v SR, podpredseda

Stredoškolského parlamentu

pri BSK Matej Zagrapan,  Peter

Janičina z oddelenia zahranič-

ných vzťahov BSK, Jozef Rigo

z oddelenia informatiky BSK

a Peter Šafař z odboru školstva,

mládeže a športu BSK.

Do súťaže sa zapojilo 81 štu-

dentov z 15 škôl v pôsobnosti

BSK.

Súťaž
Európska komisia Generálne ria-
dite stvo EÚ pre po nohospodár-
stvo a rozvoj vidieka vyhlasuje 
pre študentov dizajnu a umenia 
z 27 lenských krajín EÚ sú a• 
o ekologické logo pre celú EÚ. 
Ví azná práca sa stane v júli 2010 
oficiálnym logom, ktorým budú 
ozna ené ekologické produkty 
v celej Európskej únii. S cie om 
navrhnú  nápadité a kreatívne 
ekologické logo EÚ dáva Európ-
ska únia nádejným talentom mo•-
nos  vytvori  návrh, ktorý mô•e 
by  vytla ený na miliónoch bale-
ných výrobkov. 

Do medzinárodnej dizajnér-
skej sú a•e sa mô•u zapoji
ob ania EÚ, ktorí sú zapísaní
v niektorej inštitúcii vyššieho
vzdelávania v odbore umenia
alebo dizajnu so sídlom v EÚ.
Porota vyberie tri návrhy. Ví az
dostane finan nú odmenu 6000
eur. Tvorcovia druhého a tre-
tieho najlepšieho návrhu dostanú
3500 a 2500 eur. Návrhy loga je
mo•né posiela  cez osobitnú we-
bovú stránku sú a•e www.ec.eu-
ropa.eu/organic-logo do 25. júna
2009. Úplné podmienky mo•no
nájs  na adrese www.ec.europa.
eu/organic-logo.

Atmosféru podujatia dotváral kul-

túrny program so silným dôrazom 

na kreativitu, pretože aj rok 2009 je 

rokom tvorivosti a inovácie. Obyva-

telia a návštevníci mesta mali mož-

nosť pozrieť sa do Výboru regiónov, 

Rady Európskej Únie, Európskeho 

parlamentu alebo Európskej komi-

sie. Záujem bol veľký, ale ten, čo sa 

nenechal zastrašiť, dovnútra sa dos-

tal pomerne rýchlo a informácie 

mohol prijímať zaujímavou formou 

zrozumiteľnou aj pre deti. Náv-

števník musel ovládať aspoň jeden 

z ofi ciálnych jazykov používaných 

v Bruseli (francúzsky, holandsky 

alebo nemecky), ale veľa materiálu 

dostal aj v anglickom jazyku. Čaka-

nie spríjemňovali hudobné produk-

cie pred budovami a aj vo vnútri. 

Inštitúcie sa nenachádzajú od seba 

ďaleko, preto presun peši netrval 

dlhšie ako 10 minút. 

Vo Výbore regiónov mali zastú-

penie takmer všetky regióny EÚ. 

Každý si mal možnosť vybrať oblasť, 

ktorej sa bude prioritne venovať. 

Zvoliť si mohol z tém - Kreativita 

a inovácie: čo nového v mojom re-

gióne, 20. výročie pádu Berlínskeho 

múru, 10. výročie eura, 5. výročie 

vstupu nových členských krajín do 

EÚ, Lokálne aktivity: čo spravila Eu-

rópa v mojom regióne. Bratislavský

samosprávny kraj sa zameral na 

tému výročia pádu železnej opony. 

Fotografiami si pripomenul náv-

števu britskej kráľovnej v októbri 

2008 a odhalenie pamätníka pri 

príležitosti 20. výročia pádu želez-

Žijeme v Zlatom,
trojuholníku
Zvykli sme si, že Slovensko je sú-

časťou Európskej únie a nedlho

po zavedení spoločnej európ-

skej meny aj na euro. Menej už

v tejto súvislosti uvažujeme nad

tým, aký vplyv to malo na život

v našom kraji a akým tempom to

rozvinulo jeho spoluprácu s oko-

litým svetom. Napokon, medziná-

rodné aktivity Bratislavského sa-

mosprávneho kraja a ich výsled-

ky nepociťuje občan v každoden-

nom živote s takou intenzitou,

ako riešenia problémov z oblasti

sociálnej, školskej, dopravnej...

Napriek tomu majú reálny vplyv

na celkový rozvoj kraja a života

v ňom.

„Z pohľadu Bratislavského sa-

mosprávneho kraja je v tejto sú-

vislosti najvýraznejším východis-

kom jeho poloha na hranici troch

štátov, v mnohých štúdiách EÚ je

tento priestor označovaný aj ako

Zlatý trojuholník,“ povedal v tejto

súvislosti predseda BSK Vladimír

Bajan. Aj podľa jeho skúseností

možno veľmi pozitívne hodnotiť

predovšetkým spoločné koordi-

novanie výstavby novej dopravnej

infraštruktúry cezhraničných regi-

ónov vrátane ich spolufi nancova-

nia, či už ide o budovanie nových

cyklotrás alebo mostov cez rieku

Moravu.

V rámci cezhraničnej spoluprá-

ce je pre BSK dôležité i založenie

iniciatívy Centrope, ktorej cieľom

je rýchla integrácia a rozvoj regi-

ónov štyroch krajín - Maďarska

(Župa Győr-Moson-Sopron, mes-

tá Győr, Sopron), Rakúska (Dolné

Rakúsko, Burgenland, mesto Vie-

deň a mestá Eisenstadt, St.Pölten),

Českej republiky (Juhomoravský

kraj, mesto Brno) a Slovenska (BSK,

TSK, mestá Bratislava a Trnava).

Zahraničné aktivity BSK majú

dopad i na prelínanie života oby-

vateľov prihraničných regiónov aj

pokiaľ ide o oblasť cestovného ru-

chu a trávenie voľného času. Zvý-

šený záujem o poznávanie nášho

regiónu sa prejavuje rozvojom

podnikateľských aktivít v oblasti

cestovného ruchu a vplýva tiež

na rozširovanie a skvalitňovanie

služieb. Badateľné sú investície do

nehnuteľností, mnohí obyvatelia

investujú do kúpy domov a po-

zemkov v prihraničných obciach

v Rakúsku (Wolfstahl, Kittsee),

Maďarsku (Rajka) alebo opačne,

v Bratislave a jej okolí.

