
Vlani zistili príslušníci mestskej polí-
cie počas služby, alebo vďaka kame-
rovému systému, 100 585 udalostí, z
ktorých 89 142 riešili v priestupko-
vom konaní. Významná časť sa odo-
hrala v letnom období, o ktorom
náčelníčka bratislavskej mestskej
polície Zuzana ZAJACOVÁ tvrdí,
že je najťažším z celého roku.
- Letná turistická sezóna je pre nás naj-
ťažším ročným obdobím. Napriek hos-
podárskej kríze aj teraz čakáme, že
Bratislava bude znovu navštevovaným
mestom. Pripravujeme preto viac služ-
bukonajúcich policajtov a väčší počet
hliadok aj so psovodmi najmä v pešej
zóne Starého Mesta, v historickom
jadre. Aj pomocou ďalších inštitúcií
chceme domácich aj zahraničných
turistov upozorniť na vreckových zlo-
dejov, prípadne na ľudí, ktorí na uli-
ciach obťažujú.

O koľko sa zvýši počet hliadok v uli-
ciach mesta?
- Na letnej sezóne v centre mesta sa
bude podieľať celá bratislavská mest-
ská polícia. Nezostane to na pleciach
jednej stanice. Lokalitu Starého Mesta
sme si rozdelili na dva segmenty.
Prvým je tvrdá pešia zóna, druhým
okolie Starej tržnice, Kamenného
námestia, Námestie SNP, Poštová ulica
a Obchodná ulica.
Leto sa však týka aj ostatných brati-
slavských mestských častí.
- Aj my si chceme viac všímať vyhľa-
dávané turistické lokality ako Zlaté
piesky, Draždiak, dunajská hrádza.
Tento rok začne svoje pôsobenie
cyklistická hliadka, ktorá bude hliad-
kovať práve na hrádzi. 

Registrujete počas leta zvýšený
počet zlodejov, ktorí sem prichádza-
jú zo zahraničia alebo z iných častí
Slovenska, prípadne páchajú trestnú
činnosť viac domáci delikventi?
- Nedá sa presne predpovedať, aké to
bude tento rok. Aj preto, lebo napríklad
vreckových krádeží na ulici ubudlo.
Najmä vďaka kamerovému systému.
Ťažko teda predpovedať, kto sa bude
podieľať na trestnej činnosti.
Čo radíte ako prevenciu proti zlode-
jom?
- V reštauráciách, ale aj vonku, si treba
dávať veľký pozor na osobné veci.
Nevenovať sa im je nebezpečné, preto-
že zlodeji sú veľmi rýchli.
A kto si vo všeobecnosti dáva počas
letnej sezóny väčší pozor - Bratislav-
čania alebo turisti?
- Skôr sú opatrnejší domáci, Bratislav-
čania. Zhováral sa Dušan Blaško
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Oneskorené

informovanie 

obyvateľom

strpčuje život
BRATISLAVA
Za posledné týždne dokázali predsta-
vitelia mestskej a miestnej samosprá-
vy viackrát strpčiť život Bratislavča-
nom. Ak by úradníci obyvateľov
mesta informovali včas, dalo sa tomu
predísť.
Najskôr zlyhal bratislavský magistrát
začiatkom mája pri informovaní verej-
nosti o uzatvorení a rekonštrukcii Iván-
skej cesty. Hovorkyňa magistrátu v
stredu 6. mája 2009 o 14.34 h informo-
vala médiá, že na druhý deň 7. mája
večer bude na tri dni uzatvorená Iván-
ska cesta. Pritom hovorca krajského
policajného riaditeľstva o tom informo-
val médiá už o 4,5 hodiny skôr - presne
o 9.52 h. Ako sme sa neskôr dozvedeli,
o uzávierke Ivánskej cesty rozhodla
operatívna komisia magistrátneho
oddelenia prevádzky dopravy v utorok
5. mája 2009 predpoludním a bolo tak
dosť času informovať médiá a verej-
nosť ešte v ten istý deň. Magistrát však
o tom informoval s vyše 24-hodinovým
odstupom.
Ďalším prípadom, keď si bratislavský
magistrát dal načas s informovaním
verejnosti, boli víkendové uzávierky
viacerých bratislavských ulíc - Jégeho,
Molecovej, Janotovej, H. Meličkovej,
Majerníkovej a Kuklovskej. Hovorky-
ňa magistrátu o tom informala až v pia-
tok 22. mája 2009 popoludní s tým, že
„od dnešného večera do nedele do
20.00 h bude čiastočne uzatvorená
Jégeho ulica od otočky trolejbusov po
križovatku Stodolová“.
Podobný prešľap sa podaril aj hovorky-
ni samosprávy Starého Mesta, ktorá v
utorok 12. mája 2009 o 16.11 h infor-
movala o zjednosmernení Beskydskej
ulice, ku ktorému došlo nasledujúci deň
- v stredu o 10.00 h. Operatívna komi-
sia magistrátneho oddelenia prevádzky
dopravy pritom o tejto zmene rozhodla
v utorok 21. apríla 2009, teda pred 21
dňami.
Samosprávy Bratislavy a Starého Mes-
ta pri informovaní o týchto dopravných
zmenách, ktoré sa dotkli mnohých
bratislavských vodičov, jednoznačne
zlyhali. Vo vzťahu k verejnosti a
médiám padá vina na hovorkyne, zdá
sa však, že problém je v celkovom prí-
stupe samospráv k občanom. Úradníci,
ktorí o týchto zmenách rozhodovali, si
buď dostatočne neuvedomujú dopad
vlastných rozhodnutí na život obyvate-
ľov mesta, alebo na nich jednoducho
kašľú. Pritom stačilo o zmenách infor-
movať hneď po ich schválení alebo
jednoducho termín realizácie posunúť
o týždeň neskôr. Aby v tomto meste
boli konečne úradníci pre ľudí, a nie
ako je to doteraz. Slavo Polanský
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STARÉ MESTO
Rekonštruovaná a pamiatkovo chrá-
nená budova na Grösslingovej ulici
číslo 18 dostáva v týchto dňoch novú
fasádu. Niektorí obyvatelia z okolia
spochybnili jej žltú farbu, pretože
budova bola podľa nich kedysi
modrá, tak ako susedný kostolík.
Podľa Bratislavského samosprávneho
kraja, zriaďovateľa gymnázia, nová
fasáda vrátane farebného vyhotovenia
korešponduje s pôvodnou farbou a jej
použitie je aj výsledkom konzultácií s
pamiatkarmi. Na modro bola totiž pre-
maľovaná až neskôr.
Riaditeľka gymnázia Eva Petrášová
tvrdí, že rekonštrukcia sa robí podľa

schváleného projektu,  ktorý odobrili aj
pamiatkari. Na základe sond sa vraj
došlo k záveru, že pôvodná farba školy
nebola modrá. „To, že pôvodná bola
žltá, vidno aj bez sond na niektorých
častiach fasády - keď sa pozeráme z
dvora. Budovu od roku 1908 niekoľko-
krát premaľovali, ja si pamätám, že na
tyrkysovo-modro až po roku 1980,“
uviedla E. Petrášová. 
Jeden z autorov projektu obnovy budo-
vy gymnázia architekt Peter Bouda
nám povedal, že ide o vzácnu secesnú
stavbu, ktorá sa rekonštrukciou uvedie
do pôvodného stavu. Pri projekte sa
vychádzalo z archívnych písomných
prameňov a pôvodnú žltú farbu

potvrdil historický prieskum budovy.
Aj susedný kostolík sv. Alžbety, známy
ako Modrý kostolík, mal kedysi inú
farbu.
Historická budova gymnázia desaťro-
čia pustla. Vzhľadom na zlý technický
stav objektu schválili v roku 2008
poslanci samosprávneho kraja peniaze
na obnovu. Bratislavský samosprávny
kraj dal takmer 5 miliónov eur a zo
zdrojov Európskej investičnej banky
išlo viac ako 4,5 milióna eur. Peniaze
čerpá kraj z prvej časti pôžičky od EIB
vo výške 23 miliónov eur, ktoré sú
určené aj na obnovu Konzervatória na
Konventnej a Bábkového divadla na
Dunajskej ulici. Robert Lattacher

Fasáda gymnázia dostáva pôvodnú farbu
Žltá a biela farba patria k budove gymnázia na Grösslingovej ulici. FOTO - Oto Limpus

Mestská polícia bude mať aj cyklistov

Znovuotvorenie 

mestského

divadla vyjde

na milióny eur 
BRATISLAVA
Mesto chce prostredníctvom príspev-
kovej organizácia Mestské divadlo P.
O. Hviezdoslava dať okrem samot-
nej divadelnej tvorby priestor aj na
organizovanie divadelných festivalov
a prehliadok.
Návrh na zriadenie divadla bol jedným
z bodov štvrtkového zasadnutia brati-
slavského mestského zastupiteľstva. Zo
správy o návrhu na vytvorenie divadla
vyplýva, že počas divadelnej sezóny v
ňom prinesú niekoľko premiér a zhru-
ba 100-120 predstavení. Na to je
potrebný ročný príspevok z mestských
zdrojov minimálne 850 000 eur.
Predpokladané náklady na celoročnú
prevádzku divadla sú najmenej 287 000
eur, pritom vlastné uvedenie hier pri plá-
novaných šiestich reprízach bez hercov
je vyčíslené na minimálne  334 000 eur.
V prípade vlastného súboru s 12-14 her-
cami a ďalších 24 administratívnych a
technických zamestnancov sa môžu
náklady vyšplhať až na 675 000 eur
ročne. Pri variante do 20 hercov a 43 za-
mestnancov to bude vyše milióna eur. 
V návrhu na zriadenie mestského
divadla sa ďalej uvádza, že do začatia
pravidelnej divadelnej prevádzky je
nevyhnutná revízia a možná prekládka
plynového potrubia, revízia a oprava
javiskových ťahov, hlavnej opony,
javiskovej techniky, ďalej rekonštruk-
cia výškovo nastaviteľnej podlahy, ale
aj kúpenie chýbajúcej zvukovej, sve-
telnej a komunikačnej techniky divad-
la. V prípade splnenia týchto nárokov,
sú náklady približne 1,2 milióna eur,
bez výškovej variabilnej podlahy, ktorá
potrebuje odborný posudok. 
Mesto Bratislava vzhľadom na dlhodo-
bé úhrady z grantových programov a
zdrojov z eurofondov  neráta v roku
2010 s príjmami z činnosti divadla. Prí-
spevok potrebný na činnosť v roku
2010 by sa mal pohybovať od 1,030
milióna eur do 1,49 milióna eur. Na
prekrytie rozpočtu v roku 2009 potre-
buje financie na úrovni 55-60 percent
roku 2010.
V návrhu zriaďovacej listiny Mestské-
ho divadla P. O. Hviezdoslava sa ráta s
jeho založením od 1. júla 2009. Listina
umožňuje aj podnikateľskú činnosť
mestskej organizácie, ktorá spočíva v
prenájme nehnuteľností a poskytovaní
aj iných, ako základných služieb spoje-
ných s prenájmom. Divadlo by mohlo
ďalej prenajímať hnuteľné veci, robiť
fotografické služby a služby súvisiace
s produkciou filmov alebo videozázna-
mov, reklamné a marketingové služby
a poskytovanie rýchleho občerstvenia
v spojení s predajom na priamu konzu-
máciu. (rob)



NOVÉ MESTO
Nedávno trápil problém postávajú-
cich prostitútok obyvateľov Krížnej
ulice, najnovšie sa preniesol na neďa-
lekú Vajnorskú. Mnohí ľudia bývajú-
ci v tejto lokalite sa bezradne pýtajú,
či možno problém nejako vyriešiť.
„Ako skutočne deprimovaný obyvateľ
Bratislavy sa už nedokážem pozerať na
pouličnú prostitúciu na Vajnorskej, tak-
mer pri Istropolise. O prostitúcii v hlav-
nom meste sa toho napísalo veľa a všet-
ci vieme, že existuje. Všetci poznáme
miesta, kde prostitútky nájdete so želez-
nou pravidelnosťou, no polícia hrá
mŕtveho chrobáka,“ sťažuje sa náš čita-
teľ Vladimír Kliment. 
Ako píše, pouličná prostitúcia je v Bra-
tislave každodennou realitou. „Aj malé
deti v škole si už rozprávajú o miestach,
kde môžu stretnúť predstaviteľky naj-
staršieho remesla. Priznám sa, že ma
stále prekvapuje, že sa prostitútky po-
kojne prechádzajú a ponúkajú svoju
prácu v tesnej blízkosti jednej z hlav-
ných budov polície v meste. Je to len
kúsok od centra mesta, na frekventova-
nej ulici, po ktorej každodenne prejdú ti-
sícky áut, stovky peších chodcov a oby-
vateľov Nového Mesta, či desiatky
električiek a autobusov MHD.“
Zaráža ho najmä prístup zodpovedných:
„Zatiaľ čo sa štátna či mestská polícia
nečinne prizerajú „obyvateľkám“, ktoré
sa so železnou pravidelnosťou objavujú
večer čo večer na tých istých miestach,
obyvatelia tejto mestskej časti musia

znášať všetky negatíva. A evidentne si
nemôžu pomôcť. Predstavte si situáciu,
že pri ceste domov sa vaše „susedy“
nezabudnú spýtať, či nemáte chuť, v
rozpakoch počúvate od svojich detí
otázky, kto sú tie tety na ulici. V priľa-
hlých trávnatých plochách, kríkoch či
nestrážených kútoch sa nachádzajú
použité prezervatívy, vreckovky, dokon-
ca aj použité striekačky či ihly.“
Chybu vidí najmä v polícii: „Najčastej-
ším argumentom je, že na reálne obvi-
nenie chýbajú dôkazy. Ak by ho niekto
chcel nájsť, tak si ho zadováži. Policaj-
tov v civile fingujúcich záujem o služby
prostitútok, to by bolo na našu políciu
pravdepodobne príliš veľké sústo... Čo
však bráni predstaviteľom mesta či
poriadku, ktorých platíme z našich daní,
aby nainštalovali kameru, to naozaj
netuším.“
Ľudia bývajúci v tejto lokalite sa problé-
mom nevyhnú ani doma: „V lete nemô-
žete otvoriť okno, pretože evidentne sfe-
tované prostitútky sa medzi sebou hlas-
no zhovárajú, kričia na seba (ak im kon-
kurencia obsadí zaužívané miesto) a
vchádzajú do predzáhradky či priamo
pod okná, kde nemajú problém sa
vypotrebiť, alebo iba čakať na svojho
platiaceho „princa“. Dvor musí byť
dokonale zamknutý, pretože v opačnom
prípade sa stane miestom „výkonu
práce“,“ píše Vladimír Kliment.
Náš čitateľ zdôrazňuje, že problém
zostáva problémom najmä kvôli ľahos-
tajnosti: „Kompetentných tento pro-

blém pravdepodobne nezaujíma. Nedo-
kážem sa zbaviť pocitu, že pouličná
prostitúcia je organizovaný zločin, ktorý
polícia jednoducho v tichosti toleruje. A
to je smutné.“
Na problém zareagovala Alžbeta Kles-
nilová, tlačová tajomníčka starostu
mestskej časti Bratislava - Nové Mesto:
„Bolo by chybou tvrdiť, že polícia sa len
nečinne prizerá tomuto javu. Príslušníci
mestskej polície pôsobiaci v mestskej
časti Bratislava -  Nové Mesto totiž
majú v popise práce aj kontrolu dodržia-
vania všeobecne záväzného nariadenia
o dodržiavaní čistoty a poriadku, ktorý
rieši aj poskytovanie sexuálnych slu-
žieb. Na verejných priestranstvách
mestskej časti nie je dovolené „ponúkať
alebo poskytovať sexuálne služby, alebo
sa takýchto služieb dožadovať.“
Podľa jej vyjadrení mestskí policajti v
roku 2008 v súvislosti so sexuálnymi
službami riešili 28 prípadov. V devät-
nástich uložili blokové pokuty v úhrnnej
sume 4000 korún (čo je približne 210
Sk na každú pokutu! - pozn. red.), deväť
prípadov odstúpili obvodnému úradu na
správne konanie. 
„Treba však povedať, že pri týchto 28
prípadoch mali policajti istotu, že išlo o
sexuálne služby. Inak, tvrdia, sa ponuka a
dopyt po sexuálnych službách dokazuje
veľmi ťažko. Policajti - mestskí i štátni -
aj samospráva Nového Mesta už roky
poukazujú na to, že prostitúciu u nás
nerieši zákonom,“ dodala Alžbeta Kles-
nilová. Dušan Blaško