Obrovskou devízou je aj uve-

domenie si výhody ovládať cudzí

jazyk susediacej krajiny. Vznika-

jú spoločné projekty podporu-

júce bilingválnosť vzdelávania.

K zrýchleniu dynamiky a kon-

kurencieschopnosti ekonomiky

kraja prispel aj prílev zahranič-

ných investícií. S tým súvisí vznik

nových pracovných miest, zvy-

šovanie zamestnanosti a lepšie

uplatnenie a mzdové ohodnote-

nie kvalifikovanej pracovnej sily,

reštrukturalizácia hospodárskej

základne, zvýšenie konkurenčné-

ho prostredia, zlepšený prístup

na zahraničné trhy, rozvoj a kulti-

vovanie podnikateľského prostre-

dia... Vstup do EÚ a sprístupnenie

pracovných trhov v členských

krajinách prispeli k nadobudnutiu

schopnosti pracovnej sily obstáť

v konkurenčnom prostredí so zvý-

šenými nárokmi na kvalifi káciu,

jazykové znalosti, manažérske a IT

zručnosti, mobilitu.

nej opony. Tému eura predstavil 

vo svojom stánku prostredníctvom 

detských fotografií a ich asociácií 

s novou menou. Stánok esteticky 

dotváral banner a brožúry s fo-

tografiami miest v Bratislavskom 

kraji. Návštevníkov zaujal aj fi lm 

o kraji a neodolali ani ochutnávke 

vín z Bratislavského kraja a sladkým 

perníkom. Na podujatí sa zúčastnil 

i prezident Výboru regiónov M. Luc 

Van den Brande, ktorý sa zastavil aj 

v stánku BSK.

V Európskom parlamente bol pre

účastníkov pripravený hudobný

a tanečný program, zaujímavá bola

aj prezentácia webportálu www.

moneeuropass.be, vďaka ktorému si

mohol záujemca urobiť vlastný živo-

topis podľa európskych noriem, kto-

rý bol dostupný v 23 jazykoch. Na

výber bolo veľa interaktívnych hier

- jazykový labyrint, slovný puzzle -

alebo kvíz so základnými otázkami

ohľadne EÚ. Zaujala i debata s člen-

mi európskeho parlamentu na tému

ako európsky parlament ovplyvňu-

je životy 500 miliónov európskych

obyvateľov. Veľké zastúpenie mali

ekologické témy s množstvom ma-

teriálov poskytnutých v najmenej

troch európskych jazykoch.

V Rade EÚ bol veľký priestor po-

skytnutý predsedajúcej krajine - 

Českej republike. Vo vstupnej hale 

sa nachádzalo kontroverzné dielo 

českého umelca Davida Černého 

Entropa, ktoré dopĺňal test dešif-

rujúci dielo. Jednotlivé brožúry in-

formovali o kultúrnych aktivitách 

českého predsedníctva. Pre deti bol 

vyhradený kútik s českými animo-

vanými fi lmami. V druhej polovici 

haly ste sa mohli dozvedieť odpo-

vede na otázky – čo je Europol a za 

čo zodpovedá, Aká je misia agentú-

ry Rady EÚ, na čo sa zameriava, čo 

je jej cieľom a čo je náplňou Haag-

skeho programu v oblasti vnútra 

a spravodlivosti na úrovni EÚ.

Pred budovou Komisie EÚ vítal

návštevníkov hudobný program,

interaktívne hry pre deti a šou ak-

robatov. Ako symbolický darček

ste si mohli sami naraziť mincu na

historickom razidle. Informačné

stánky vo vnútri budovy posky-

tovali fakty o regionálnej politike

v EÚ. Brožúry o štruktúre investícií

v EÚ v rokoch 2007-2013 boli pre-

hľadne spracované vo viacerých

jazykoch. Množstvo hier pre deti

bolo prevedených do atraktívnej

estetickej formy s množstvom 3D

kulís. Väčšiu časť zaberala výstava

výherných plagátov súťaže, ktorú

vyhlásil Jacques Barrot, viceprezi-

dent Európskej komisie. Jej témou

bola Európska Únia a občianstvo

a zúčastniť sa na nej mohli všetci

nad 16 rokov so sídlom v EÚ. Do

súťaže prišlo 2500 prác, čo sved-

čí o veľkom záujme mladých ľudí

vyjadriť svoj názor aj inou formou

ako hovoreným  slovom.

Podujatie Open Doors sa bude

konať aj na budúci rok. Európsky týž-

deň regiónov a miest Open days je

podobného charakteru a otvoria ho

v októbri t. r. v Bruseli.

Od historického 1. mája 2004, kedy ohňostroje rozžiarili oblohu v desiatich nových členských štátoch – vrá-
tane Slovenska – a 75 miliónov ľudí spoločne oslávilo, že sa stali občanmi Európskej únie, uplynulo päť 
rokov. Význam Európskej únie v živote jej súčasných 500 miliónov občanov od tohto okamihu neustále 
rástol. Pri príležitosti 5. výročia nášho vstupu do EÚ a blížiacich sa volieb do Európskeho parlamentu, kto-
ré sa na Slovensku uskutočnia 6. júna, prinášame pohľad aj na podujatia, ktoré sa uskutočnili počas Dňa 
otvorených dverí do európskych inštitúcií 9. mája. 

STRETNUTIE SO Š ÉDSKYM VEĽVYSLANCOM. Predseda BSK Vladimír Bajan prijal pred niekoľkými dňami

Mikaela Westerlinda, veľvyslanca Švédska (na fotografii Františka Rajeckého), ktorý svojou návštevou

podčiarkol predovšetkým skutočnosť, že v 2. polroku bude Švédsko  predsedať Európskej únii. Zaujímal sa

najmä o regionálne rozdiely na Slovensku a riešenia ich vyrovnávania, ale aj o dopady hospodárskej krízy

na Bratislavský kraj. Zaujali ho aj formy cezhraničnej spolupráce bratislavského regiónu s regiónmi Maďar-

ska a Rakúska. Bratislavský samosprávny kraj nemá podpísanú dohodu so žiadnym regiónom Švédska, no

v rámci iniciatívy Stredoeurópskeho dopravného koridoru CETC spolupracuje so švédskym regiónom Ska-

ne. Cieľom aktivity je dobudovanie dopravnej infraštruktúry v smere od Baltského až po Jadranské more.

Región Skane i BSK patrili spolu s 3 poľskými regiónmi a jedným českým regiónom medzi signatárov tejto

iniciatívy podpísanej v roku 2001.

Stranu pripravil 

Bratislavský samosprávny kraj

V



FUTBAL
Keďže slovanisti rozhodli o svojom
majstrovskom titule už v stredu
proti Nitre (vyhrali 3:1), nedeľňajší
duel v Trnave bol hlavne o prestíži.
Belasí v ňom síce neoplatili nedávnu
domácu prehru, ale na ihrisku naj-
tradičnejšieho súpera znovu nepre-
hrali a rovnako ako na jeseň si
odniesli bod.
Po stredajšom víťazstve nad Nitrou
poslal tréner Ladislav Pecko proti
Spartaku kombinovanú zostavu s nie-
ktorými hráčmi, ktorí nastupovali iba
zriedkavejšie. 
Na výkone sa to však veľmi neprejavi-
lo, hostia zohrali vyrovnanú partiu a
keby mali viac šťastia, mohli myslieť
aj na tri body. Treba však priznať, že aj
Spartak mal niekoľko príležitostí a
nerozhodný výsledok preto nikoho
osobitne nenadchol, ale ani nesklamal.
„Niektorým hráčom, ktorí nehrávali až

tak často, sme dali šancu šancu, aby
presvedčili o svojich kvalitách. Ďalších
sme vyskúšali na iných postoch, ako
zvyčajne. S niektorými sme boli spo-
kojní, s inými menej,“ priznal kormi-
delník majstra a pokračoval: „Chceli
sme odčiniť domácu prehru, ale remíza
bola nakoniec spravodlivá. Obe muž-
stvá mali dosť šancí, no deľba bodov je
zrejme zaslúžená.“ Slovan privíta v
sobotu 23. mája v 31. kole Tatran Pre-
šov, duel na Tehelnom poli sa začína o
17.30 h.
Petržalka akoby v závere súťaže strá-
cala trochu dych. Najskôr prehrala v
Ružomberku 0:3 a v sobotu doma len
remizovala s Banskou Bystricou 1:1,
pričom musela bojovať aj o ten jediný
bod. „Domáci sa dostali do vedenia po
našej hrúbke. Hru sme potom zobrali
do svojich rúk, ale nedokázali sme si
vypracovať viac šancí. Domáci sa
začali spoliehať na kontry, a keď po

jednej dali druhý gól, bolo rozhodnu-
té,“ komentoval tréner Michal Hipp
stredajšie stretnutie v Ružomberku.
Proti Banskej Bystrici Artmedia len
doťahovala náskok Dukly a bolo jasné,
že myšlienkami je už vo finále Sloven-
ského pohára. „Nebol to najkvalitnejší
zápas, prevládala bojovnosť, kvalita
chýbala. Remíza je však zaslúžená,“
dodal Michal Hipp. Jeho zverenci hrali
v stredu spomínané pohárové finále, v
sobotu nastúpia v Dubnici.
Ani úvahy o likvidácii Interu a pre-
miestnení do Senice neubrali žlto-čier-
nym na chuti, aby všetkým dokázali, že
majú na návrat do Corgoň ligy. V 30.
kole I. futbalovej ligy vyhrali na
Pasienkoch nad Prievidzou 4:2 a v
tabuľke sú len bod za vedúcim Trenčí-
nom. Bude preto zaujímavé sledovať,
čo sa stane, ak interisti nebodaj súťaž
vyhrajú a vybojujú si účasť v Corgoň
lige... (mm)

Inter nakoniec

skončí asi na

Záhorí, v Senici
FUTBAL
Futbalový Inter má zrejme spečate-
ný osud. Podľa najnovších informá-
cii je už takmer isté, že sa klub z
Pasienkov presunie do Senice, kde sa
má zlúčiť s tamojším futbalovým
klubom.
Keďže po Petržalke prechádza na
Pasienky aj Slovan, je jasné, že tri
kluby jeden štadión neuživí. Inter sa
mal pôvodne presťahovať do Dúbrav-
ky, neskôr do Senca, no po ponuke od
Záhorákov je najpravdepodobnejšia
verzia jeho sťahovania do Senice, kde
by mal potichučky dožiť... Bratislav-
ský a slovenský futbal tak zrejme nie-
lenže definitívne príde o jeden z najtra-
dičnejších klubov, ale otázniky sú aj
nad mládežníckymi mužstvami, preto-
že nie všetci žiaci a dorastenci budú
môcť prejsť do Slovana. (mm)

Hádzanárky

ŠKP obhájili

vlaňajší titul
HÁDZANÁ 
Hádzanárky bratislavského ŠKP sú
znovu majsterkami Slovenska. Po
jednom víťazstve v Michalovciach
pridali doma ďalšie dva a pome-
rom 3:1 na zápasy obhájili svoj vla-
ňajší triumf.
Prvé domáce stretnutie vyhrali Brati-
slavčanky 28:21 a tréner Štefan Katu-
šák po ňom spokojne skonštatoval:
„Zahrali sme dobre v obrane aj v
útoku, výborne sme zvládli aj samotný
záver, keď súperky sme do ničoho
nepustili.“ O deň neskôr zvládli hádza-
nárky ŠKP prvý mečbal a po výhre
29:23 mohli oslavovať nielen titul, ale
aj double, keďže už skôr sa im podari-
lo vyhrať Slovenský pohár. 
„Je to fantastický úspech. Dokázali
sme obhájiť titul, čo sa nestáva každý
rok, navyše sme mali mladé družstvo,
ktoré to nemalo jednoduché. Vzhľa-
dom na celú sezónu si však myslím, že
sme si titul zaslúžili. Potvrdili sme to
najmä v záverečných dueloch, keď
sme ukázali našu silu,“ pochvaľoval si
Š. Katušák. (mm)
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So Slovanom sa