STARÉ MESTO
Bratislavský magistrát oznámil, že
tento týždeň dokončil revitalizačné
práce na Hodžovom námestí. Stalo
sa tak položením dlažby na časti
námestia od Banskobystrickej ulice.
Hlavným cieľom revitalizácie bolo
zabrániť parkovaniu na námestí.
Hodžovo námestie je tak po dlhých
mesiacoch divokého parkovania bez
áut. O skutočnej revitalizácii však ho-
voriť nemožno - tá mala spočívať v
osadení 38 nových lavičiek tzv. vieden-
ského typu v hodnote 5200 eur, osadení
nových smetných košov, čiastočnej
oprave dlažby a vysadení letničiek.
Nové lavičky síce pribudli, ale slovo
„nové“ spĺňa zrejme len čierne kovanie,
pretože pri bližšom pohľade sú dosky
lavíc iba upravené a natreté. Inak zosta-
lo námestie v podstate také, aké bolo aj
predtým - s obrovskými poškodenými
betónovými kvetináčmi, nevkusnými
betónovými „smetiakmi“ či popraska-
nou dlažbou okolo fontány. 
Na jej okraji kedysi sedávalo množstvo
ľudí, dnes je okupovaná kŕdľami holu-
bov, ktoré tam nechávajú svoj trus.
Mesto tvrdí že k celkovej revitalizácii
Hodžovho námestia „pristúpi až po šir-
šej diskusii a ustálení názorov na budú-
cu architektonickú podobu námestia“,

ale kedy to bude, dnes nikto nevie. Pri-
tom ktoré iné námestie, ak nie to pred
prezidentským Grassalkovichovým
palácom, by malo mať najvyšší repre-
zentatívny charakter so vkusne a s
účelne urobenou úpravou. 
Podľa prvého námestníka primátora
Milana Cíleka (Občiansky klub), ide o
dočasnú úpravu, aj kvôli šetreniu peňa-
zí. Dôvodom je podľa neho i to, že
hlavný architekt mesta chce námestie
riešiť špecifickým spôsobom. Jeho úlo-
hou je zorganizovať súťaž o budúcej
architektonickej podobe námestia. Ak

mestskí poslanci vyčlenia v rozpočte
potrebné peniaze, bude možné urobiť
komplexnú revitalizáciu. „Námestie by
si to určite zaslúžilo,” uviedol M. Cílek. 
Náklady na úpravu boli vyše 98 000
eur. Na námestí je 130 stĺpikov ako zá-
brany proti parkovaniu. Zmizlo 70 be-
tónových lavičiek a 3 betónové smetné
koše. Lokálne sa vymenila dlažba na
miestach, kde bola poškodená, a na
miestach, kde boli odstránené lavičky.
Do konca mája majú vysadiť letničky
vo všetkých kvetináčoch. (brn) 

FOTO - Oto Limpus
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Linka číslo 147

bude jazdiť

až na Kalváriu
STARÉ MESTO
Bratislavská samospráva spolu s
Dopravným podnikom Bratislava,
a.s., rozširujú trasu minibusovej
linky číslo 147. Linka začala jazdiť
po ťažko dostupných uliciach Staré-
ho Mesta koncom minulého roka a
od 1. júna 2009 pôjde až na Kalvá-
riu a na Hodžovo námestie. 
Podľa prvého námestníka primátora
Milana Cíleka (Občiansky klub), trasu
rozširujú na Kalváriu najmä kvôli star-
ším občanom, ktorí môžu mať problé-
my s chodením v kopcovitom teréne.
Linka 147 zíde dole na Hodžovo
námestie, kde bude pokračovať cez
Koziu ulicu smerom na Palisády a
hore cez Šulekovu a Timravinu ulicu
na Kalváriu, pričom na Búdkovej má
stabilnú zastávku. Podľa M. Cíleka, tí,
ktorí linku v Starom Meste využívajú,
vedia, že cestujúcim zastaví autobus
počas jazdy na znamenie v podstate
kdekoľvek, kde to potrebujú.
Linka 147 jazdila do 1. júna zo Šule-
kovej ulice po Búdkovú, teraz sa jej
trasa rozširuje o Hodžovo námestie a
Kalváriu. Linka jazdí každý deň, cez
týždeň od rána do 20.00 h a počas
víkendu od 8.30 do 17.45 h.
Okrem mikrobusovej linky č. 147 jaz-
dia v meste ešte dve – na karloveskom
sídlisku Dlhé Diely číslo 35 a na novo-
mestských Kramároch číslo 44. Filo-
zofiou malých liniek je prepojenie
hlavných ťahov MHD s horšie dostup-
nými ulicami a obytnými zónami,
ktoré sú vzdialené od nosných liniek.
Podobné mikrobusové linky by potre-
bovali aj niektoré ďalšie bratislavské
mestské časti. (rob)

Hodžovo námestie je opravené, ale na

svoj architektonický projekt stále čaká

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

Zákaz fajčenia

v nákupných

centrách neplatí
BRATISLAVA
Zákon o fajčení na verejných prie-
stranstvách patrí medzi tie, ktoré sa
dodržiavajú asi najmenej. Nefajčiari
si to často uvedomujú aj v bratislav-
ských obchodných centrách, kde sa
na človeka valí dym zo všetkých
strán. Na vine sú vraj len majitelia
kaviarní, krčmičiek a drobných pre-
vádzok.
Vedenia jednotlivých obchodných cen-
tier totiž väčšinou vyhlasujú, že v ich
verejných priestoroch je fajčenie zaká-
zané. Čo však má z toho nefajčiar, prí-
padne rodiny s malými deťmi, keď
stačí prejsť okolo najbližšej kaviarnič-
ky, kde fajčiari, sediac na chodbe,
vyťahujú jednu cigaretu za druhou a
často tak zamorujú celú uličku.
„Rešpektujeme platnú právnu úpravu
zákona o ochrane nefajčiarov a v
rámci spoločných priestorov (chodby,
pasáže, schodisko a pod.) je fajčenie
zakázané. Tak ako doteraz, využijeme
všetky možnosti, ktoré nám zákon
dáva na to, aby sme zamedzili fajčeniu
v spoločných priestoroch Auparku, a
prispeli k ochrane nefajčiarov,“ infor-
movala Maria Juritková, PR manažér-
ka Auparku. 
Pokiaľ ide o jednotlivé prevádzky,
podľa jej slov je zodpovednosť na ich
prevádzkovateľoch. „Manažment cent-
ra upozornil jednotlivých nájomcov na
platnú právnu úpravu a tiež na to, že sa
pripravuje kontrola jej dodržiavania
orgánmi, ktoré na to určuje zákon,“
dodala Maria Juritková.
Situáciu v Avione objasnila oficiálna
informácia z jej Správy centra: „V
nákupnom centre je zakázané fajčiť,
okrem kaviarní, ako priestorov na to
určených. Z oficiálneho stanoviska
hlavného hygienika SR z Úradu verej-
ného zdravotníctva SR vyplýva, že ak
ide o zariadenie (kaviareň), kde sa
nevyrábajú pokrmy (zákusky), ide o
zariadenie, na ktoré sa zákaz fajčenia
nevzťahuje. Zároveň nákupné centrum
nie je definované ako predajňa, a preto
sa naň generálny zákaz fajčenia
nevzťahuje.“
V obchodnom centre Danubia je fajče-
nie zakázané, ale aj tu platí „ale“. „V
dvoch kaviarňach nachádzajúcich sa v
týchto priestoroch sa fajčí. Musím však
podotknúť, že za každú túto nájomnú
jednotku si nájomca zodpovedá sám,“
informovala manažérka marketingu
Sylvia Hajičková.
Na doby, keď budú obchodné centrá,
a nielen v Bratislave, úplne bez ciga-
retového dymu, si preto musíme ešte
nejaký ten mesiac či skôr rok, poč-
kať. Otázkou je však dokedy, a či
vôbec niekedy príde ten čas, keď
bude celý priestor nefajčiarsky. V
obchodných centrách, ale nielen tam,
teda zatiaľ vyhrávajú cigarety. Stačí
sa totiž prejsť aj ulicami a pozrieť na
zastávky autobusov či električiek.
Veselo sa na nich fajčí a nezabraňuje
tomu ani občasné no-no-no zo strany
polície. (db)

Prostitútky na Vajnorskej ulici trápia

ľudí z okolia, nízke pokuty nezaberajú

obložené žemle, toasty
domáce zákusky, štrúdle

tel.: 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



ČUNOVO
Spoločnosť Danubia Invest chce ešte
tento rok začať s výstavbou Danubia
Parku. Na území od Poldra za
Čunovskú hať, smerom k slovensko-
maďarským hraniciam, má vznik-
núť športovo-rekreačný areál s roz-
lohou približne 220 hektárov.
Po jeho vlaňajšom schválení zastupi-
teľstvom mestskej časti Čunovo zostá-
va vyriešiť už len otázku architekta.
„Vyzvali sme viaceré slovenské aj
zahraničné architektonické kancelárie
a jeho meno zverejníme do troch
mesiacov,“ vysvetlila Katarína Bedná-
rová, projektová manažérka Danubia
Invest.
Súčasnej hospodárskej krízy sa inves-
tor neobáva. „Vzhľadom na jedineč-
nosť a konkurenčné výhody, ktoré
tento projekt charakterizujú, by nemala
mať na Danubia Park výrazný vplyv,“
myslí si Katarína Bednárová.
Súčasťou areálu budú športoviská, gol-
fový areál, hotel, akvapark, prístav, ale
aj objekty na víkendové bývanie či
skanzen podunajskej kultúry. Výstavba
mala vyjsť na 8 miliárd Sk, čo je dnes
približne 265 miliónov eur. Výstavbu
rozdelili do troch etáp. Prvá sa začne
tento rok, pripraví sa v nej technická

infraštruktúra a potrvá do roku 2014.
Výstavba samotných objektov bude
počas ďalších dvoch etáp. Investor má
pozemky prenajaté na 99 rokov od
Vodohospodárskej výstavby a Sloven-
ského vodohospodárskeho podnik.
Predpokladom je, že po dokončení
Danubia Parku by tu mohlo nájsť prácu
približne 1100 ľudí.
Uvedená lokalita by sa navyše stala

vyhľadávaným centrom nielen pre
rekreačných návštevníkov, ale aj pre
športovcov. Park privítalo aj samotné
Čunovo, ktoré mu dalo zelenú a po
vybudovaní a úplnom dokončení od
neho čaká oživenie turistického ruchu,
možnosti zamestnania pre svojich
občanov a ešte väčšie turistické zvidi-
teľnenie. (db)

VIZUALIZÁCIA - Danubia Invest

STARÉ MESTO
Na Mickiewiczovej ulici plánuje
súkromný investor postaviť origi-
nálnu budovu pod názvom Wallen-
rod. Už na prvý pohľad upúta zele-
ňou na fasáde, ktorá výrazne oživí
ulicu a ktorá má meniť farbu podľa
ročných období.
Spoločnosť ITB chce vytvoriť komor-
nú budovu so siedmimi podlažiami. Na
2144 metroch štvorcových plochy
budú kancelárie a päťdesiat parkova-
cích miest. Kancelárie s priemernou
rozlohou dvesto štvorcových metrov
mieni investor predať. Výnimočnosťou
budovy nie je len jej fasáda, ale ponúk-
ne aj najmodernejšie technické a tech-
nologické vybavenie.
Projekt vertikálnej zelene na Sloven-
sku ešte neexistuje, podobné sú v
nemeckom meste Hamburgu, či v špa-
nielskej metropole Barcelona. Zelená
fasáda prinesie odlíšenie od okolitej
zástavby a vytvorí tak jasný orientačný
bod. V lete bude navyše pôsobiť ako
ochrana pred priamym slnkom a v
zime prepustí dostatok svetla. Navyše
okná na dvojitej fasáde budovy budú
otvárateľné.
Jedno poschodie by nemali obývať
viac ako dve firmy a spolu by malo v
budove sídliť maximálne trinásť sub-
jektov. S parkovaním sa ráta až v troch
podzemných podlažiach, spolu to bude
päťdesiat nových parkovacích miest
pre firmy a ich klientov. Projekt má
osloviť menšie slovenské stabilné spo-
ločnosti, ktoré si potrpia na dobrú adre-
su a pekné pracovné prostredie. Spo-
ločnosť ITB Development má už prá-
voplatné územné rozhodnutie a v
týchto dňoch ráta so začiatkom výstav-
by. Budova by mala byť dokončená
približne v apríli 2010. (rob)

FOTO - Oto Limpus
VIZUALIZÁCIA - ITB Development

Majitelia pôdy

chcú posunúť

ochrannú líniu
DEVÍNSKA NOVÁ VES
V Devínskej Novej Vsi vznikli opäť
komplikácie v súvislosti s výstavbou
protipovodňovej ochrany Bratislavy.
Uviedol to technický námestník ria-
diteľa bratislavského odštepného
závodu Slovenského vodohospodár-
skeho podniku Peter Minárik. 
Prvýkrát sa situácia skomplikovala
minulý rok po tom, ako sa čiastočne
pozmenil projekt. Našlo sa totiž lepšie
a lacnejšie riešenie, ktoré si však vyžia-
dalo nové geometrické plány a vytýče-
nie ochrannej línie. Problémom bolo
vtedy približne 300 vlastníkov pozem-
kov, dôvodom boli najmä peniaze.
Majetkovo-právne vzťahy s majiteľmi
pozemkov sa však vyriešili, vyvlastňo-
vanie nebolo potrebné. Tentoraz sú
podľa P. Minárika problematické
pozemky v druhom úseku výstavby,
teda pozdĺž cyklistickej trasy. 
Niektorí majitelia totiž chcú, aby sa
ochranná línia posunula, čím by boli
chránené aj ich pozemky. „Je to však
orná pôda v záplavovom území,
nikdy sa tam nič nepostaví. Doteraz
sa však neozvali, teraz napadli platné
územné rozhodnutie,“ povedal Peter
Minárik. Cena pozemkov s ornou
pôdou je ohodnotená na 16,60 € za
meter štvorcový. Podľa Petra Minári-
ka je to slušná suma. „Podali sme žia-
dosť o vyvlastnenie,“ konštatoval.
Požiadavky majiteľov pozemkov nie
sú splniteľné, neumožňuje to ani
rakúsko-slovenská dohoda, podľa
ktorej sa napríklad nemôže obmedzo-
vať prietok.
V ostatných častiach a úsekoch ochran-
nej línie pokračujú práce podľa plánu.
Tesne pred dokončením je výstavba
protipovodňovej hrádze na Viedenskej
ceste v Petržalke. V súčasnosti sa tu
robia len drobné úpravy, podľa pôvod-
ného plánu by mali byť práce dokonče-
né koncom mája. Doriešilo sa aj napo-
jenie hradného brala na ochrannú líniu.
Po konzultácii s pamiatkarmi sa hrádza
posunie o pár metrov od brala. 
„Prípadný archeologický nález by
mohol znamenať zdržanie stavby,“
konštatoval Peter Minárik. Keďže v
týchto miestach je terén vyšší ako pri
brale, ochranná línia nebude musieť
byť taká vysoká, ako sa pôvodne uva-
žovalo. (sita)
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Občanov trápili 

znečistená voda,

zápach, skládky 
BRATISLAVA
Inšpektorát životného prostredia v
Bratislave zverejnil výročnú správu
o činnosti v roku 2008. Okrem iného
prináša aj informácie o prešetrovaní
havárií, ukladaní pokút a sankcií, či
prešetrovaní sťažností a petícií v
Bratislave.
Odbor inšpekcie ochrany ovzdušia sa
zaoberal šestnástimi podnetmi od
občanov, ktorí sa väčšinou sťažovali na
znečisťovanie ovzdušia plynom a
zápachom z konkrétnych zdrojov v
mieste bydliska. 
K najzávažnejším podnetom patril
podnet v Novom Meste, ktorý sa týkal
zápachu z prevádzky firmy Palma-
Tumys, a.s., Bratislava. Znečistenie
mali spôsobiť emisie, ktoré sú výni-
močne obťažujúce a citeľné pri mimo-
riadnych poveternostných podmien-
kach. Kontrola však nedokázala poru-
šenie zákona o ovzduší. 
Odbor inšpekcie odpadového hospo-
dárstva riešil v minulom roku ako
opodstatnenú petíciu zameranú na
porušovanie zákona pri nakladaní s
komunálnym odpadom hlavným mes-
tom pri vývoze kontajnerov a dočisťo-
vaní kontajnerových stojísk v Petržal-
ke. Ďalšie anonymné podnety sa týkali
najmä nelegálnych skládok odpadov. 
Odbor inšpekcie ochrany vôd sa v roku
2008 zaoberal ôsmimi sťažnosťami, z
nich bolo sedem neopodstatnených.
Oprávnený bol anonymný podnet,
ktorý sa týkal nedovoleného zaobchá-
dzania s nebezpečnými látkami - rop-
nými produktmi na starom odstavenom
plavidle. To kotvilo v lokalite bazéna
štrkovňa na Dunaji.
Inšpektori zistili, že vo vnútri starej
hrdzavej lode bol starý olej v množstve
asi 120 až 130 ton. Staré plavidlo slúži-
lo pravdepodobne ako skladovacia
nádrž, ktorá však nebola zabezpečená
nepriepustným poklopom, čím došlo k
zmiešaniu opotrebovaného oleja s daž-
ďovou vodou. 
Olej bol skladovaný nekontrolovane,
teda bez systému, ktorý by upozornil
na prípadný únik nebezpečnej látky do
rieky. Ani inšpekcii, ani Štátnej plaveb-
nej správe sa nepodarilo nájsť súčasné-
ho vlastníka starého plavidla. Sloven-
ský vodohospodársky podnik preto
zabezpečil vyviazanie lode na kolmý
múr tak, aby nedošlo k vytečeniu oleja.
Následne dal z nej odčerpať 350 ton
nebezpečných látok a plavidlo zošroto-
vať.
V rámci vyšetrovania mimoriadneho
zhoršenia kvality vôd, zistili v jednom
prípade znečistenie Malého Dunaja
spoločnosťou Slovnaft. Znečistenie sa
prejavilo nesúvislým filmom a škvrna-
mi ropných látok na hladine vody.
Odbor, ktorý má na starosti prírodu a
krajinu, riešil protesty týkajúce sa vý-
rubu drevín a ich poškodzovanie.
Inšpektorát životného prostredia a jeho
jednotlivé odbory urobili spolu 285
kontrol a v 68 prípadoch zistili poruše-
nie právnych predpisov. (rob)

Danubia Park ešte nemá architekta, no

s jeho výstavbou chcú začať tento rok

Na Mickiewiczovej postavia dom, ktorý

bude mať fasádu porastenú zeleňou
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Ako ľahko sa

dá znefunkčniť

jedno mesto
LIST ČITATEĽA
Som v mimoriadnych rozpakoch,
ako nazvať súčasnú dopravnú situá-
ciu na Štefánikovej ulici a tiež komu
adresovať svoje rozhorčenie.
Už tretí deň som svedkom neskutočnej
situácie, ako dokáže chrapúnstvo ne-
známej firmy a súčasne nevšímavosť
kompetentných, vodičov a obyvateľov
priviesť dopravu na pár stovkách
metrov do kolapsu. V pravom jazdnom
pruhu na dvoch miestach v smere na
Hlavnú stanicu sú postavené dopravné
značky brániace plynulosti dopravy.
Jedno tzv. „pracovisko“ na vozovke je
za križovatkou s Kolmou ulicou (vyre-
zaný štvorec asfaltu), druhé za priecho-
dom pre chodcov pri SAV (cez výkop
je položená oceľová platňa). V týchto
lokalitách sa však vôbec nepracuje! 
Výsledok? Vozidlá si veselo pokračujú
v pravom pruhu, aby bez výstrahy
(žiadne upozornenie na začiatku ulice
nie je) narazili na zábranu - musia sa
dostať do ľavého pruhu, ale ten je plný.
Čistá strata času - 15 až 20 minút, pre-
tože si ešte treba zarátať oneskorené
jazdy liniek chodiacich cez Štefániko-
vu ulicu. Nie je známe, kto na ulici
opravuje, alebo prečo „kutá“ vo vozov-
ke, ale výsledok snaženia a pracovného
nasadenia je úžasný. 
Možno by stálo za úvahu ponúknuť
túto metódu nejakej nemenovanej
teroristickej skupine, ako mäkko, tak-
povediac nenásilne a bez strát na živo-
toch znefunkčniť jedno dynamicky
rastúce hlavné mesto v EÚ. Stačilo by
na to niekoľko plne naložených ka-
miónov, vkusne prevrátených na všet-
kých mostoch a zopár takýchto
nezmyselných značení na frekvento-
vaných uliciach.
A dielo skazy by dokončila neschop-
nosť a nevšímavosť domorodcov. Od
pondelka dodnes som stratil zhruba
jednu hodinu času, ktorú by som
mohol venovať iným aktivitám, ako
zbieraním adrenalínu, ktorý sa mi tlačí
von a musím si ho dávať do škatule.

Ľubo Bágeľ, Bratislava

Kapucínsku

ulicu by mohli

na leto oživiť
LIST ČITATEĽA
Bratislava prišla o jednu z najruš-
nejších ulíc, ktorá sa najmä ráno a
popoludní menila na miesto, kde sa
premleli tisícky občanov mesta. Reč
je o Kapucínskej ulici, ktorá uzavre-
tím tunela stíchla, vyprázdnila sa a
minimálne rok má byť mŕtva.
Na odchod ľudí, ktorí tu celý deň čaka-
li na električky, ale teraz sa presunuli
na iné zastávky, najskôr zareagovali v
novinovom stánku nad podchodom -
zatvorili ho. Nasledoval stánok s voňa-
júcimi fornetami - tiež je zavretý. Rov-
naký osud zrejme čaká aj druhý novi-
nový stánok. Tržby im tiež klesli. Zo-
stanú len široká cesta a vyprázdnené
chodníky.
Možno preto by stálo za to, aby magi-
strát, prípadne Staré Mesto, využili túto
atraktívnu lokalitu a najmä na nadchá-
dzajúce letné obdobie dali šancu, nech
si na ulici rozložia svoje stánky preda-
vači suvenírov, pouliční umelci, malia-
ri, hudobníci a vrátili Kapucínsku do
Bratislavy...
Uvedomujeme si, že rekonštrukcia
tunela bola nutná a že sa s touto ulicou
nedalo nič robiť. Súčasne je však ešte
dosť času na to, aby sme turistom uká-
zali, že centrum mesta sa nekončí pod
Michalskou, pri radnici a divadle, ale
že sa oplatí zájsť aj trošku ďalej. Stačí
teda málo. Ponúknuť priestor tým,
ktorí by ho vedeli oživiť a Kapucínska
nemusí byť celý rok ako vymretá.

František Papp, Staré Mesto

Dvadsať minút

čakania je ráno

nepríjemné
LIST ČITATEĽA
Rada by som požiadala o zváženie
zahustenia intervalov autobusovej
linky č. 31 v čase medzi 6.00 a 7.00 h.
Vzhľadom na odstávke tunela je jedi-
ná možnosť, ako sa z Karlovej Vsi či
Dlhých dielov dostať k Prezidentské-
mu palácu, linka 31 alebo 39. V čase
medzi 7.00 a 8.00 h sú spoje pomerne
časté, avšak v čase medzi 6.00 a 7.00 h
chodia tieto autobusy iba v desaťminú-
tovom intervale a často sa stáva, že
vám odídu priamo pred nosom (aspoň
teda pokiaľ ide o prestup z linky 131 z
Dlhých dielov, ktorá má ráno dva-
násťminútový interval). Výsledkom je,
že potom musíte čakať ďalších 10
minút.
Z autobusu č. 31 (prípadne č. 39) ďalej
prestupujem na trolejbus č. 203, ktorý
ide na Kolibu. Spoje sú však napláno-
vané tak nešťastne, že nasledujúci spoj
mi väčšinou ujde pred nosom a musím
čakať ďalších 10 minút na trolejbus
203 (čo je logické, pretože aj ten má v
tomto čase interval 12 minút), čo už
spolu s desiatimi minútami na Lafran-
coni robí prestoj 20 minút. 
A to už je, uznajte, naozaj veľa času,
ktorý strávite čakaním na zastávkach, a
ešte k tomu ráno, keď sa ponáhľate do
práce... Ako riešenie vidím možnosť,
že by sa ráno medzi 6.00 a 7.00 h za-
hustili spoje č. 31 aspoň na 7-8 minút,
čo by podľa mňa podstatne skrátilo
cestovanie mne i ďalším ľuďom pre-
stupujúcim na ďalšie spoje.

Daniela Kubovičová, Bratislava

Lido, to sú skvelé ryby na zlom mieste
Bratislavská gastronomická scéna je
od mája bohatšia o nový prírastok.
FISH RESTAURANT LIDO na Pa-
lackého ulici v centre Starého Mesta.
Áno, v meste otvorili ďalší z mála
podnikov špecializujúcich sa na jedlá
z rýb pripravovaných podľa tradič-
ných talianskych receptúr.
Lido, v preklade z taliančiny breh alebo
pobrežie, sa volala kedysi v Bratislave
aj pláž na petržalskom brehu Dunaja,
vedľa Starého mostu. Dnes už neexistu-
je, takže to staromestské, reštauračné
Lido, nemusí tŕpnuť, že si ho ľudia budú
zamieňať so slávnejším menovcom.
Problém však predsa len má. S polohou
a s umiestnením prevádzky.
Tá sa totiž nachádza na málo frekvento-
vanej ulici, v architektonicky neidentifi-
kovateľnom jednoposchodovom objek-
te oproti vjazdu do garáže Opera. Navy-
še je umiestnená na poschodí, kam vedú
pomerne strmé schody. A nie je ich
práve málo. Tento priestor je pre reštau-
račné zariadenia už dlhé roky zakliaty.
Veď sa tu postupne vystriedalo niekoľ-
ko podnikov od thajskej reštaurácie, cez
rôzne kaviarne, koktail bary až po špa-
nielsky tapas bar. Azda sa Lidu podarí
túto kliatbu prelomiť, ale bude to chcieť
určite veľa, veľa cielenej propagácie. Tú
prvú jej týmto robíme grátis, pretože si
myslíme, že má nárok na existenciu.
Nielen kvôli dobrej kuchyni, ku ktorej
sa o chvíľu dostaneme, ale aj vďaka
interiéru zariadeného dobovým nábyt-
kom navodzujúcim pocit starosvetského
luxusu. Kuchyňa, do ktorej sa dá počas

stolovania nazerať cez veľký prierez v
stene, ukrýva jedného kuchára, ktorý
svoju prácu zvláda s veľkým prehľa-
dom. Vyskúšali sme jeho schopnosti a
prostredníctvom profesionálnej obsluhy
sme ho zamestnali našou objednávkou.
Od predjedál, cez prvých chod, druhý
chod až po dezerty.
Z predjedál - Antipasti - sme si vybrali
Sauté di Cozze - soté z mušieľ na bie-
lom víne (7 €), Insala di Salmone affu-
micato con chilly souce - pikantný šalát
s údeným lososom (4,50 €), Insalata di
Mare - morský šalát s chobotnicami,
sépiami a krevetami (5,50 €) a Zuppa di
Cozze al Pomodoro - slávky na paradaj-
kách (6 €). Bezchybné, chutné, bez
výčitky. Trošku mätúci je iba názov
mušľového soté. Sú to mušle aj s korýt-
kami s vínovo-bylinkovou šťavou.
Ako prvý chod - Primi piati - sme ochut-
nali Zuppa di Pesce - rybaciu polievka
(5,90 €), polievku dňa - smotanovú zele-
ninovú Minestra di latte (2,90 €), Risot-
to alla Pescatora - rizoto s plodmi mora
(9,50 €), Risotto nero con Seppie - čier-
ne rizoto so sépiou (7,50 €) a Penne al
Samone - cestoviny s lososom (9,50 €).
Pri všetkých kuchár potvrdil majstrov-
stvo, ale kulinársky zážitok nám pripra-
vil v podobe rybacej polievky. To ani
nie je polievka, je to skôr kopa kúskov
lososa, bielej ryby a mušlí plávajúcich v
rybacom vývare ochutenom bylinkami
a obloženom opečeným chlebom.

Medzi druhým chodom - Secondi piati -
sú len ryby a iné morské živočíchy. Tie
nám pred prípravou priniesol čašník na
ľadovom podnose a my sme si vybrali.
Calamari alla griglia - grilované kalamá-
re (12 €), z rýb Orata alla griglia - praž-
mu kráľovská (12,50 €) s miskou grilo-
vaných zemiakov a cukiny a grilovanú
platesu Rombo alla griglia (18 €) s rov-
nakou prílohou. Kostí sa báť netreba,
čašník sa ochotne ponúkne, že vám ryby
odborne vykostí. Potom si už len vychut-
náte rybu pripravenú veľmi jednodu-
chým spôsobom, len s trochou olivové-
ho oleja, citrónovou šťavou a byliniek.
Z dolci, teda dezertov, sme ochutnali
tradičný krém Panna cotta (2,50 €) a
ešte tradičnejšie Tiramisu (2,50 €) netra-
dične podávané v pohári na stopke. A na
odporúčanie čašníka sme to všetko zapí-
jali fľašou bieleho toskánskeho vína za
15 €. Toľko stoja aj všetky ostatné vína.
Aby sme nezabudli, v Lide sa platí aj za
couvert (1,50 €) - pohár šumivého pro-
secca a bruschetty so zmesou grilova-
ných paradajok.
Fish restaurant Lido je jedna z najlep-
ších rybích reštaurácií v Bratislave. Ak
si počiatočné nasadenie udrží a zainves-
tuje do reklamy, chýr o kvalitách tunaj-
šieho šéfkuchára určite priláka nových
hostí, ktorých bude k prežitiu nevyhnut-
ne potrebovať.
Naše hodnotenie: ����
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Nevyužité letenky musia preplatiť
Vo štvrtok 5. marca 2009 urobili in-
špektori Slovenskej obchodnej in-
špekcie (SOI) v sídle leteckého do-
pravcu SkyEurope Airlines v Brati-
slave kontrolu opodstatnenosti
desiatich podnetov klientov - spotre-
biteľov. 
Obsahom podnetov spotrebiteľov bolo
podozrenie na nedodržanie postupu
spoločnosti, ktorý je uvedený v článku
8 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady č. 261/2004/ES o cestujúcich v
leteckej doprave. V zmysle tohto člán-
ku prislúcha cestujúcemu - spotrebite-
ľovi - právo na náhradu úplných nákla-
dov na letenku za cenu, za ktorú bola
kúpená. 
Ďalej za časť alebo časti nevykonanej
cesty, a za časť alebo časti už vykona-
nej cesty, ak let už naďalej neslúži
účelu vo vzťahu k pôvodnému cestov-
nému plánu spotrebiteľa alebo v spoje-
ní s ním. Náhrada musí byť uhradená
do siedmich dní v hotovosti, elektro-
nickým bankovým prevodom, banko-
vým príkazom, šekom, s písomným
súhlasom spotrebiteľa v cestovných

poukážkach, alebo inými službami.
Nárok spotrebiteľa na uhradenie
finančných nákladov za nevyužité
letenky možno klasifikovať ako právo
spotrebiteľa na náhradu škody. V prí-
pade zistenia, že zo strany spoločnosti
ako predávajúceho, resp. poskytovate-
ľa služby v leteckej doprave, došlo k
upretia tohto práva, je orgán dozoru -
SOI, kompetentný vyvodiť adekvátny
postih. 
Inšpektori obchodnej inšpekcie zistili,
že v desiatich podnetoch spotrebiteľov
neboli finančné sumy za nevyužité
letenky uhradené v stanovenej lehote
siedmich dní. Podľa názoru orgánu
dozoru je to možné posúdiť ako upretie
práva spotrebiteľom na náhradu škody.
Tým podľa SOI došlo k porušeniu
ustanovení zákona o ochrane spotrebi-
teľa. 
Kvôli naplneniu skutkovej podstaty
upretia práva spotrebiteľom na náhra-
du škody, teda ceny nevyužitých lete-

niek v stanovenej lehote, zaslal orgánu
dozoru - SOI, oznámenie o začatí
správneho konania z 23. marca 2009.
Jeho doručením spoločnosti sa 24.
marca 2009 správne konanie aj začalo.
SOI poskytla spoločnosti zákonnú
možnosť, aby sa pred vydaním rozhod-
nutia mohla vyjadriť k obsahu i spôso-
bu jeho zistenia, prípadne navrhnúť
jeho doplnenie v lehote ôsmich dní odo
dňa doručenia oznámenia o začatí
správneho konania. 
K oznámeniu o začatí správneho kona-
nia o uložení pokuty sa však spoloč-
nosť v lehote stanovenej správnym
orgánom nevyjadrila a zistené proti-
právne konanie žiadnym relevantným
spôsobom nespochybnila. Pokuta bola
udelená vo výške 35 500 eur. 
Orgán dozoru - SOI pri určovaní posti-
hu za zistené protiprávne konanie vzal
do úvahy, že v prípade tejto spoločnos-
ti ide o opakované rovnaké protiprávne
konanie, za ktoré už v minulosti dosta-
la pokutu. Marián Taller
(Spracované z právoplatných rozhodnu-
tí Slovenskej obchodnej inšpekcie)
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Jungmannova 10-12, 851 01 Bratislava
tel./fax: 6252 5021, 0905 431 455

www.cancelli.sk, e-mail: cancelli@cancelli.sk

Vám vyrobí a namontuje 

Aj na splátky!