lúči Döme a

zrejme aj Hovi
HOKEJ
Hokejový útočník Róbert Döme pre-
kvapil všetkých fanúšikov bratislav-
ského Slovana. Len pár hodín po
začiatku letnej prípravy oznámil tré-
nerovi Róbertovi Pukalovičovi, že v
Bratislave končí.
Tridsaťročný útočník má za sebou dve
slovanistické sezóny, v prvej sa tešil z
titulu, v druhej so spoluhráčmi nestačil
v semifinále na Skalicu. „Na Slovan
budem rád spomínať, prežil som v ňom
krásne obdobie a viem si predstaviť, že
sa sem ešte niekedy vrátim,“ vyhlásil
bývalý kapitán belasých. S kariérou sa
podľa vlastných slov nelúči.
Zverenci dvojice Antonín Stavjaňa -
Róbert Pukalovič začali prípravu s via-
cerými novými tvárami, na druhej stra-
ne v kádri chýbajú mnohé bývalé
opory. Po skončení zmlúv sa rozlúčili
Hančák, Srdínko, Výborný, Kotaška,
Uram, Lažo, Kropáč, Pištek, Hreus,
Baček, Devečka, Štajnoch, Novajov-
ský, po chvíľke rozhodovania sa pre
odchod rozhodol aj brankár Hovi,
ktorý vraj už nenašiel v Bratislave
dostatočnú motiváciu. 
Posilami by mali byť obranca Tesařík a
útočník Demel zo Znojma, zo Sp. No-
vej Vsi prišiel jeden z najväčších slo-
venských talentov Libor Hudáček, z
Trenčína ďalší útočník Nemec a z Pop-
radu Skokan. Jedným z hráčov, ktorým
sa končila zmluva a klub ju chce pre-
dĺžiť, má byť Lipiansky. (mm)

V Moyzesovej

sieni vystúpia

tanečníci
TANEC
Tanečný klub Danube pripravil na
nedeľu 24. mája 2009 už tradičné
podujatie - Memoriál Ivanky Dvo-
řáčkovej. 
Už 6. ročník súťaže v spoločenskom
tanci, a spoločenskom tanci i tanečnom
športe integrovaných dvojíc aj na
vozíčku bude v Moyzesovej sieni.
Podujatie sa začne o 19.00 h a bude
spojené s celonárodnou prehliadkou
výtvarného a tanečného umenia zdra-
vých a hendikepovaných ľudí.
V programe sa predstavia aktuálni
víťazi Svetového pohára v tanečnom
športe na vozíčku. Súčasťou integrova-
ného podujatia je medzinárodná súťaž
v spoločenských tancoch určená aj pre
tanečníkov bez postihnutia a vystúpia
aj rôzne postihnutí tanečníci so svojimi
nepostihnutými partnermi. (mm)

FUTBAL
Futbalisti bratislavského Slovana si
to nemohli lepšie naplánovať. V
sezóne, keď oslavujú 90. výročie
vzniku klubu a 40. výročie víťazstvá
v bývalom Pohári víťazov pohárov
získali svoj jubilejný piaty slovenský
titul, navyše po okrúhlych desiatich
rokoch.
Aj to je dôvod niektorých akcií, ktoré
majú hráčom, trénerom, funkcioná-
rom, ale najmä fanúšikom pripomenúť
históriu klubu z Tehelného poľa. Zača-
li sa už v sobotu na Kuchajde, kde sa
uskutočnil turnaj v malom futbale
„Sme belasá rodina“. Na sobotu 30.
mája je zase pripravené podujatie „24
hodín kopania jedenástok“. 
Ide o charitatívnu akciu, ktorej výťa-
žok poputuje detskému domovu v
Modre. Uskutoční sa na Tehelnom
poli, kde sa navyše každý jeden
záujemca stane účastníkom pokusu o
vytvorenie rekordu a jeho zápisu do
slovenskej knihy rekordov. 
Úvod je predpoludním o 11.00 h a ako

prví by sa mali k loptám postaviť
samotní hráči áčka, ktorí vzápätí odce-
stujú na ligový duel do Ružomberka. V
prípade dobrého počasia sa budú jede-
nástky kopať na hlavnom štadióne, ak
bude nepriaznivé, presunú ich na ved-
ľajšiu tréningovú plochu. Cena jedné-
ho pokusu je 50 centov, tri strely stoja
euro, za 5 eur môže záujemca kopať
ľubovoľný počet jedenástok.
Hlavná časť slovanistických osláv sa
uskutoční v utorok 2. júna, keď na
Tehelnom poli privítajú SSC Neapol,
bývalého talianskeho majstra a víťaza
Pohára UEFA. Galavečer uvedie veľ-
kých hráčov Slovana z dávnej aj
nedávnej minulosti, futbalistov, ktorí
získavali tituly v sedemdesiatych či
deväťdesiatych rokoch, ich trénerov,
fanúšikov, umelcov. 
Vrcholom bude spomínaný duel proti
Neapolu, ktorý by mal prísť v najsil-
nejšej zostave, teda aj s Marekom
Hamšíkom. Pôvodne chceli organizá-
tori pozvať súpera ešte zvučnejšieho
mena, Barcelonu, no tá vzhľadom na

svoje vyťaženie a účasť vo finále Ligy
majstrov účasť odriekla...
„Taliani sľúbili, že priletia so základ-
ným kádrom. Pre nás je zaujímavé, že
Marek Hamšík by sa mohol objaviť v
oboch dresoch, teda aj Slovana,“ infor-
moval generálny sekretár belasých
Dušan Tittel a pokračoval: „Celá akcia
nie je len o futbalistoch, ale o všetkých,
ktorí písali históriu tohto klubu. Aj
preto pozývame každého, kto šíril
slávu Slovana.“
Vstupné na tento večer je od 5 do 25
eur, na záver podujatia osvetlí oblohu
ohňostroj. Združenie Belasá šľachta
navyše chystá k 40. výročiu víťazstva
v PVP brožúrku s cédečkom, ďalšia
kniha o Slovane k jeho 90-ročnej tra-
dícii by mala vyjsť v septembri aj
kniha.
Záver slovanistických osláv už bude
patriť najmenším, 13. júna sa na Tehel-
nom poli uskutoční Bratislavský deň
detí, ktorý bude v rámci Memoriálu
Petra Dubovského, tradičného turnaja
futbalových prípraviek. (db)

Najslávnejšie slovenské derby bolo 

bez divákov, Slovan z Trnavy s bodom 

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na

www.banoviny.sk

VALNÉ
ZHROMAŽDENIE

Lesného a pozemkového
spoločenstva v Záhorskej Bystrici

sa bude konať

dňa 7. júna 2009
o 14. hodine

v Spoločenskom dome
v Záhorskej Bystrici.