�ŽALÚZIE �ROLETY
�MARKÍZY �DVERE
�GARÁŽOVÉ BRÁNY
�SIETE PROTI HMYZU
�VSTAVANÉ SKRINE

•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
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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.sk

Petržalská samospráva by sa postupne

mohla stať úradom bez papierov
PETRŽALKA
Petržalská samospráva chce ďalej
zjednodušovať prístup verejnosti k
úradom. Jednou z možností je digita-
lizácia miestneho úradu.
„Informatizácia verejnej správy bezpro-
stredne prispieva k zvýšeniu kvality slu-
žieb poskytovaných miestnou samo-
správou, digitalizácia pomáha búrať
bariéry v komunikácii otvoreného úradu
s verejnosťou. Petržalská samospráva
preto vyhlásila verejnú súťaž na pred-
kladanie ponúk, ktoré za aktívneho
využitia európskych zdrojov postupne
premenia dnešný miestny úrad na
modernú a bezpapierovú inštitúciu,“

informoval hovorca Petržalky Ľubomír
Andrassy.
Podľa jeho slov moderný digitálny úrad
umožní občanom vybavovať občianske
záležitosti pomocou internetu, verejnosť
bude môcť získavať všetky dôležité
informácie zo života v samospráve v
elektronickej podobe. Na projekt digita-
lizácie úradu nadväzuje zámer postup-
nej digitalizácie miestneho zastupiteľ-
stva. Nový spôsob komunikácie pomô-
že vybavovať veci bez toho, aby sa
občania museli dostať do úradov, zrých-
li to rôzne platby, kvôli ktorým sa už
nemusia v úradoch vytvárať rady a ľu-
dia si nebudú brať dovolenky... 

„Náklady na projekty sa pohybujú
okolo 465 000 eur, 330 000 eur súvisí s
novým hardvérovým a softvérovým
vybavením úradu. Projekty digitalizácie
petržalskej samosprávy je možné finan-
covať v rámci Operačného programu
Bratislavský samosprávny kraj, pričom
z európskych fondov môže byť vykry-
tých až 95 percent všetkých projekto-
vých nákladov,“ dodal Ľ. Andrassy. 
Projekty môžu predkladať najneskôr do
8. júna 2009 do 12.00 h v podateľni
miestneho úradu na Kutlíkovej ulici.
Rozhodujúcim hodnotiacim kritériom
bude najnižšia cena za celý predmet
zákazky. (mm)

NAŠA STOLÁRSKA DIELÒA
JE TU PRE VÁS

OD PONDELKA DO PIATKU
OD 7:30 DO 17:00 HOD

drobné i väèšie stolárske práce
výroba a montáž nábytku
návrhy a výroba doplnkov
stolárske opravy
práce priamo u zákazníka

Nájdete nás na Kopèianskej 89 v Bratislave,
Mobil: 0911 990 139, e-mail: info@stolarska-dielna.sk

www.stolarska-dielna.sk
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Na Slovensku 

je Bratislava

ešte dobrá
BRATISLAVA
Pomôcky pre nevidiacich by mali
byť v uliciach osadené alebo vybu-
dované v spolupráci s ľuďmi, kto-
rých sa to priamo týka, najmä z Únie
nevidiacich a slabozrakých Sloven-
ska.
„Konzultujeme to priamo s projektant-
mi, ale samotné cesty majú na starosti
stavebné úrady mestských častí, v prí-
pade ciest 1. triedy stavebný úrad
magistrátu. Na základe ústnej dohody a
dobrej vôle niektorí úradníci žiadajú,
aby bolo k žiadosti o stavebné povole-
nie pridané aj naše súhlasné stanovis-
ko, inak stavebné povolenie nevydajú.
Alebo nás prípadne zavolajú na kolau-
dácie a chcú, aby sme vyjadrili súhlas s
riešením, inak stavbu neskolaudujú,“
informovala Ivana Balážová z oddele-
nia prevencie architektonických a
dopravných bariér Únie nevidiacich a
slabozrakých Slovenska. 
Priznáva však, že úradníci nemajú
žiadnu povinnosť také niečo urobiť:
„Nie je to dané žiadnym zákonom. Je
len na uvedomelosti a ochote úradní-
kov zahrnúť nás do schvaľovania sta-
vieb, keďže sme zárukou, že opatrenia
budú správne.“
Bratislava je na tom v starostlivosti o
nevidiacich v porovnaní s inými mesta-
mi dobre aj zle: „V porovnaní s inými
slovenskými mestami je na tom dobre.
Máme tu veľa „kiksov“, ale aj správ-
nych riešení a s niektorými stavebnými
úradmi spolupracujeme veľmi dobre.
V iných mestách je to horšie, pretože
ako jediná osoba pracujúca v tomto
odbore v únii nestíham pokryť celé
Slovensko. V porovnaní so zahraničím,
napríklad s Prahou, je však Bratislava
stále veľmi pozadu,“ dodala Ivana
Balážová. (mm)

Múzeum mesta

Bratislavy je

múzeom roka
STARÉ MESTO
Cenu múzeum roka za rok 2008
získalo Múzeum mesta Bratislavy.
Podarilo sa mu to v kategórii regio-
nálne, mestské a miestne múzeá a
galérie. 
Hodnotiaca komisia zobrala do úvahy
najmä stále expozície nachádzajúce sa
v Apponyiho paláci, konkrétne
Múzeum vinohradníctva a Múzeum
historických interiérov. Cena je však aj
za aktivity múzea v oblasti odbornej
ochrany zbierok, za archeologický
výskum v lokalite Rusovce, za vybu-
dovanie Študijného depozitára skla,
keramiky a porcelánu a za nedávno
vydanú knihu Múzeum mesta Bratisla-
vy 1868 - 2008. (mm)

Hlavné mesto

má nový festival

Food Fest
BRATISLAVA
Bratislava Food Fest je novým festi-
valom, ktorého obdoba je známa vo
väčších a významných mestách
Európy. Prvý ročník sa uskutoční 5.-
7. júna 2009 na Tyršovom nábreží a
predstavia sa na ňom najlepšie slo-
venské reštaurácie.
Na festivale, ktorého dejiskom bude aj
Divadlo Aréna, sa návštevníci obozná-
mia s výrobkami z viac ako 25 gastro-
nomických prevádzok. Počas troch fes-
tivalových dní si môžu pochutnať na
špecialitách z celého Slovenska, pred-
stavia sa však aj šéfkuchári z Česka,
Rakúska, Španielska, Talianska a Fran-
cúzska. K dispozícii budú nové druhy
potravín, exotických korenín a súčas-
ťou má byť ochutnávka vín, kávy,
čajov, syrov, alebo piva. Záujemcovia
sa dozvedia aj niečo o nových trendoch
v biologickom stravovaní. Organizá-
tormi podujatia 1. ročníka Bratislava
Food Fest sú Gurmán Club, Erdödyho
palác a občianske združenie Les Petites
Femmes. (rob)

Na Partizánskej

lúke bude Deň

mestskej polície
NOVÉ MESTO
Počas nedávnej akcie Bratislava pre
všetkých dohliadala bratislavská
mestská polícia na poriadok a bezpeč-
nosť, no už najbližšiu sobotu, 30. mája
2009, sa predstaví aj ona sama.
Motívom Dňa mestskej polície hlavné-
ho mesta SR Bratislavy na Partizánskej
lúke je priblíženie jej práce občanom.
Podujatie sa začína o 10.00 h a potrvá
do 16.00 h. Deti, ale aj tí starší sa môžu
tešiť na ukážky zásahov psovodov
mestskej polície (v oblasti poslušnosti
a v súbore obranných prác), drezúru
koní mestskej polície. Pripravená bude
ukážka techniky či pomôcok, ktoré po-
licajti používajú. Návštevníci si môžu
vyskúšať svoje schopnosti pri nasadzo-
vaní a prípadnej demontáži blokova-
cieho zariadenia z kolesa auta. 
Kynológovia pomôžu radami aj maji-
teľom psov. Pre najmenších sú pripra-
vené súťaže, výroba zvierat z balónov,
súťažiť sa bude v kresbách, ako vidia
deti mestskú políciu, najmä dievčatá
zrejme využijú funny make-up. 
Od začiatku sa na Partizánskej lúke
rozhorí vatra a celým programom bude
sprevádzať kapela Countryfield. Kým
v predchádzajúcich rokoch bol Deň
mestskej polície v užšom kruhu, teraz
sa s prácou mestských policajtov môže
oboznámiť každý Bratislavčan, aby
zistil, podľa slov jej náčelníčky Zuzany
Zajacovej: „že táto práce nie je len o
nasadzovaní papúč!“ (db)

Zrakovo postihnutí chodci často majú

v uliciach problémy so zlým značením
BRATISLAVA
Pre zdravých ľudí nie je prejdenie
cesty veľkým problémom, pre zdra-
votne postihnutých to však býva nie-
kedy neriešiteľným rébusom. Zle
vyznačené križovatky, priechody,
autá stojace na vodiacich líniách, to
všetko im sťažuje orientáciu v uli-
ciach Bratislavy.
Niekedy to dokonca dopadne tak, že zle
sa skončí aj to, čo má nevidiacim skôr
pomôcť. „Niektoré úseky, ktoré sa pri-
pravovali ako „opatrenia na odstraňo-
vanie bariér“ bariéry zrakovo postihnu-
tým skôr vytvárajú,“ priznáva aj Ivana
Balážová z oddelenia prevencie archi-
tektonických a dopravných bariér Únie
nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
„Zle vytvorených opatrení, ktoré sú
nebezpečné alebo nevyužiteľné, je
veľmi veľa. Sú to také, ktoré boli vybu-
dované dávnejšie, ale aj úplne nové.
Našťastie, je aj mnoho miest, kde sú
opatrenia dobré. V podstate je to tak, že
ak projektanti a úradníci konzultujú rie-
šenia s naším oddelením, chyby sa
stanú málokedy. Ak sa riešenia nekon-
zultujú, chyby sa dejú veľmi často. Z
neznalosti alebo aj z ignorancie plat-
ných predpisov,“ tvrdí Ivana Balážová.
Jedným z miest, kde novovybudované
bezbariérové úpravy veľmi nevyšli, sú
priechody pri starom rozhlase. Vyslove-
ne nebezpečný je fakt, že pri kraji cesty
sa nenachádza tzv. varovný pás z dlaž-
by s výstupkami - pás s drážkami navá-
dza nevidiaceho na prechádzanie a ply-
nule ho vedie až na cestu bez upozorne-
nia, že vstupuje do vozovky.
Okrem už spomínaného nedostatku
vzniká nebezpečná situácia pre nevidia-
ceho, ktorý sa bude snažiť zistiť smer
prechádzania cez priechod pomocou
tohto signálneho pásu - pás nesmeruje
ani na jednu zo zebier, ale vedie ho
priamo doprostred križovatky. Tento
problém - nasmerovanie pásov do cesty
namiesto cez zebru je veľmi častý (foto
hore).
Ďalšia vážna chyba toho istého signál-
neho pásu - pás sa končí v priestore,
nevidiaci človek idúci po chodníku ho
nenájde a človek idúci z priechodu pre
chodcov ostane stáť uprostred prie-
stranstva bez ďalšieho záchytného
bodu. Pás má byť dovedený až k vodia-
cej línii, pozdĺž ktorej nevidiaci človek
postupuje, k múru budovy, k rozhraniu
trávnika a chodníka a podobne.
Chyby majú aj niektoré priechody na
Hodžovom námestí. Špeciálna dlažba je
uložená bez zmyslu, zle, nedáva nevi-
diacemu potrebné informácie, je nepou-
žiteľná. Drážky v dlažbe majú navádzať
nevidiaceho na smer, výstupky majú
varovať pred vstupom do vozovky.
Dlažba s výstupkami tu však úplne
chýba a drážky navádzajú nevidiaceho
chaoticky, nezmyselne. Širší pás dlažby
((foto v strede) navádza na prechádzanie

v zlom smere a na zlom mieste. Pásy
nemajú farebný kontrast s okolím.
Akustické signálne zariadenie je
umiestnené príliš ďaleko od miesta pre-
chádzania smerom k Prezidentskému
palácu - nevidiaci musí stáť pri zariade-
ní, aby zistil signál na prechádzanie
hmatom (pozn.: zospodu zariadenia je
šípka, ktorá pri zelenom signále vibruje)
a nielen sluchom, keďže „ťukajúce“
zariadenia sú dve vedľa seba. Po zistení
zeleného signálu mu však trvá neúmer-
ne dlho, kým sa dostane ku kraju cesty,
zorientuje sa v smeroch a začne prechá-
dzať, čím môže dôjsť k prechádzaniu už
počas červenej. 
Vodiace pásy často ignorujú aj vodiči.
Napríklad na Obchodnej ulici. Vodiacu
líniu, po ktorej má nevidiaci postupo-
vať, veľmi často blokujú vozidlá, prí-
padne pútače podnikov.
Aj na Kollárovom námestí hrozí nevi-

diacim nebezpečenstvo. Vážne ohroze-
nie bezpečnosti prechádzajúceho nevi-
diaceho - v strede cesty je ostrovček,
ktorý je však pre nevidiaceho nehmat-
ný, nemá šancu zistiť, kedy sa nachádza
v bezpečnom priestore a kedy vstupuje
do cesty vozidlám. Iróniou je, že na
akustickom zariadení je tyfloplánik
priechodu (reliéfne naznačená situácia,
ktorou človek prechádza), na ktorom je
ostrovček naznačený a na ostrovčeku sa
tiež nachádza ďalšie akustické zariade-
nie na zistenie zelenej/červenej na dru-
hej časti priechodu, no samotný ostrov-
ček nevidiaci nenájde. 
V Karlovej Vsi pri predajni Lidl sa po
rozšírení vozovky zabudlo na doplnenie
vodiacich pásov cez zebru, takže nevi-
diaci človek, ktorému pásy pri prechá-
dzaní pomáhajú, je ponechaný bez nich
uprostred vozovky (foto dole). (mm)