02/6020 1711
0905 319 509

www.stahovaniesvasnou.sk

S AHOVANIE
S VÁŠ OU

Výroba a montáž
plastových okien 

s certifikátom

Pozor! ŠROTOVNÉ
aj u nás!   

+ zľava 30 % na dodávku 
a 25 % na práce do 31. 5. 2009

5-komorový nemecký systém TR0CAL
výborné okná s certifikátom priamo od výrobcu

GARÁŽOV É BRÁNY 
Neváhajte a vyberte si kvalitu!

Výstavný salón: Nobelovo námestie 9, 851 01 Bratislava
tel./fax: 02/6241 2331, 02/6224 7195

e-mail: aluwin@aluwin.sk www.aluwin.sk

Mala prísť Barcelona, príde Neapol

KUCHYNSKÉ ŠTÚDIO EXE

kuchyne na mieru
Šustekova 10, Bratislava

02/634 54 337 0905 273 553
www.kuchyneexe.sk

KUPÓN - 10% ZĽAVA - MÁJ́ 09
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Všetko o plotoch

www.dirickx.sk

Odborárska 19, 831 02  Bratislava

Po – Pi 8:00 – 17:00 / So 8:00 – 12:00

Tel.: 02/4463 1207 

bratislava@dirickx.sk

 poradenstvo
 predaj 
 montáž

BAnoviny_252x178.indd 1 5/15/09 4:10:07 PM
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Predaná nevesta

a protest proti

jej stvárneniu
LIST ČITATEĽA
V marci 2009 mala slovenská verej-
nosť možnosť po rokoch privítať na
scéne divadla Opery SND premiéru
opery Bedřicha Smetanu Predaná
nevesta pod taktovkou dirigenta
Rastislava Štúra v režijnom stvárne-
ní Pavla Mikuláštíka.
Z histórie zrodu opery Predaná nevesta
je celej hudobnej verejnosti známe, aký
programový zámer mal skladateľ v
spolupráci s libretistom Karlom Sabi-
nom. Skladateľovi išlo predovšetkým o
vytvorenie komickej opery s hlbokým
národným významom, a preto v obsa-
hu figuruje vidiecky námet spojený s
absolútnou ľudovosťou, tzn. vidiecka
scéna a ľudové kroje. Komickosť a
ľudovosť opery sa nemala stať fraškou,
paródiou či karikatúrou života - čo bolo
typické pre nemeckú a taliansku operu
buffo. 
Rustikálnosť a komickosť svojej opery
B. Smetana zásadne nechcel nadradiť
nad hudbu, naopak netradične pozdvi-
hol veselé libreto na vysokú kompo-
zičnú úroveň, takže humorné scény
neprevyšujú vysoké umelecké stvárne-
nie. Týmto skladateľovým zámerom
sa Predaná nevesta nestala lacným
žánrom len na pobavenie, ale skladateľ
ju kompozične pozdvihol na úroveň
romantickej opery celosvetovej hod-
noty. 
Režisér Pavel Mikuláštík očividne
nerešpektoval prísny autorský zámer a
svojvoľne svojou režisérskou taktov-
kou stvárnil presne to, čo si skladateľ
vyslovene neželal. Posunul dej o sto
rokov dopredu, čím dal do silného pro-
tikladu réžiu druhej polovice 20. storo-
čia s romantickou hudbou, takže divák
rozpoltene vníma krásu hudby a novo-
dobé stvárnenie obsahu často s nechut-
nými až oplzlými a lacnými výjavmi.
Celá opera pod režijným podaním
Pavla Mikuláštíka vyznela ako pamflet
a výsmech skladateľovej koncepcie, čo
my milovníci opery ostro odsudzujeme
a klasifikujeme ako zločin proti pravé-
mu umeniu.
Diváci na predstaveniach zdržanlivo
krútia hlavami, tí odvážnejší vyjadrujú
svoj nesúhlas hlasnými prejavmi a
pískaním. Častý argument „veď mla-
dým sa to páči“, absolútne neobstojí,
lebo takéto stvárnenie nevedie k
výchovnému cieľu, práve naopak,
mladí ľudia sa bez hlbšieho zamyslenia
konzumne zabávajú na submisívnom
stvárnení. 
My - slovenskí, respektíve slovanskí
fanúšikovia opery a pravého umenia
ostro protestujeme proti deklasovaniu
našich národno-ľudových tradícií
neuvedomelými režisérmi - jednotliv-
cami, ktorí urážajú naše národné a kul-
túrne povedomie.

Svetlana Zimanová, Bratislava

D. Tatarka 

v umeleckej 

fotografii
VÝSTAVA
V Stredoeurópskom dome fotografie
na Prepoštskej 4 otvorili výstavu o
slovenskom spisovateľovi Dominiko-
vi Tatarkovi pod názvom Hommage
á Dominik.
Výstava prezentuje diela autorov Boh-
dana Holomíčka, Vladimíra Kompán-
ka, Jána Budaja, Ladislava Bielika,
Ľuby Lauffovej, Milana Laluhu, Alber-
ta Marenčina st., Martina Marenčina,
Viktora Stoilova a Pavla Tótha. Okrem
vystavených diel si každý deň až do
skončenia výstavy (7. júna 2009),
môžete o 16.00 h pozrieť v SEDF film
Panna zázračnica režiséra Štefana
Uhera z roku 1966. (dš)

Indickí umelci

vystúpia 

v Klariskách
HUDBA
V koncertnej sále Klarisky vystúpia
23. mája 2009 o 19.00 h dvaja indic-
kí umelci na koncerte s názvom Sitar
and Tabla. 
Debashish Ganguly a Abhijit Banerjee
sú svetovo uznávaní majstri, ktorí po
prvýkrát vystúpia na Slovensku. Obaja
sú vyhľadávanými spoluhráčmi
hudobníkov rôznych žánrov, napr.
Raviho Shankara alebo Larryho Cory-
ella. Sú autormi hudby k úspešným fil-
mom, odborníkmi na tradičnú indickú
hudbu, ktorí svoju muzikalitu dokazu-
jú miešaním žánrov experimentovaním
s džezom aj folklórom. (dš)

DIVADLO
K novej premiére predstavenia,
ktoré uviedli v Štúdiu L+S, sa po
záverečnom potlesku dá dodať len
jedno - zišla sa tu celkom slušná,
invenčná, tvorivá a vtipná Partička.
Herci si nemuseli dlho lámať hlavu s
názvom improvizačného predstavenia,
už dlhý čas tvoria partiu, ktorá zabáva
nielen televíznych divákov. Jedna vec
je pripravovať televízne humorné relá-
cie, celkom iné sústo však improvizá-
tori musia zhltnúť, ak sa postavia tvá-
rou v tvár divákovi. A tak na premiére
všetci čakali. Hľadisko v napätí a javis-
ko v spočiatku rozpačitej tréme, či už
tento pocit herci priznávajú, alebo nie. 
Rozpaky však z celého dvojhodinové-
ho predstavenia trvali asi pol minúty a

opadli hneď po vstupe Dana Dangla na
scénu. A to diváci ešte nevideli jeho
Partičku. Štvorica hercov a zabávačov,
humoristov podobného razenia, zasad-
la na scénu v pracovnom. Marián
Miezga, Petra Polnišová, Lukáš Lati-
nák a Roman Pomajbo prišli v premié-
rový večer do divadla v džínsoch a trič-
kách. Človek mal pocit, že si v to popo-
ludnie vyšli zakopať v parku do lopty. 
Rozbalili to naplno nielen s humorom,
ale aj s výraznou empatickou schop-
nosťou priblížiť sa divákovi a neštekliť
ho servilne po bruchu, ale dopriať mu
zábavný večer plný gagov, chytľavých
scénok, improvizačných zážitkov,
zábavných formulácií, ale aj zmyslupl-
ných viet, ktoré majú hlavu a pätu a
navyše výsostnú schopnosť rozosmiať.

Každé predstavenie, ktoré Partička od
premiéry predstaví v Štúdiu L+S bude
iné. Nemôžete sa teda stopercentne
spoliehať na odporúčania, ktoré vám
dávame. Nabudúce prídu možno iní
herci, výber režiséra Daniela Dangla je
však bezchybný a do tímu si berie len
spoľahlivých jedincov. Okrem spomí-
naných hercov by sa mala na scéne
objaviť aj Kristína Tóthová. 
Štúdio L+S tak bude mať vo svojom
repertoári zábavnú show, plnú skve-
lých a vtipných hercov, ktorí sa
nerozpakujú stiahnuť si dole aj gate,
alebo zodrať zo seba kožu s jediným
cieľom: inteligentne, vtipne a pútavo
rozosmiať diváka. Len komici vedia,
že je to možno tá najťažšia vec na
svete. Dáša Šebanová

Herecké hviezdy slovenského humoru

v Štúdiu L+S chcú divákov rozosmievať

Partička mladých hercov zabáva divákov v Štúdiu L+S svojou improvizáciou. FOTO - Ctibor Bachratý

Viac o bratislavskej
kultúre sa dozviete na

www.banoviny.sk

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO
mestskej časti Bratislava - Čunovo

vyhlasuje na deň 30. 6. 2009 voľby
na funkciu miestneho kontrolóra

mestskej časti Bratislava - Čunovo
na úväzok 0,4 hod.

Podmienky na zaradenie uchádzača 
do volieb na funkciu miestneho

kontrolóra sú nasledovné:
• minimálne úplné stredné vzdelanie
• podpísaná písomná prihláška
• originál výpisu z registra trestov
• profesijný životopis
• overený doklad o vzdelaní
• písomná predstava o výkone činnosti
• súhlas so spracovaním osobných údajov

Bližšie informácie možno získať na sekre-
tariáte MÚ, tel. 02/ 62 850 629. Prihláš-
ky s doloženými dokladmi je potrebné do-
ručiť do podateľne MÚ Bratislava - Ču-
novo, Hraničiarska 144, 851 10 Brati-
slava najneskôr do 15. 6. 2009 v zale-
penej obálke označenej „Voľba kontroló-
ra - neotvárať“.

Pobočka Privatbanky, a. s. v Bratislave Vám ponúka

najlepšiu úrokovú sadzbu
termínovaného vkladu na trhu

Privatbanka FIX Konto

3,30 % p. a.
bez poplatkov a dodatočných podmienok

Kontakt:  
pobočka Bratislava, Krížna 3, tel.: 02/5541 0647-8

n riadenia bežného účtu

riadenie a vedenie termínovaného vkladu

evný úr b

riadenie s minimálnym vkladom 250 EUR (7 531,50 SKK)* 

peňažné prostriedky vrátane úrokov uložené na účte 

Privatbanka FIX Konto sú hránené v súlade 

konom o hrane vkladov

Možnosť riadenia účtu Privatbanka FIX Konto  e  Internet na stránke www.privatbanka.sk

* konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

na 12 mesiacov

•Nájom od dvoch týždňov
•Cena od 9,6 €/289,-Sk

•Prístup 24 hodín denne
•Osobný alarm

www.selfstorage.sk
tel. 0800 500 951

PRENAJMITE SI SKLAD

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

0905 234 615 � 4363 8184

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

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

Zasekli sa vám dvere?

DOMESTICA SR HĽADÁ
PRE SVOJICH KLIENTOV

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

e-mail: info@domestica.sk

- ženy na dlhodobé upratovanie
domácností a firiem

- možnosť aj pre živnostníčky
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Akcia platí od 1. do 31. mája 2009.