FOTO - Ivana Balážová
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Blumentálsku

začnú v lete

revitalizovať
STARÉ MESTO
Blumentálska ulica patrí k tomu naj-
tradičnejšiemu, čo Bratislava ponú-
ka ako spomienku na bývalé desať-
ročia. Žiaľ, aj s neduhmi, ktoré obča-
nov tejto ulice trápia už niekoľko
rokov. Najmä oni preto privítajú, že
samospráva Starého Mesta začne už
počas leta s jej revitalizáciou.
Neporiadok, špina, rozbité lavičky, sklo
z porozbíjaných fliaš by malo byť
čoskoro minulosťou. Prostredie na Blu-
mentálskej ulici pripomína momentálne
skôr parkovisko, zeleň nepôsobí zdra-
vým dojmom, o trávniku sa dá hovoriť
len na niektorých úsekoch, kam sa
nedostali parkujúce autá.
Mestskí poslanci už minulý rok súhlasili
s projektom, ktorý by na Blumentálskej
vytvoril oddychovú zónu. Pôjde o úpra-
vu zelene, chodníkov, rekonštrukcie det-
ského ihriska aj viacúčelového športovis-
ká. Prostredie má dotvoriť drobná mests-
ká architektúra. Náklady na revitalizáciu
mali byť pôvodne vyše 10 miliónov Sk
(asi 330 000 eur), podľa momentálnych
plánov sa znížili na približne 250 000 eur.
Mestská časť vypíše verejnú súťaž na
dodávateľa prác. (mm)

Na Hlavnom

námestí rande

s planétou Zem
BRATISLAVA
Ministerstvo životného prostredia
SR a SPI International pozývajú na
rande s planétou Zem. Stane sa tak
5. júna 2009 na Hlavnom námestí.
Pre všetkých, ktorí prídu v piatok večer
do historického centra Bratislavy pri-
pravili organizátori bohatý kultúrny
program. Od 19.00 h budú Bratislavča-
nom, ale aj návštevníkom hlavného
mesta hrať a spievať Vašo Patejdl s
Jožom Balážom, Tomi, Smola a hruš-
ky, A.M.O. a Tina. 
O 21.00 h ich vystrieda celovečerný
film HOME/DOMOV, autorov Yanna
Arthusa Bertranda a Luca Bessona.
Film sa bude v tento deň premietať pri
príležitosti Svetového dňa životného
prostredia na celom svete. Je fascinujú-
cim letom ponad päťdesiat krajín pla-
néty, pohľadom na úžasné obrazy z
vtáčej perspektívy, zachytávajúc krásy
a poklady zemegule. 
Organizátori sa rozhodli zapojiť do
projektu so zámerom pomôcť našej
planéte a ukázať, čo všetko ľudstvo má
a o čo všetko môže prísť. Svetový deň
životného prostredia sa oslavuje od
roku 1972 a Slovenská republika si ho
tento rok pripomenie spoločne s ostat-
nými krajinami prostredníctvom naj-
väčšej svetovej udalosti, ktorá dosiaľ
nemá obdobu.
Ak sa v piatok 5. júna večer aspoň na
chvíľu pristavíte na bratislavskom
Hlavnom námestí, stanete sa jej súčas-
ťou. (jk)

V Karlovej Vsi už majú vodáci novú 

lodenicu, neďaleko plánujú aj ďalšiu
KARLOVA VES
Bratislava má novú lodenicu. Stála
vyše 1,3 milióna eur, vyrástla na
brehu Dunaja pri Karloveskom
ramene a nahradila vyše šesťdesiat-
ročnú budovu, ktorá bola časťou
„švédskych domkov“. Takmer 40
rokov slúžila najmä študentom Uni-
verzity Komenského v Bratislave. 
„Od vojny sa tu nič podobné neposta-
vilo, preto je táto lodenica niečo uni-
kátne,“ prezradil rektor univerzity
František Gahér a pokračoval: „V Bra-
tislave nie je krajší prístup k vode a aj
preto sa snažíme o získanie ďalšieho
blízkeho pozemku, doteraz využívané-
ho na hospodárske účely. Patrí mest-
skej časti Karlova Ves. Ide o miesto za

internátom Družba, vedľa starého
archívu. Dnes je tam neporiadok, ale
dá sa to upratať a dať do poriadku.
Rozhodnutie zatiaľ nepadlo, verím
však, že bude pozitívne. Chceli by sme
tam postaviť ďalšiu lodenicu, aby sme
areál mohli využívať ešte viac.“
Novou lodenicou sa úprava samotného
súčasného areálu nekončí: „Plánujeme
zrekonštruovať starý archív. Nedá sa
tam robiť nadstavba, preto ho zrejme
zrekonštruujeme len vnútri, aby mohol
slúžiť vodákom. Urobíme v ňom kana-
lizáciu, infraštruktúru, čo neskôr znovu
rozšíri kapacity objektu,“ informoval
František Gahér. 
Pre študentov, nielen UK, ale čiastoč-
ne aj STU, vrcholových športovcov či

verejnosť nie je k dispozícii iba
samotná lodenica (hangár má kapaci-
tu viac ako 300 lodí), ale aj ubytovňa,
posilňovňa, sauna a wellness. „Prevá-
dzka vyjde dosť draho,“ priznal rektor
UK. Časť uhradí škola, časť kluby,
časť je prenajatá, no najväčšie nákla-
dy by mala znášať ubytovňa. „Kon-
krétne sumy, za aké bude lodenica k
dispozícii verejnosti, ešte nezverejňu-
jeme, pretože sú to stále len kalkulá-
cie. Rátame však s tým, že ktokoľvek
sem bude môcť prísť a prenajať si
loď, pádlo, záchrannú vestu. Veríme,
že naplno to spustíme od júla a chce-
me, aby tu bolo stále plno,“ dodal
František Gahér. (db)

FOTO - SITA
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Kúpaliská 

už majú svoju

letnú sezónu
BRATISLAVA
Leto je tu a Bratislavčania môžu
znovu vyraziť na kúpaliská. Tie,
ktoré patria pod StaRZ, už oznámili
aj svoje návštevné hodiny počas let-
nej sezóny v roku 2009.
Kúpalisko Rosnička 
(M. S. Trnavského 2)
Od 29. 5. do 28. 6.
pondelok - piatok: 12.00 - 19.00 h
cez víkend: 10.00 - 19.00 h
Od 29. 6. do 1. 9.
pondelok - nedeľa: 10.00 - 19.00 h
Kúpalisko Lamač
(Pod násypom)
od 29. 5. do 28. 6.
pondelok - piatok: 12.00 - 19.00 h
cez víkend: 10.00 - 19.00 h
od 29. 6. do 1.9.
pondelok - nedeľa: 10.00 - 19.00 h
Kúpalisko Tehelné pole
(Odbojárov 9)
od 29. 5. do 28. 6.
pondelok - piatok: 12.00 - 19.00 h
cez víkend: 10.00 - 19.00 h
od 29. 6. do 1. 9. 
pondelok - nedeľa: 10.00 - 19.00 h
Kúpalisko Delfín
(Ružová dolina 11)
od 29. 5. do 28. 6. 
pondelok - piatok: 12.00 - 19.00 h
cez víkend: 10.00 - 19.00 h
od 29. 6. do 1. 9. 
pondelok - nedeľa: 10.00 - 19.00 h
Kúpalisko Zlaté piesky
(Senecká 2)
od 30. 5. do 21. 6.
len cez víkend: 9.00 - 18.00 h
od 22. 6. do 23. 8.
pondelok - nedeľa: 9.00 - 18.00 h
Kúpalisko Krasňany
(Černockého ulica)
od 12. 6. do 28. 6.
pondelok -piatok: 13.00 - 19.00 h
cez víkend: 10.00 - 19.00 h
od 29. 6. do 23. 8.
pondelok - nedeľa: 10.00 - 19.00 h
Kúpalisko Rača
(Knižkova dolina)
od 12. 6. do 28. 6. 
pondelok - piatok: 13.00 - 19.00 h
cez víkend: 10.00 - 19.00 h
od 29. 6. do 23. 8.
pondelok - nedeľa: 10.00 do 19.00 h

(mm)

Vajnorčania 

si môžu zahrať

streetball
VAJNORY
V sobotu 30. mája 2009 sa budú Vaj-
nory točiť okolo basketbalových
košov. Na vajnorskom Hlavnom ná-
mestí sa uskutoční Streetball - Vaj-
nory, akcia určená pre všetkých,
ktorí si chcú zašportovať.
Prezentácia je o 8.30 h, prvé zápasy
sa začnú o 10.00 h, finálové stretnutia
budú medzi 16.00 a 18.00 h. Návštev-
níci si okrem jednotlivých duelov
môžu pozrieť kultúrny program,
podujatie navštívia aj zaujímaví hos-
tia. 
Akcia je spojená s oslavou Medziná-
rodného dňa detí, takže na svoje si
prídu aj najmenší. Pre nich je v Parku
pod lipami pripravený bohatý zábavný
program - začína sa o 15.00 a potrvá do
18.00 h. (mm)

Na Konventnej

vyťali strom

bez povolenia 
STARÉ MESTO 
Na vyrúbaný strom v záhrade Kon-
zervatória na Konventnej ulici nás
nedávno upozornili obyvatelia okoli-
tých domov na Kozej a Konventnej
ulici. Ďalšiemu výrubu sa snažili
zabrániť apelom na stavebníka,
ktorý budovu rekonštruuje.
Keď sa obyvatelia z okolia proti také-
mu postupu ohradili, robotníci ich
odbili s tým, že dostali príkaz. „Neve-
deli však, či majú povolenie na výrub
stromov v období, keď sú obsypané
dozrievajúcimi plodmi čerešní,“ uvied-
li obyvatelia, ktorých šokoval prístup
stavebníka. „Ako obyvatelia okolitých
domov sa snažíme, aby bolo zelene v
našom okolí čo najviac, ale stretáme sa
s takouto aroganciou a sebectvom,“
konštatovali. Okamžite preto kontakto-
vali odbor životného prostredia Miest-
neho úradu Staré Mesto.
Ako nám potvrdili na miestnom úrade,
výrub bol nelegálny. Na celkovú obno-
vu Konzervatória na Konventnej ulici
vydal staromestský stavebný úrad sta-
vebné povolenie v júni 2008. „Referát
ochrany prírody sa v podmienkach sta-
vebného povolenia vyjadril jednoz-
načne - pri rekonštrukčných prácach
nesmie dôjsť k poškodeniu a k výrubu
stromov,“ uvádza miestny úrad. 
Na základe oznámenia občanov o
výrube stromu vedúci referátu ochrany
prírody staromestského miestneho
úradu okamžite konal. „Pri preverova-
ní situácie na mieste mu stavbyvedúci
firmy Sanex nevedel preukázať povo-
lenie na výrub pajaseňa žliazkatého.
Jeho spoločenskú hodnotu vyčíslil
podľa vyhlášky na 711 eur,“ uvádza
miestny úrad Staré Mesto.
Na obvodný úrad životného prostredia
dá staromestská samospráva podnet
pre porušenie zákona o ochrane príro-
dy. Výšku pokuty by mal stanoviť
obvodný úrad. (rob)

Na Jarošovej

otvoria poštu

na budúci rok 
NOVÉ MESTO
Pošta na Jarošovej ulici, vedľa zná-
meho strediska „Slimák“, je už nie-
koľko mesiacov zatvorená. Obyvate-
ľom z okolia chýba a preto sa zaují-
majú, či a kedy ju opäť otvoria. 
Pošta Bratislava 38 na Jarošovej 1 je
zavretá od 20. októbra 2008 a podľa
vyjadrenia Slovenskej pošty, „nájom-
ný vzťah ukončil pôvodný majiteľ v
súlade s rámcovou nájomnou zmlu-
vou a to výpoveďou bez udania dôvo-
du. Nový vlastník budovy prejavil
záujem obnoviť nájomný vzťah so
Slovenskou poštou, a.s., a to po celko-
vej rekonštrukcii objektu,“ uvádza
pošta. 
Podľa hovorcu Slovenskej pošty Juraja
Danielisa, pošta s vlastníkom budovy v
súčasnosti pripravuje dohodu, ktorá
bude obsahovať základné podmienky
budúceho nájmu. „Presný termín ukon-
čenia rekonštrukcie, a tým aj otvorenia
prevádzky pošty, nie je presne stanove-
ný, predpoklad je začiatkom roku
2010,“ uviedol hovorca. Dodal, že
pošta by mala zostať v tých istých prie-
storoch. (rob)

Na Jarošovej ulici vyťali staré platany,

mesto má vysadiť 90 nových stromov 
NOVÉ MESTO
Na vyrúbanú aleju stromov na Jaro-
šovej ulici nás upozornila čitateľka
Simona Bachárová. Platanová aleja
bola pre túto ulicu už roky charakte-
ristická. 
Čitateľku zaujíma, prečo ju teda
nedávno, vlastne v priebehu jedného
dňa, vyťali. Tvrdí, že niektoré platany
boli síce vo svojom vnútri suché, no
viaceré ďalšie boli pri bližšom pohľade
na odrezaný kmeň v poriadku. Celá
aleja bola pritom dlhé roky ozdobou
tejto ulice. „Pýtam sa teda, vysadia aj
nové a ak áno, kedy?“
Z bratislavského magistrátu sme dosta-

li informácie, podľa ktorých bolo stro-
moradie platanov na Jarošovej ulici
podľa fytopatologického posudku
choré. „Ich výrub bol naplánovaný
postupne v priebehu troch rokov z toho
dôvodu, že ohrozovali zdravie a maje-
tok občanov. Hlavné mesto Bratislava
na jeseň tohto roku vysadí namiesto
nich deväťdesiat až sto mladých plata-
nov. Náklady na výsadbu budú pred-
stavovať 76 346 eur,“ uviedol magi-
strát pre Bratislavské noviny. Otázne
je, či nemohli byť stromy vysádzané
postupne tak, aby celá ulica nezostala
odrazu takmer bez zelene.
Platan javorolistý je mohutný opadavý

strom s košatou guľovitou korunou a
ozdobnou odlupujúcou sa kôrou. Odlu-
povaním sa vytvára hladká kôra na
kmeni a na hrubých konároch typickú
fľakatú kresbu. Má veľké ostro zárezo-
vé listy žiarivo zelenej farby. Na jeseň
visia na výhonkoch guľovité plody.
Považuje sa za jeden z najväčších a
najkrajších u nás rastúcich stromov. Je
vhodný do veľkých záhrad a parkov
alebo na výsadbu stromoradí. 
Platany majú výhodu v tom, že netrpia
chorobami a dožívajú sa až 600 rokov.
Dorastajú do výšky 30 metrov a šírky
1,8 metrov. Obvod kmeňa môže mať aj
niekoľko metrov. (rob, brn)
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Budúci lesopark

pri Draždiaku

začnú čistiť
PETRŽALKA
Projekt revitalizácie okolia Veľkého
a Malého Draždiaka v Petržalke by
sa mohol začať už na jeseň tohto
roku. Mesto v súčasností zabezpeču-
je geodetické zameranie územia a
dendrologický prieskum. 
V polovici júna začne magistrát čistiť
lokalitu od špiny a skládok. Po dohode
s miestnou samosprávou v Petržalka sa
prípravné práce začnú v druhej polovi-
ci júna - po ukončení hniezdenia vtáct-
va. Podľa predpokladov najväčšia časť
prác príde na rad až po letnej rekreač-
nej sezóne.
Mesto pripravuje revitalizáciu 62-hek-
tárového priestoru na rekreáciu a šport.
V súčasnosti je okolie Draždiaka len
málo upravené a na krásne mu nepridá-
va množstvo skládok odpadu. Projekt
Lesoparku predpokladá úpravy lesné-
ho porastu, pribudnúť majú nové lavič-
ky, osvetlenie, prírodné športoviská a
ihriská. Mesto neráta na tomto území s
investičnou výstavbou budov. 
Urbanistickú štúdiu na Lesopark
schválili v novembri 2008 poslanci
mestského zastupiteľstva. Predloženiu
štúdie predchádzalo verejné preroko-
vanie projektu v máji 2008. Primátor
Andrej Ďurkovský (KDH) rokoval so
zástupcami občianskych združení a
obyvateľmi dotknutého územia. Podľa
magistrátu väčšina pripomienok bola
akceptovaná a zapracovaná do čistopi-
su urbanistickej štúdie. V súčasnosti sa
pripravuje súťaž na dodávateľa projek-
tovej dokumentácie, ktorá bude pod-
kladom na výber dodávateľov jednotli-
vých prác. 
Cieľom urbanistickej štúdie bolo podľa
mesta vybudovanie moderného prírod-
no-krajinárskeho parku celomestského
významu. Kvôli tomu sa v súčasnosti
na území robí geodetické zameranie a
začne sa s prípravnými resp. čistiacimi
prácami. „Odstránia sa čierne skládky
stavebného odpadu, ktoré sú ešte pozo-
statkom výstavby Petržalky, skládky
komunálneho odpadu, neudržiavaný
trávnatý porast sa revitalizuje kosením
a odstraňovaním náletov. Vyrúbu sa
suché stromy a suché konáre na stro-
moch v okolí chodníkov,“ uvádza sa v
informácii magistrátu k postupu prác
na projekte mestský Lesopark Draž-
diak. (rob)
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Bezbariérový