Spálne

Ivanská cesta 26, Bratislava (diaľnica D1, exit Letisko)
otváracia doba: 7 dní v týždni od 10:00 do 20:00

www.nabytokgalan.sk

09-04-24_spalne-20-Bratislavske_noviny-252x118.indd 1 24.4.2009 10:53:13

Spoločnosť AQAP s.r.o., člen skupiny 

IURIS GROUP, a.s. už začala s výstavbou 

polyfunkčného bytového komplexu CENT-

ROOM s bytmi, obchodnými priestormi 

a kanceláriami pri budúcom shopping 

centre AUPARK.

V centre najznámejšieho kúpeľného

mesta v Piešťanoch vyrastie nový projekt 

HLAVNÝ PREDAJCA:

ZOZNÁMTE SA S HLAVNÝM MIESTOM V PIEŠŤANOCH

www.centroom.sk

bývania. Polyfunkčný objekt Centroom sa 

bude nachádzať v samotnom centre mesta, 

v pria mom susedstve čoskoro dostavaného 

shopping centra AUPARK a v blízkosti 

pešej zóny. 

Moderné a dynamické bývanie sa tu spája 

s neopakovateľnou kúpeľnou atmosférou, 

jedinečnými možnosťami relaxu, ale aj 

trendovým a pohodlným nakupovaním. 

Spoločnosť začala s výstavbou v apríli 

2009 a dokončenie sa plánuje na október 

2010. Centroom bude sedempodlažnou 

budovou so spolu 44 bytmi, siedmimi 

obchodnými priestormi v parteri a 600 m2

administratívnych priestorov, ktoré sa budú 

tiež predávať do osobného vlastníctva. 

Byty aj nebytové priestory majú k dispozí-

cii parkovacie miesto v krytej garáži. 

V Centroome by mali byť rozličné veľkosti

bytov od jednoizbových až po trojizbové. 

Iuris v prípade bytov predpokladá vyšší 

štandard kvality, vrátane 24-hodinovej 

recepcie.

Tlacova_252x118.indd 1 5/14/09 10:44:43 AM
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SOBOTA 23. mája
� 9.45 - Schloss Hof - Záhradné dni,
autobusový výlet na výstavu kvetov v
rakúskom zámku Hof, TIK DNV, Istrij-
ská 49, Devínska Nová Ves
� 15.00 - Festival slovenskej národnej
piesne, Nádvorie Istrijská č. 6 a Veľká
sála IstraCentra, Hradištná 43, Devínska
Nová Ves
� 16.00 - Čo sa skrýva za obrázkom,
tvorivé čitateľské dielne pre deti od 5
rokov, Bibiana, Panská 41
� 19.00 - Per Olov Enquist: Noc lesbi-
čiek, freudovská komédia, nevhodné pre
mládež do 18 rokov, divadlo a.ha, Škol-
ská 14
� 19.00 - L. Smoček: Čudné popolud-
nie Dr. Zvonka Burkeho, divadlo
Astorka, Námestie SNP 33

� 20.00 - Lucien Dubuis, koncert,
Hlava XXII, Bazová 9
� 20.00 - Azyl music krst, koncert, A4
Nultý priestor, Námestie SNP 12
� 20.30 - Big exclusive funky party 5,
hrajú: Funkiez, Sax´N´Jay, Dj Hajtko-
vic, Divadlo v podpalubí, Tyršovo
nábrežie

NEDEĽA 24. mája
� 10.00 - Gašparko a Janko v pekle,
Stražanovo bábkové divadlo, DK Dú-
bravka, Saratovská 2/A
� 10.30 - Nedeľné matiné, Bratislavské
gitarové kvarteto, program: F. Carulli, G.
Fauré, P. Bellinati, G. Bizet, GMB, Mir-
bachov palác, Františkánske námestie 11
� 10.30 - Organový koncert, program:
J. S. Bach, C. Franck, M. Dupré, účinku-
jú: I. Szabó (SR), Veľké koncertné štúdio
SRo, Mýtna 1
� 10.30 - Ježibaby, divadlo Vešiak, roz-
právky v Gullfosse, reštaurácia Gullfoss,
Čulenova 5
� 10.30 - M. Beňová: Strašiak, interak-
tívne a edukačné predstavenie pre deti
predškolského veku, účinkujú študenti
VŠMU, DK Ružinov, Ružinovská 28
� 14.00 - Harmatanec, výučba ľudového
tanca pre občanov s mentálnym postihnu-
tím (od 15 rokov), M klub, Rovniankova 3
� 15.00 - Festival slovenskej národnej

piesne, prehliadka ľudových piesní a
tancov, Nádvorie Istrijská č. 6 a Veľká
sála IstraCentra, Hradištná 43, Devínska
Nová Ves
� 15.00 - Nedeľný čaj o tretej, do tanca
hrá Simax, DK Lúky, Vigľašská 1
� 16.00 - Čítanie s Bibianou, tvorivé a
hravé čítanie pre deti od 4 rokov, Bibia-
na, Panská 41
� 18.00 - Tancuj, tancuj, vykrúcaj...,
účinkuje : DFS Trávniček a FS Dopra-
vár, DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 19.00 - Kabaret - Nvota / Žiška, Tú-
lavé divadlo, divadlo v podpalubí, Tyr-
šovo nábrežie
� 20.00 - Art of Livin - international
multimedial festival, multimediálny
festival s interpretmi zo štyroch krajín,
Klub za Zrkadlom, Rovniankova 3
� 20.00 - Jam session with The trio,
koncert, Hlava XXII., Bazová 9
� 20.00 - Marie Jones: Kamene vo
vreckách, divadlo Kontra, A4 Nultý
priestor, Námestie SNP 12

PONDELOK 25. mája
� 17.00 - Útek z kina Sloboda, rež. W.
Marczewski, klub poľského filmu, Poľ-
ský inštitút, Nám. SNP 27
� 18.00 - Veľký rešpekt, kino, r. V. Csu-
dai, A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12
� 19.00 - Fragile, koncert, divadlo v
podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - Graffovo kvarteto (ČR),
Komorné dni J. N. Hummela, program:
G. Klein: Fantázia a fúga pre sláčikové
kvarteto, B. Martinů: Dve piesne pre alt a
klavír, J. N. Hummel: Sláčikové kvarteto
G dur op. 30 č. 2, Pálffyho palác, Hudob-
ná Dvorana, Zámocká ulica
� 19.00 - Don Quijote podľa Sancha,
Teátro Wüstenrot, Trnavské mýto 1
� 19.00 - K. Žiška: Čiernobiele srdce
Charlieho Chaplina, Kremnické gagy,
Nominácia DOSKY 07, divadlo Ludus,
Malá sála PKO
� 19.00 - Samuel Beckett: Koniec hry,
divadlo a.ha, Školská 14
� 19.00 - U. Kovalyk: Deň mŕtvych,
divadlo, Štúdio 12, Jakubovo námestie 12
� 19.30 - V. Klimáček a kol., Som hot
dog (true story of my facebook), divad-
lo GunaGU, Františkánske námestie 7