vstup stanici

stále chýba
STARÉ MESTO
V súvislosti s modernizáciou nástu-
píšť na Hlavnej stanici nás čitateľka
Mária Magdová upozornila na pro-
blém bezbariérového prístupu k vla-
kom na jednotlivé nástupištia.
Hlavná stanica s jej okolím je už roky
okupovaná bezdomovcami a pripomí-
na skôr houmlesácke geto. Aj predsta-
ničný priestor je hanbou jedného z
hlavných miest Európske únie. Naša
čitateľka si však všíma iný, a rovnako
nepríjemný problém Hlavnej stanice.
Podľa nej „je Bratislava je asi jediným
hlavným mestom, kde sa invalidi,
matky s kočíkmi, resp. cestujúci s ťaž-
kou batožinou - nevedia dostať na
nástupištia inak, iba pracným vlečením
batožiny po schodoch bez možnosti
ťahania kufra po kolieskach.“ 
Tvrdí, že práve aspoň teraz bola príle-
žitosť na vytvorenie koľajničiek popri
schodoch na peróny, kadiaľ by mohli
cestujúci ťahať kufre. „V dnešnej
modernej dobe by sa už mal niekto, kto
schvaľuje modernizáciu a prestavbu
nástupíšť v Bratislave, nad tým zamys-
lieť a vyriešiť to. Síce neskoro, ale
predsa,“ adresovala apel čitateľa M.
Magdová zodpovedným.
V stanovisku Železníc Slovenskej
republiky sa uvádza, že o prípadnom
osadení vodiacich koľajničiek na scho-
diskách sa hovorilo už pri rekonštruk-
cii predchádzajúcich nástupíšť. „Pro-
jektant stavby toto riešenie neodporučil
vzhľadom na nedostatočné šírkové
pomery a množstvo cestujúcich,“ kon-
štatujú železnice. 
Preprava imobilných cestujúcich je
podľa ŽSR možná po nahlásení
zamestnancom stanice jestvujúcimi
nákladnými výťahmi. „Komplexné rie-
šenie bude možné v rámci plánovanej
prestavby stanice a predstaničného
priestoru.“
Železnice SR ďalej Bratislavské novi-
ny informovali, že na Hlavnej stanici
sú dve bezbariérové nájazdové rampy -
vo vestibule a vonku pri pošte. „Pre-
prava imobilného občana by mala
vyzerať tak, že občan požiada Želez-
ničnú spoločnosť Slovensko o svoju
prepravu. Spoločnosť následne infor-
muje našich zamestnancov v príslušnej
stanici a my podľa možností vykonáme
opatrenia na to, aby sa takýto cestujúci
dostal k vlaku alebo z vlaku,“ uvádza-
jú železnice.
O projekte prestavby hlavnej stanice a
Predstaničného námestia sa hovorí už
takmer desať rokov. Pôvodne sa mala
táto lokalita prestavať v rokoch 2005 -
2007, naposledy sa malo začať stavať v
roku 2007. Osud celého zámeru je však
zatiaľ nejasný. (rob

Nová križovatka Stupava - juh má byť

odovzdaná o dva roky, v marci 2011
BRATISLAVA
Približne sedem rokov od avizované-
ho zámeru sa začína s budovaním
dlho očakávanej križovatky Stupava
- juh na diaľnici D2. Výstavbu
zabezpečuje Národná diaľničná spo-
ločnosť (NDS). 
Investície na výstavbu sú asi 20,4
milióna eur bez DPH. Križovatka bude
dlhá vyše troch kilometrov a prepojí
diaľnicu D2 s budúcou diaľnicou D4.
Dokončená má byť v marci 2011. 
Podľa Národnej diaľničnej spoločnosti
ide o prvý väčší úsek, ktorý sa začne
stavať na diaľnici D4 ako súčasť tzv.
nultého okruhu hlavného mesta. Stav-

ba zahŕňa šesť mostov v celkovej dĺžke
279 metrov a tri križovatky - dve úrov-
ňové a jednu čiastočne mimoúrovňovú.
Zhotovitelia prác sa zhodujú na tom, že
termín odovzdania stavby je možné
stihnúť len v prípade priaznivého poča-
sia. Pri dokončovaní stavby musí byť
sucho a ak majú byť práce dokončené
v marci 2011, prakticky musí byť hoto-
vá už na jeseň. Spoločnosť Strabag,
s.r.o., má zabezpečiť asi 40 percent,
Doprastav a.s. 60 percent objemu prác.
Trasa stavby sa začína v križovatke
Záhorská Bystrica, asi 700 metrov od
hraníc Stupavy a Záhorskej Bystrice.
Nad cestou križuje diaľnicu D2, pokra-

čuje asi 150 metrov južne od areálu
jazdeckého klubu Karpatia a končí sa
napojením na ceste druhej triedy na
križovatke Devínska Nová Ves.
Informácie o zámere budovania križo-
vatky Stupava - juh priniesli Brati-
slavské noviny už v roku 2002 a 2003.
Vtedy ešte mala stavbu zabezpečiť
Slovenská správa ciest. Nová križovat-
ka má uľahčiť situáciu najmä pre oby-
vateľov Devínskej Novej Vsi, Záhor-
skej Bystrice, Lamača, ale aj Stupavy a
Lozorna. Výstavba má odľahčiť ces-
tám, ktoré spájajú Devínsku Novú Ves
a Stupavu a Bratislavu so Záhorskou
Bystricou a Stupavou. (rob,brn)
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PETRŽALKA
V SADE JANKA KRÁĽA znovu
zaútočili neonacisti. O tom, že táto sku-
pinka ľudí znovu začína vystrkovať
svoje tupé rohy, svedčí zážitok skupiny
študentov z Gymnázia Matky Alexie.
Útok mal už tradičný scenár, keď nie-
koľkí „hrdinovia“ (vždy ich je pre isto-
tu viac) napadli jedného vyhliadnutého
človeka. Traja vyholení útočníci za bie-
leho dňa, krátko popoludní, zbili štu-
denta boxerom, zvalili ho na zem, kde
doňho ešte kopali. Chlapec skončil v
bezvedomí, páchatelia sú neznámi,
čaká sa, ako a čí vôbec polícia prípad
vyrieši.
NA BUDATÍNSKEJ ULICI mali
bombový poplach. Neznámy mužský
hlas zatelefonoval na linku 158, že v
základnej škole sa nachádza bombu. Je
možné, že išlo o nejakého podareného
žiačika, pretože nasledoval klasický
scenár, ktorý školákov potešil. Polícia
školu evakuovala a s pomocou pyro-
technikov bombu hľadala. Nič však
nenašla, teraz hľadá páchateľa, ktorého
stíhajú pres trestný čin šírenia poplaš-
nej správy.

STARÉ MESTO
NA NÁMESTÍ ALEXANDRA DUB-
ČEKA doručili do budovy parlamentu
obálku s bielym neznámym práškom.
Policajti okamžite zasiahli, obálku s
neznámym práškom zaistili a zaslali na
úrad pre dohľad verejného zdravotníct-
va. Podľa následných informácií išlo o
hladkú múku. (mm)

Keby to šecko

Vivaldi cítil, 

tak sa zblázni
Kajúcne sa priznávam k hmatateľne
nepodloženému názoru, že citovaný
skladateľ, Antonio Vivaldi, trpel po-
ruchou čuchu. Toho názoru sa ne-
viem zbaviť.
Raz som sa o tom bavil s Mišom Dia-
mantom. Sedeli sme v kúte na Mačkár-
kinom dvore a fajčili bulharské cigarety
Šipka (preto nás aj zaujal osud hrdinov
Šipky a niečo sme o ňom vedeli). Šipky
boli zo zlatavého a čistého virginského
tabaku. Šírili jemnú tabakovú vôňu, len
slabšiu, ale podobnú tej, ktorú na našom
schodiku v teplých mesiacoch zanechá-
vala cigara pána Heldera.
Na Mačkárkin dvor nikto nechodil
okrem nás dvoch. Neskôr pribudli ešte
aj baby. No pre celú štvrť bola Mačkár-
ka niečo ako kňažka woo-doo. Nikto
nevedel prečo, ale každý veril na jej
tajomnú moc. A každý sa jej bál. Aj
dospelí.
Mačkárka však nikomu neublížila,
nemučila voskových panáčikov, len čo
vrieskala na decká z dôstojníckeho
domu na Katarínskej, keď jej trápili
cicušky, a von chodila za tmy, keď už
slnko nepálilo. Bývala na prízemí, v sta-
rom dome, dnes tam stojí technická uni-
verzita. V lete otvorila dve okná z veľ-
kej izby, ale cez ne na ulicu sálala tma aj
na poludnie. Na parapetoch sa vyhrieva-
li mačky a z tmy vanul mačací smrad.
Vedec Michael Rosenstein rýchlo zistil,
že je to neškodná stará žena so slabos-
ťou pre mačky, a pretože my sme im
neubližovali, užívali sme si azyl na jej
dvore.
Potiahol som si zo Šipky a privoňal ešte
aj k dymu, čo šiel z horiaceho konca a
zadumane som prehodil.
- Myslím, že trpel totálnou stratou
čuchu.
- Kto? - zareagoval Diamant.
- No, predsa Vivaldi.
- Vivaldi netrpel stratou čuchu, ani ničo-
ho iného, Vivaldi bol muzikant, zložil
tie rozkošné Štyri ročné obdobia.
- Prečo by nemohol trpieť stratou
čuchu? Smetana bol hluchý. A vraj aj
Beethoven. A to boli muzikanti! Jeden
zložil peknú Elišku, druhý Vltavu. Keby
Vivaldi nestratil čuch, nabetón by sa
zbláznil. A zbláznil sa? - dôvodil som. -
Nezbláznil. Zbláznil sa van Gogh, lebo
mu večne hučalo, a ten si odrezal ucho.
A čo si odrezal Vivaldi, Michael? Počul
si, že by si niečo odrezal Vivaldi? Po-
vedzme, nos?
- Ma neser,- odporoval Miško Diamant.
- Nič si neodrezal, lebo sa nezbláznil.
- Práveže. Ale keby mal čuch, tak sa
zblázni a odreže si nos. Ty sám si hovo-
ril o tom, jako voní jar, či to necítim.
Cítim, - prešiel som vo vzrušení do slov-
níka našej ulice, - Aj tu, jak nám voní
celý rok, šecko. Inakšje cigarety, inakšje
kočky a ináč zajaci a ináč baby a tráva v
Šifbeku a v lete melóny, a zase v jeseni,
keď horí zhnilá tráva a listy, a inakšje v
zime voní pečení. To je život. Myslíš, že
Vivaldimu nevoňal? Voňal aj vtedy, ale
keby to šecko ten Vivaldi cítil, tak sa
zblázni a ňečo si odreže. Akurát, že
nemal čuch, - víťazoslávne som uzavrel
diskusiu. Gustav Bartovic

z knihy Na viac hriechov
sa už nepamätám (2002)

(Pokračovanie nabudúce)

Palác zdobia monogramy vlastníkov
Bratislavský Prezidentský palác
pozná hádam každý pod menom
pôvodného majiteľa ako Grassalko-
vichov palác. Po druhej svetovej
vojne bol dlho známy ako pioniersky
palác, medzi svetovými vojnami ako
zemské vojenské veliteľstvo. A pred
vznikom Československej republiky
to bol palác arcikniežaťa Friedricha,
alebo aj Friedrichov palác. 
Objekt si dal postaviť ako reprezentačný
letný palác v záhrade pred mestskými
hradbami prezident Uhorskej kráľov-
skej dvorskej komory gróf Anton Gras-
salkovich v 60. rokoch 18. storočia.
Dnešnú podobu získal palác až po jeho
smrti, za jeho syna Antona II., ktorý sa
stal kniežaťom svätej ríše rímskej
nemeckého národa. Jeho syn, knieža
Anton III., bol posledným mužským
členom rodu Grassalkovichovcov.
Zomrel bez dedičov v roku 1841. Už
predtým prišiel na začiatku 19. storočia
o mnohé majetky zdedené po otcovi a
starom otcovi. 
Kovaná mreža v zábradlí terasy nad
vchodom do paláca je ozdobená pozlá-
teným monogramom AG. Je to síce
monogram všetkých troch Antonov
Grassalkovichovcov, ale týka sa pro-
stredného z nich, Antona II. Ten dal
palác v 70. rokoch 18. storočia rozšíriť a
dal pred vchod predstavať krytý pod-
jazd prekrytý terasou. V jeho čase
vznikla pravdepodobne aj dnes už neje-
stvujúca divadelná sála v parku pri Ban-
skobystrickej ulici.
Priestranstvo pred palácom sa volalo
Suché mýto a stála tam jedna z brán
stredného prstenca mestského opevne-
nia. Teda nie ulica vedúca k Michalskej
bráne, ale brána pred palácom bola
miestom, kde sa vyberalo mýto od pri-
chádzajúcich po „suchej“ ceste, na roz-
diel od tých, ktorí prichádzali po
„mokrej” vodnej ceste, po Dunaji.
Priestor pred palácom, oddelený od
pôvodného verejne prístupného Suché-
ho mýta umelecky kovanými mrežami,
bol „čestným nádvorím” paláca. Čestné
nádvorie bolo ešte po stranách ( až do
40. rokov 20. storočia) lemované šikmo
situovanými prízemnými budovami
strážnic a bytov personálu. 
Nádvorie je prístupné dvoma mohutný-
mi zo železa ukutými bránami medzi
kamennými stĺpmi. Nad každou bránou
je umiestnený ťažký zo železa kutý
ornamentálny štít. V strede každého
štítu vyniká plné pole pripomínajúce
sploštenú mušľu. Útvar je ako stvorený
na to, aby v ňom bol umiestnenený
ornamentálny monogram staviteľa palá-
ca - AG. Nachádzajú sa tam však iné

písmená: F a I. Brány posledne reštauro-
vali v 90. rokoch 20. storočia. Prezident
Rudolf Schuster si želal, aby sa čierne
mreže oplotenia predpolia paláca a s
nimi súvisiace brány čiastočne pozlátili,
aby sa zvýraznili rokokové ornamenty
na nich. Vtedy sa pozlátením zvýraznili
aj monogramy FI nad bránami. Niekto-
rí sa domnievali, že ide o monogram
predposledného rakúskeho cisára a
súčasne uhorského a českého kráľa
Františka Jozefa. Pravda je však iná.
V druhej polovici 19. storočia pôsobil
na vojenskom veliteľstve v Prešporku
prapravnuk Márie Terézie arciknieža
Friedrich. Jeho starý otec arciknieža
Karl bol prvým vojvodcom, ktorý spô-
sobil Napoleonovi porážku ( pri Aspern,
22. mája 1809, teda presne pred 200
rokmi). Friedrich bol už ako dieťa urče-
ný pre vojenskú kariéru. Jeho strýko
arciknieža Albrecht nemal syna, a tak po
ňom arciknieža Friedrich zdedil nielen
vojenské poslanie, ale aj enormne veľký
majetok. Albrecht zomrel v roku 1895.
Odvtedy bol Friedrich najbohatším čle-
nom panovníckej rodiny Habsburgov-
cov-Lothringenovcov. Okrem troch
obrovských palácov vo Viedni a Tešín-
skeho kniežatstva vlastnil (v druhej sve-

tovej vojne úplne zničený) zámok a
panstvo Weilburg pri meste Baden bei
Wien, zámok a panstvo Halbturn (Félto-
rony) v terajšom Burgenlande, panstvo
Ungarisch Altenburg (Mosonmagyaró-
vár so stredovekým hradom, a samo-
zrejme, palác v Prešporku. 
V 90. rokoch 19. storočia palác opravili,
zmodernizovali. Zriadili novú jedáleň,
zaviedli svietiplyn z blízkej plynárne,
vodovod z mestskej vodárne, palác
napojili aj na elektrické vedenie. V
novoupravenom paláci však arciknieža
s rodinou bývali len príležitostne, lebo
hodnosť generalissima rakúsko-uhor-
skej armády si vyžadovala jeho prítom-
nosť vo Viedni. Počas rekonštrukcie
paláca, pravdepodobne v roku 1897,
opravili aj kované brány, a monogram
Antona Grassalkovicha nahradili spoje-
ným monogramom arcikniežaťa a jeho
manželky: Friedrich a Isabella. 
Po prehratej prvej svetovej vojne arci-
knieža prišiel o všetky svoje majetky v
Rakúsku, v Československu a v Poľsku.
Ostalo mu len panstvo na území Maďar-
ského kráľovstva, kde žil až do smrti.
Zomrel tam v roku 1936 a pochovali ho
do krypty pod farským kostolom v
Magyaróvári, kde už od roku 1931
odpočívala jeho manželka arcikňažná
Isabella. Štefan Holčík

FOTO - Oto Limpus

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

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

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

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

Potrebujete trezor?