UTOROK 26. mája
� 10.00 - Medzinárodný deň detí, urobí-
me si svoju hračku, DK lúky, Vigľašská 1
� 10.00 - O škaredom káčatku, pro-
gram podľa známej rozprávky H. Ch.
Andersena, Bibiana, Panská 41
� 14.00 - Nepatríme na smetisko, diva-
delné predstavenie, CDLaV, Gaštanová 19

� 16.00 a 19.00 - Opereta na cestách,
Teátro Wüstenrot, Trnavské mýto 1
� 19.00 - Jean Genet: Slúžky, zrkadlo-
vý horor, divadlo a.ha, Školská 14
� 19.00 - Podvodníci, humoristický pro-
gram, účinkujú: M. Markovič a A. Hajdu,
divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - M. Gelardi: Zlomatka,
divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.30 - K. Vosátko a kol.: Telenove-
la, divadlo GunaGU, Františkánske ná-
mestie 7
� 20.00 - The Hope Gospel Singers and
Band, koncert, Hlava XXII, Bazová 9
� 20.00 - Morča, divadlo SkRAT, A4
Nultý priestor, Námestie SNP 12
� 20.00 - Koncert Rádio_FM, Poho-
da_FM Live: Hudba z Marsu, Komorné
štúdio SRo, Mýtna 1

STREDA 27. mája
� 10.00 - K. Žiška: VelipsespileV,
poézia reality, realita poézie - divadelná
asambláž, od 13 rokov, Divadlo Ludus,
Malá sála PKO
� 10.00 a 14.00 - Malí módni návrhá-
ri, tvorivé dielne pre deti od 5 rokov,
Bibiana, Panská 41
� 14.00 - O škaredom káčatku, pro-
gram podľa známej rozprávky H. Ch.
Andersena, Bibiana, Panská 41
� 14.00 - Keď Svetozár tancuje, pro-
gram pre deti, účinkuje: Funny Fellows,
CDLaV, Gaštanová 19

� 18.00 - Diplomový koncert, I. Eceto-
vá - spev, Seminárna sála UK, Klariská 5
� 19.00 - Vychádzajúce hviezdy, D. Tur-
čina - husle, L. Fančovič - klavír, hudobný
salón, Zichyho palác, Ventúrska 9
� 19.00 - P. Pavlac: Červená princez-
ná, divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.30 - Oľga Belešová a Masahiko
Shiraki: John & Yoko, divadlo Guna-
GU, Františkánske námestie 7
� 20.00 - Daniel Vaczi Trio, koncert,
Hlava XXII., Bazová 9
� 20.00 - Kino podľa Maroša Hečka,
A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12

ŠTVRTOK 28. mája
� 10.00 - O škaredom káčatku, pro-
gram podľa známej rozprávky H. Ch.
Andersena, Bibiana, Panská 41

� 10.00 - K. Žiška: VelipsespileV, diva-
delná asambláž, od 13 rokov, Divadlo
Ludus, Malá sála PKO
� 10.00 - Krása nevídaná, verejná
generálka, Bratislavské bábkové divad-
lo, Dunajská 36
� 10.00 - Medzinárodný deň detí, urobí-
me si svoju hračku, DK lúky, Vigľašská 1
� 17.00 - Absolventský koncert ZUŠ
Miloša Ruppeldta, Zichyho palác, Ven-
túrska 9
� 18.00 - Dni mexickej kultúry, súbor
Magisteriál, hosť: Mariachi Azteca de
Praga, DK Dúbravka, Saratovská 2/A
� 19.00 - O. Wilde: Celkom vážne,
divadlo Ívery, Školská 14
� 19.30 - V. Klimáček: Ginsberg v Bra-
tislave (Beat Generation 1965), divadlo
GunaGU, Františkánske námestie 7
� 20.00 - NikiStein Jazz sextet, kon-
cert, Hlava XXII, Bazová 9
� 20.00 - Nemusím veľa, stačí dobre,
divadlo SkRAT, A4 Nultý priestor,
Námestie SNP 12

PIATOK 29. mája
� 10.00 - Krása nevídaná, verejná
generálka, Bratislavské bábkové divad-
lo, Dunajská 36
� 18.00 - Absolventský koncert, M.
Kollerová, I. Malašenková - klavír, Se-
minárna sála UK, Klariská 5
� 19.00 - Večer autentického folklóru,
účinkujú: Folklórna skupina Raslavičan
a ĽH Stanislava Baláža z Raslavíc, DK
Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 19.00 - Music Club, Lyricus + hostia,
DK Lúky, Vigľašská 1
� 19.00 - I. S. Turgenev: Mesiac na dedi-
ne, divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.30 - Slovenská filharmónia, L.
Svárovský, dirigent, P. Baran, violončelo,
program: V. Riedlbauch, E. W. Korngold,
J. Novák, B. Martinů, Veľké koncertné
štúdio Slovenského rozhlasu

VÝSTAVY
� Hommage á Dominik, výstava foto-
grafií Dominika Tatarku, Stredoeuróp-
sky dom fotografie, Prepoštská 4
� Blažej Baláž - Sucharatolest, Dom
umenia, Nám. SNP 12, potrvá do 8. júna
� Tomáš Krčméry: Živo(t)renie,
výstava grafík a olejomalieb, Hurbanove
kasárne, Kollárovo námestie 10, potrvá
do konca mája
� Juraj Bartusz: Pulzujúca geometria,
Galéria Z, Ventúrska 9, potrvá do 14. júna

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

vyjdú opäť o týždeň
28. mája 2009