FUTBAL
Najvyššia futbalová liga prežíva
nudný záver. Tri kolá pred koncom
bolo prakticky o všetkom rozhodnu-
té, takže samotní hráči môžu viac
myslieť na oddych, dovolenky či
tipovanie. Nečudo, že ani krásne
počasie neláka na tribúny a 30. kolo
dokonca znamenalo priemernú
návštevu pod tisíc divákov.
O týždeň neskôr ich prišlo o niečo viac,
ale stále málo na to, že je to najvyššia
súťaž reprezentácie, ktorá má blízko k
účasti na MS 2010! Priemer tentoraz
nezlepšili ani slovanisti. Na Tehelné
pole proti Prešovu dorazilo necelých tri
a pol tisíc najvernejších a aj tí, čo dali
prednosť futbalu, asi rýchlo oľutovali.
Sklamanie nad domácim výkonom
neskrýval ani Ladislav Pecko, ktorý po
stretnutí starostlivo zvažoval slová, aby
náhodou neurazil niektorého hráča...:
„Ospravedlňujem sa, že nepoviem
viac, ale mohol by som povedať niečo,
čo by ma potom asi mrzelo. Majster sa
takto nemá prezentovať na verejnosti!
Nastúpili sme v najsilnejšej zostave,
pretože hráči základného kádra si
zaslúžili nastúpiť pred domácimi tribú-
nami, ale dnes nehral nikto dobre.
Striedali sme Slováka s Halenárom, no
dole mohlo ísť desať hráčov,“ tvrdil
rozčarovaný Ladislav Pecko.

Belasí nakoniec uhrali aspoň neroz-
hodný výsledok 1:1, ako sa však uká-
zalo, aj jediný gól Slovana vlastne
padol po chybe rozhodcu Hrčku, ktorý
má v pravidlách poriadny zmätok, prí-
padne nesleduje dianie na trávniku.
Veľká sláva to nebola ani v Dubnici,
kde Petržalka uhrala bezgólovú remízu
0:0. Artmedia bola počas celého prie-
behu lepším mužstvom, ale nula na
konte gólov potvrdzuje, že darmo sa jej
darilo v strede ihriska, keď vpredu
nedokázala udrieť. „V prvom polčase

sme začali dobre, ale potom sa presadi-
li domáci, ktorí si vypracovali niekoľ-
ko príležitostí. Po prestávke sme mali
asi desať šancí, no chýbala nám poho-
da,“ prezradil petržalský tréner Michal
Hipp.
V I. lige vyhral Inter v Šali 4:0, a keďže
Trenčín len remizoval v Michalov-
ciach, znovu vedie tabuľku. Do konca
súťaže chýbajú posledné dve kolá a
Bratislavčania tvrdia, že ešte chcú
zabojovať o Corgoň ligu. (mm)

FOTO - SITA

Na odchode už

aj Kukumberg,

ide za hranice
HOKEJ
Útočník Roman Kukumberg mal
byť jedným zo známych hráčov, s
ktorými bratislavský Slovana rátal
aj pre novú sezónu. Nakoniec je však
ďalším z radu tých, ktorí si hľadajú
nový klub.
Dvadsaťdeväúťročný útočník bol
posledným slovanistom, ktorý vypadol
zo širšieho reprezentačného kádra pred
svetovým šampionátom. Letnú prípra-
vu začal v Slovane, ale keď mu klub
navrhol dvadsaťpercentné zníženie
platu v nasledujúcej sezóne, obe strany
sa dohodli na rozviazaní zmluvy.“
„Rokovali sme spolu dlhší čas, ja som
ponúkané podmienky neprijal. Zapojil
som sa do prípravy Slovana hneď od
začiatku, aj keď som nemusel, keďže
som bol dohodnutý, že z dôvodu dlhšej
sezóny v reprezentácii ju začnem o dva
týždne neskôr. Rokovali sme s vede-
ním, nedohodli sme sa na pokračovaní
a rozviazali sme zmluvu. Teraz už tré-
nujem individuálne a čakám, ako všet-
ko dopadne,“ povedal pre agentúru
SITA Roman Kukumberg. 
Podľa jeho slov si nový klub bude hľa-
dať v zahraničí, pretože Slovan ho síce
uvoľnil, ale voľným sa stane iba pre
kluby mimo Slovenska. Kukumberg
bol v minulej sezóne najproduktívnej-
ším hráčom, keď nazbieral 70 kanad-
ských bodov za 23 gólov a 47 asisten-
cií. Okrem Slovana už pôsobil v Nitre,
Trenčíne, Nižnekamensku a v Toronte
Marlies. 
Bratislavčania sa obzerajú aj po no-
vých hráčoch. Predbežne na jeden rok
uzavreli zmluvu s útočníkom Nedoros-
tom, ktorý bol naposledy v Trenčíne,
ale predtým prešiel Plzňou, Ústím nad
Labem, Karlovými Varmi, Hambur-
gom, Essenom, Magnitogorskom, Niž-
nekamenskom, Malmö, Skelleftei a
Collumbusom... Okrem toho by chcel
Slovan aj ďalšieho útočníka Čaládika.
Toho však musí najskôr uvoľniť Nitra,
čo vraj nebude problém. (mm)

Račania sa 

posunuli vyššie, 

skončili druhí
POZEMNÝ HOKEJ
Pozemní hokejisti KPH Rača obsa-
dili v konečnom hodnotení Interligy
2008/2009 v konkurencii desiatich
tímov 2. miesto a v porovnaní s uply-
nulým ročníkom sa v tejto tradičnej
medzinárodnej klubovej súťaži
posunuli o jednu priečku vyššie.
Račania ako 4. tím po základnej časti si
na víkendovom Final Four v rakúskom
Wiener Neudorfe prekvapujúco pora-
dili v semifinále s víťazom základnej
interligovej fázy HK Pliva Lipovci zo
Slovinska 5:3, vo finále však podľahli
chorvátskemu klubu HK Mladost
Záhreb 2:5. „Celkové druhé miesto je
pre nás veľkým úspechom. Na záve-
rečnom turnaji chlapci podali výborné
výkony," zhodnotil manažér KPH
Rača Miloš Chodas. (sita)
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Neapol stále 

najviac spomína

na Maradonu
FUTBAL
Súper bratislavského Slovana počas
osláv 90. výročia založenia klubu, 40.
výročia víťazstva v PVP a zisku maj-
strovského titulu (v utorok 2. júna
od 18.00 h), tím SSC Neapol, prežil
najkrajšie obdobie v 80. rokoch.
Najmä vďaka hráčovi, po ktorom ho
fanúšikovia nazývajú Maradonovou
érou.
Argentínčan prišiel do Neapolu z Bar-
celony v roku 1984 a stál 12 miliónov
dolárov. V tom čase už bol hviezdou a
najmä jeho zásluhou získal SSC v roku
1987 titul aj Taliansky pohár. Ešte väč-
šia sláva prišla o dva roky neskôr, keď
talianski „belasí“ vyhrali Pohár UEFA.
Cestou do finále vyradili Juventus,
Bayern a v samotnom záverečnom
dvojzápase Stuttgart so skóre 5:4. Aj
preto je Maradona v Neapole stále
Bohom a na štadióne San Paolo dodnes
visia transparenty s jeho portrétom.
Súčasnými hviezdami sú bývalý slova-
nista Marek Hamšík, argentínsky útoč-
ník Lavezzi a pre slovenského fanúšika
je známe aj meno Paola Cannavara,
brata slávnejšieho Fabia Cannavara,
ktorý sa v lete vráti z Realu Madrid do
Juventusu. Trénerom tímu sa stal počas
jari Roberto Donadoni, ktorý mal
zastaviť úpadok, keďže Neapol sa po
skvelom začiatku, v ktorom útočil na
čelo tabuľky, dostal do veľkej krízy a
klesol až do druhej polovice tabuľky.
Taliani pricestujú do Bratislavy v uto-
rok predpoludním. Okrem stretnutia by
mali absolvovať autogramiádu a o
19.30 h sa začína samotné stretnutie.
Pre fanúšikov Slovana je na tento duel
pripravený darček. Každý, kto si kúpi
lístok na B-tribúnu za 15 eur, môže naň
ísť aj na prvý zápas predkola Ligy
majstrov. Navyše vlastník lístka dosta-
ne dvadsaťpercentnú zľavu na nákup
suvenírov vo fanshope Belasej šľachty
(platí len v deň stretnutia s Neapolom).
Okrem samotného duelu je na utorok
pripravený aj zaujímavý program. Naj-
väčším lákadlom pre fanúšikov na
Tehelnom poli však určite bude prí-
chod bývalých slovanistov, hráčov a
trénerov, teda tých, ktorí písali slávnu
históriu slovenského majstra. (db)

Slovan a Petržalka získali len po bode,

Inter sa znovu vrátil na čelo prvej ligy

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na

www.banoviny.sk

Po-Pia
10:00 – 18:00 h

Artmedia môže zabudnúť na Európu
FUTBAL
Presne pred rokom sa futbalisti petr-
žalskej Artmedie tešili z víťazstva v
Slovenskom pohári. Vo finále zdolali
gólom z poslednej minúty Trnavu a
k titulu pridali aj triumf v druhej
najprestížnejšej domácej futbalovej
súťaži.
V súčasnej sezóne sa Petržalčania
takisto dostali do finále, ale tentoraz na
svojho súpera nestačili. S Košicami
prehrali 1:3, pohárová Európa bude
teda bez zverencov Michala Hippa a
vzhľadom na vývoj v bratislavskom
futbale je otázne, či sa k nej v najbliž-
ších rokoch ešte aspoň priblížia.
Samotné finále bolo nakoniec viac
fraškou či paródiou na niekdajšie vy-
vrcholenia tradičnej pohárovej súťaže

ako nezabudnuteľným zážitkom. Čias-
točne sa o to postarali futbalisti slabuč-
kými výkonmi, čiastočne komorné
prostredie s unudenými fanúšikmi, ale
zrejme najviac rozosmievali a súčasne
aj rozplakávali priaznivci oboch klu-
bov. 
Najskôr na prázdnom štadióne ukazo-
vali ramená Košičania posilnení
Poliakmi, ktorí dostali chuť na plot, a
keď ho čiastočne zvalili, silou-mocou
sa chceli potľapkávať so svojimi milá-
čikmi. A keď už východniari dali
pokoj, pokúsili sa o zvrat Petržalčania.
Pár dymovnicami chceli prerušiť stret-
nutie, čo bolo za stavu 1:3 aj pochopi-
teľné, najmä vzhľadom na predchádza-
júce reakcie futbalového zväzu k
takýmto incidentom. 

Nakoniec im teda snaha nevyšla, stret-
nutie sa dohralo a všetci nezaintereso-
vaní si povedali - chvalabohu! Pozerať
takýto duel ešte raz, aj so spomínanými
zvieratkami na tribúnach by bolo nad
sily asi aj slovenského fanúšika, zvyk-
nutého z Corgoň ligy na všeličo.
Petržalský tréner Michal Hipp pochvá-
lil po zápase svojich zverencov za
snahu, čo bolo však v podstate naozaj
asi jediné, čím na trávniku zaujali:
„Mali sme niekoľko šancí, ktoré sme
však nevyužili. Po prvom polčase sme
si v kabíne povedali, čo musíme zme-
niť a rýchlo sa nám podarilo vyrovnať.
Rozhodujúcim momentom bol potom
druhý gól. Neubránili sme pred ním
Cicmana, hoci sme vedeli, že práve on
je vo vzduchu nebezpečný.“ (mm)



DIVADLO
Podať o sebe umeleckú výpoveď a
nazvať ju v divadelnej podobe
názvom Som hot dog si vyžaduje
nemalú dávku odvahy a humoru.
Najmä keď podtitul hry znie True
story of my facebook, teda vo voľnom
preklade pravdivý príbeh o mne.
Viktor Horján sa na túto dobrodružnú
cestu vydal a spolu s dramatikom a reži-
sérom Viliamom Klimáčkom pripravili
v divadle GunaGU hru Som hot dog.
Veríme, že príprava, inscenovanie a
uvedenie hry bolo pre tvorcov do určitej
miery aj očistnou katarziou, uvoľnením
vo svete napätia a dezilúzií, pretože
vypovedať o svojich kontaktoch sústre-
dených na rovnaké pohlavie, neúspeš-
ných milostných vzťahoch, nenaplne-
ných túžbach a roztrpčených skúsenos-
tiach, nie je ľahké. Viktor Horján prešiel
ťažkou životnou skúsenosťou spojenou
s ochorením a okolie sa k nemu zacho-
valo prinajmenšom rozpačito: niektorí
zostali, iní odišli, vzťahy sa prečistili,
pohľad na život sa zmenil. 
Keď pôjdete na hru Som hot dog, neča-
kajte smoklenie či plač nad rozliatym
mliekom. Tvorcovia, na čele s autorom
hry Viliamom Klimáčkom, nie sú zvyk-
nutí s uplakanými očami predostierať

divákovi ranenú dušu. Na veci sa poze-
rajú s humorom, úzkostnejší divák by to
mohol nazvať až cynizmom. Ľahostajní
nezostane nikto, mladí sú nadšení, starší
spokojní, že existujú texty a hry, ktoré
poukazujú na absurdnosti súčasnosti
bez zbytočného moralizovania. 
V hre to s noblesou a vtipom robia Vik-
tor Horján a Zuzana Porubjaková, ne-
malým prínosom do predstavenia je aj
rapper Bene. Aj keď obsahovú náplň
hry Som hot dog tvoria z dvoch tretín ži-

votné skúsenosti jedného z hercov, mô-
žete si do hlavnej postavy dosadiť aké-
hokoľvek súčasníka, muža či ženu, rôz-
neho veku. Strata ilúzií a šokujúce po-
odhalenie reálnych vzťahov zaskočí
každého. Tak ako kedykoľvek predtým,
ani dnes sa nežije ľahko. Je dobré, že di-
vadlo o tejto skutočnosti podáva stále
živé, svieže, vtipné a napriek zdanlivé-
mu cynizmu aj láskavé umelecké výpo-
vede. Dáša Šebanová

FOTO - Ctibor Bachratý

Textilný šperk

a jeho krása 

v Galérii X
VÝSTAVA
V Galérii X na Zámočníckej 5 otvori-
li medzinárodnú výstavu špičkových
svetových a domácich umelkýň orien-
tovaných na textilný šperk.
Výstava je prvou prehliadkou súčasné-
ho textilného šperku po desiatich
rokoch v Bratislave. Zúčastňuje sa na
nej šesť umelkýň zo Slovenska a trinásť
zo zahraničia. Prehliadka predstavuje
široké spektrum aktuálnych výtvarných
názorov, techník i materiálov, ktoré
možno zahrnúť pod pojem textilný
šperk. Vystavujúce autorky posunuli
tvorbu textilného šperku k svojbytnému
umeleckému prejavu, čo dokazuje aj
fakt, že ich práce môžeme nájsť vo
významných muzeálnych zbierkach po
celom svete. Výstava bude v januári
2010 reinštalovaná vo viedenskej Gale-
rie V&V. (dš) 

Do Bratislavy

zavíta rocker

Marilyn Manson
HUDBA
Americký extravagantný rocker
Marilyn Manson vystúpi 9. júna 2009
v Národnom tenisovom centre.
Marilyn Mansom rozdeľuje svet na dva
tábory - tých, čo ho milujú, a tých, čo ho
nenávidia. Faktom je, že viac ako o
Mansonovej hudbe sa hovorí o jeho
výstredných kúskoch. V Bratislave
vystúpi v rámci európskeho turné k
svojmu albumu The Hig End of Low. 
Marilyn Manson si meno odvodil od
hollywoodskej hereckej ikony Marilyn
Monroe a masového vraha Charlesa
Mansona. Kritici pripomínajú, že práve
provokatívnosť jeho piesní, koncertov
a videoklipov je základom úspechu v
súčasnej popmusic. (dš)
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Na Rúfusovu

počesť vystúpi

detský zbor
HUDBA
Detský spevácky rozhlasový zbor
oslávil začiatkom mája päť rokov. O
jeho znovuvytvorenie sa zaslúžil diri-
gent Adrián Kokoš a nadviazal tak na
tradíciu tohto hudobného telesa (zbor
založil Ondrej Francisci, 1953). 
So svojím programom na počesť básni-
ka Milana Rúfusa pod názvom Deti
spievajú básnikovi vystúpi zbor 7. júna
2009 o 18.30 h v Novom evanjelickom
kostole na Legionárskej ulici. Zbor sa
predstaví so svojou kmeňovou klavirist-
kou D. Paľovou a hosťami, renomova-
ným recitátorom U. Ulmannom a nádej-
nou sopranistkou K. Krčmárovou.
V programe zaznejú zborové diela sve-
tových majstrov (Óda na radosť L. van
Beethovena, zbor z opery Figarova
svadba W. A. Mozarta, Panis angelicus
C. Francka a ďalšie) a uvedú aj výber z
Rúfusových Modlitbičiek zhudobne-
ných Igorom Bázlikom. Vstup je voľný,
dobrovoľný príspevok vítaný. (dš)

V Primaciálnom

paláci zaznie

Najmilší koncert
HUDBA
V predvečer sviatku detí 31. mája
2009 o 17.00 h odznie v Zrkadlovej
sieni Primaciálneho paláca koncert
pod názvom Najmilší koncert. Pre
deti k ich sviatku ho pripravil Brati-
slavský chlapčenský zbor s dirigent-
kou Magdalénou Rovňákovou. 
Chlapci prednesú „veselý“ repertoár,
ktorým chcú svojich poslucháčov pote-
šiť a pobaviť. Prekvapením bude
komická detská kantáta G. Ph. Teleman-
na Kantor. Okrem toho odznejú slo-
venské a moravské ľudové v piesne v
úpravách, diela M. Schneidera-Trnav-
ského, W. A. Mozarta, M. Smitha, J.
Stoklasa, ale aj afro-americké spirituály.
Hosťom koncertu bude sólista opery
SND Ladislav Neshyba, na klavíri bude
sprevádzať Dana Hajóssy. Vstup na
koncert je voľný. (dš)

Kuľhavého výpoveď v Dome umenia

Viac o bratislavskej
kultúre sa dozviete na

www.banoviny.sk

Som hot dog - umelecká výpoveď 

a pravdivý príbeh o jednom hercovi

VÝSTAVA
V Národnom osvetovom centre -
Dome umenia na Námestí SNP 12,
otvorili výstavu rodáka zo závažnej
Poruby, maliara, ktorý vstúpil do
slovenského výtvarného umenia
začiatkom 60. rokov minulého storo-
čia, Záboja Bohuslava Kuľhavého.
Záboj Bohuslav Kuľhavý (nar. 9.
februára 1937) sa pohyboval v okruhu
umelcov známych pod názvom Skupi-
na Mikuláša Galandu. Študoval
súkromne u zakladateľa moderného
slovenského umenia Martina Benku
(1888 - 1971). V roku 1964 sa presťa-
hoval do Bratislavy, kde naplno začal
rozvíjať svoju maliarsku tvorbu. Od
raných prác poznačených realizmom
(voľných kresieb a grafických listov),

prešiel etapou štylizácie, deformácie,
abstrahovaných foriem a krátkym
obdobím recepcie kubizmu a surrealiz-
mu. Neskôr vytvoril typ tzv. panelovej
maľby a prešiel k novej kompozícii
obrazu založenej na princípe „sústavy
rozdielnych výtvarných polôh“.
Jeho maliarska výpoveď je založená na
koexistencii viacerých podôb výtvar-
nej reči (tzv. maliarstvo s prevahou
rozumu, maliarstvo s prevahou citu,
maliarstvo relatívnej rovnováhy rozu-
mu a citu). Záboj Bohuslav Kuľhavý
tak predstavil zvolením rozdielnych
foriem na jednom obraze nové chápa-
nie objektivity v umení.
Výstava v Dome umenia predstavuje
prierez celoživotnou tvorbou Záboja
Bohuslava Kuľhavého. Povedané

umelcovými vlastnými slovami: „slo-
boda pocitu je výsledkom poznávania
svojho duchovného vnútra - prichádza
zvnútra a nie zvonku." 
Podoba jeho maliarstva dokazuje, že
možnosť objavovať nie je v umení vy-
čerpaná. Obraz má a bude mať svoje
nezastupiteľné miesto vo výtvarnom
umení. Hlbší meditatívny ponor by nás
mal viesť k lepšiemu poznaniu seba sa-
mého a k postupnému odkrývaniu a
odstraňovaniu negatív i k posilňovaniu
a odhaľovaniu našich nových možnos-
tí v umení a v živote. Výstava približu-
je verejnosti a zároveň zhodnocuje
umelcov celoživotný vklad do vývinu
slovenského výtvarného umenia v
domácom i medzinárodnom kontexte.
Potrvá do 7. júna 2009. (dš)
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SOBOTA 30. mája
� 8.00 - Moravské zámky, autobusový
výlet na krásne zámky Valtice a Lednice,
TIK Devínska Nová Ves, Istrijská 49
� 9.00 - 15.00 - Deň detí s Minima-
xom, popoludnie plné zábavy, smiechu a
hier, Areál ZOO
� 15.00 - Vystúpenia detských súbo-
rov v rámci Medzinárodného festivalu
detských folklórnych súborov, Hviezdo-
slavovo námestie
� 19.00 - Spoločenský večer pre účast-
níkov Medzinárodného festivalu det-
ských folklórnych súborov, Estrádna
hala PKO
� 16.00 - Drevený tato, detské interak-
tívne predstavenie na motívy rovno-
mennej knihy známeho slovenského
spisovateľa Tomáša Janovica, divadlo
Non.Garde, v priestoroch kaviarne Ex
Café, Prepoštská 4
� 19.00 - R. Polák, M. Gorkij: Play
Gorkiy alebo letní hostia, divadlo
Astorka, Námestie SNP 33

� 19.00 - Enda Walsch: Bedbound,
bratislavská premiéra, Štúdio 12, Jaku-
bovo námestie 12
� 19.00 - P. Pavlac: Cirkus, na motívy
divadelnej hry J. Barča-Ivana Dvaja a
novely P. Pavlaca Cirkus, divadlo Aréna,
Viedenská cesta 10
� 20.00 - Dialógy, účinkujú: H. Hanza-
líková a E. Lásková, divadlo Stoka, Pá-
ričkova 18 (bývalá Cvernovka)

NEDEĽA 31. mája
� 10.30 - Pipi dlhá pančucha, muziká-
lové divadlo Alkana, DK Dúbravka,
Saratovská 2/A
10.30 - O statočnom indiánovi, divadlo
Žužu, rozprávky v Gullfosse, reštaurácia
Gullfoss, Čulenova 5
� 10.30 - Nedeľné matiné, Hommage a
Joseph Haydn, účinkujú: A. Čajová,
soprán, Z. Zamborská, klavír, S. Zam-
borský, klavír, D. Zsapková, flauta, Z.
Bouřová, viola, J. Podhoranský, violon-
čelo, GMB, Mirbachov palác, Franti-
škánske námestie 11
�10.30 - Z. Šnircová, Vlk, neklam!, Inte-
raktívne a edukačné predstavenie pre deti

predškolského veku. Účinkujú študenti
VŠMU, DK Ružinov, Ružinovská 28
� 14.30 - Krása nevídaná, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská 36
� 15.00 -17.00 - Páni klauni, vyhliad-
ková plavba tzv. „bratislavským okru-
hom“ pre rodiny s deťmi, účinkuje
divadlo Žihadlo, loď Martin
� 15.00 - Nedeľný čaj o tretej, do tanca
hrá Milton, DK Lúky, Vigľašská 1
� 16.00 - Dúbravským deťom, zábav-
né popoludnie k MDD pre všetky deti s
klaunmi Manti a Nelly, s drakom a vtá-
kozverom na chodúľoch, pred DK
Dúbravka, Saratovská 2/A, vstup voľný
� 16.00 - Paťa Garajová-Jariabková:
Do dávnych čias mesta, nakuknite,
decká! Interaktívna hra pre malých aj veľ-
kých z príbehov starej Bratislavy, pre deti
od 3 rokov, Hviezdoslavovo námestie
� 16.00 - Momentum musicum,
cyklus komorných koncertov, účinkujú:
L. Sakálošová - flauta (Slovensko), M.
Trnková - klavír (Česká republika), pro-
gram: J. S. Bach, W. A. Mozart, A. F.
Doppler, CC centrum, Jiráskova 3
� 17.00 - Galaprogram Medzinárod-
ného festivalu detských folklórnych
súborov, Estrádna hala PKO
� 19.00 - Shirley Valentine, One
woman show Z. Kronerovej, divadlo
Černá labuť, divadlo v podpalubí, Tyršo-
vo nábrežie
� 19.00 - P. Pavlac: Cirkus, na motívy
divadelnej hry J. Barča-Ivana Dvaja a
novely P. Pavlaca Cirkus, premiéra,
divadlo Aréna, Viedenská cesta 10

PONDELOK 1. júna
� 9.00 - Rozprávka o rybárovi a
rybke, foyer Bratislavského bábkového
divadla, Dunajská 36, vstup voľný
� 10.00 a 14.30 - Krása nevídaná, Bra-
tislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.00 a 14.00 - A. Korenči, M. Ka-
prálik: Janko a Marienka alebo čoko-
ládová chalúpka, rozprávka s pesnička-
mi, divadlo a.ha, Školská 14
� 10.00 - O divnej čiapke, rozprávka s
pesničkami o piatich kamarátoch - klau-
noch, divadlo aréna, Viedenská cesta 10
� 11.00 - Kloki show, tanečný program
CVČ Klokan a jeho hostí, DK Dúbrav-
ka, Saratovská 2/A
� 14.00 - 18.00 - Deň radosti, popolud-
nie pri príležitosti Dňa detí, Exteriér pred
CC Centrom na Jiráskovej ulici, vstup
voľný
� 16.00 - Muzikanti alebo O zlatej
trubke, foyer Bratislavského bábkové-
ho divadla, Dunajská 36
� 19.00 - Radio ART koncert, koncert

elektroakustickej hudby, Komorné štú-
dio SRo, Mýtna 1, vstup voľný

UTOROK 2. júna
� 9.00 a 11.00 - Krása nevídaná, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.00 a 14.00 - A. Korenči, M. Ka-
prálik: Janko a Marienka alebo čoko-
ládová chalúpka, rozprávka s pesnička-
mi pre deti od 4 rokov, divadlo a.ha,
Školská 14
� 17.00 - M. Nábělková: Slovenčina a
čeština v kontakte, prezentácia knihy o
vývoji slovensko-českých a česko-slo-
venských jazykových vzťahov, Prednáš-
ková sála UK, Ventúrska 11
� 19.00 - Voices live 5, krátke filmy,
koncerty, rozhovory, A4 Nultý priestor,
Námestie SNP 12
� 19.00 - A. Kuruc: Keby veci boli...,
premiéra z cyklu Mliečne zuby, Štúdio
12, Jakubovo námestie 12

STREDA 3. júna
� 9.00 a 11.00 - Krása nevídaná, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.00 - Juraj Benčík: Pantomíma,
divadlo a.ha, Školská 14
� 14.00 - Stretneme sa v ateliéri, pest-
rý mix výtvarných štýlov a zaujímavých
aktivít, určené pre MŠ, ŠD a ŠK, CC
centrum, Jiráskova 3
� 14.00 - Vitráž, výtvarné dielne, Iva
Paštrnáková, CDLaV, Gaštanová 19
� 18.00 - Diplomový koncert, Veroni-
ka Dobríková - spev, Seminárna sála
UK, Klariská 5
� 19.00 - Multižánrový galavečer,
Literárne soirée - Poviedka 2009, Štúdio
12, Jakubovo námestie 12
� 20.00 - Umri, skap a zdochni, divad-
lo SkRAT, A4 Nultý priestor, Námestie
SNP 12

ŠTVRTOK 4. júna
� 11.00 a 19.00 - Túlavé srdce, hra o
láske, vášni, vernosti i zrade..., verejná
generálka a predpremiéra, divadlo
Astorka, Námestie SNP 33
� 14.00 - Kráska a zviera, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská 36
� 14.00 - Sen o Petržalke, výtvarno-
tvorivé dielne, inšpirované predstavami
detí o ideálnom bývaní v Petržalke urče-

né pre MŠ, ŠD a ŠK, CC centrum, Jirá-
skova 3
� 17.00 - Zvezdici, koncert detského
speváckeho zboru pri príležitosti Medzi-
národného dňa detí, Bulharský kultúrny
inštitút, Jesenského 7
� 18.00 - Láska a utrpenie Josepha
Haydna, scénické čítanie s hudbou, T.
Küppers (Viedeň), Ch. Marantos, klavír,
Mozartova sieň Rakúskeho veľvysla-
nectva, Ventúrska 10
� 19.00 - Slawomír Mrožek: Radost-
ná udalosť, divadlo Ívery, Školská 14
� 19.00 - Andrej Kuruc: Keby veci
boli..., premiéra z cyklu Mliečne zuby,
Štúdio 12, Jakubovo námestie 12
� 19.00 - Mníšky 2 - Milionárky, Teát-
ro Wüstenrot, Trnavské mýto 1

PIATOK 5. júna
� 9.00 a 11.00 - Kráska a zviera, Bra-
tislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 17.00 - Návraty, vernisáž výstavy
paličkovanej čipky, výtvorov zo slamy,
dreva a drôtu. M klub, Rovniankova 3
� 19.00 - Túlavé srdce, hra o láske,
vášni, vernosti i zrade ..., premiéra,
divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Music Club - hard rock,
Inductive Step + hosť, DK Lúky, Vig-
ľašská 1
� 20.00 - Vladimír Mišík a ETC, kon-
cert, Klub za Zrkadlom, Rovniankova 3
� 20.00 - Podobám sa na Heviera,
autorský večer Daniela Heviera, A4
Nultý priestor, Námestie SNP 12

VÝSTAVY
� Mark Brusse, výstava je súčasťou
festivalu Holandsko na Slovensku, Pálf-
fyho palác, Panská 19, potrvá do 21.
júna 2009
� Lokality svetového prírodného de-
dičstva Unesco na Slovensku, výstava
fotografií, Barokové nádvorie UK, Ven-
túrska 11, výstava potrvá od 1. do 20. júna
2009
� Ladislav Csáder: Zabudnutý brati-
slavský modernista, výstava pri príleži-
tosti 100. výročia narodenia grafika,
typografa a fotografa Ladislava Csádera,
Galéria SVÚ, Dostojevského rad 2,
potrvá do 7. júna 2009
� Patchwork Group Vienna pri príle-
žitosti 20. výročia jej založenia, výsta-
va textilnej tvorby, Patchworkparty,
Business Center 1, Plynárenská 1, potrvá
do 23. júna 2009

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

vyjdú opäť o týždeň
4. júna 2009


