
Po nedávnej čiastočnej revitalizácii
Hodžovho námestia sme sa o jeho
budúcnosti z hľadiska architektonic-
kého riešenia a celkového dobudova-
nia pozhovárali s hlavným architek-
tom mesta Bratislava Štefanom
ŠLACHTOM.
- Tým, že sa viac-menej dokončila
výstavba okolia námestia je čas na
vypísanie súťaže na riešenie samotnej
plochy. Zaslúžilo by si, povedzme,
významné sochárskej dotvorenie. Ani
súčasná fontána nie je primeraná mies-
tu a významu tohto námestia.
Máte predstavu, aký vzhľad by
Hodžovo námestie mohlo v budúc-
ností dostať?
- Toto, v podstate nové námestie, je
potrebné riešiť moderným, súčasným
dizajnom. Ide o lokalitu, ktorá repre-
zentuje Slovensko pri rôznych štát-
nych návštevách, no jeho súčasná

podoba nezodpovedá nárokom, ktoré
by sme na tento priestor mali mať.
Vytvárať historický dizajn na námestí
by bolo falošné, pretože by nebol
pôvodný. 
Nemal by byť v súlade s budúcim
stvárnením neďalekej Staromest-
skej ulice?
- Otázka Staromestskej ulice je ešte
veľmi otvorená. Ak by sa však riešila
pod zemou, na povrchu by bola šanca
na vytvorenie úplne novej plochy.
Namiesto diery, ktorá námestie ruší, by
sa vytvoril súvislý peší priestor.
Námestie by potom dostalo úplne iný
charakter.
Ako sa pozeráte na niektoré úvahy o
prípadnej dostavbe Hodžovho
námestia?

- Myšlienka dotvorenia námestia spo-
čívala v postavení elegantného a trans-
parentného objektu, ktorý by oddelil
námestie od frekventovanej komuniká-
cie. Náprotivkom či protipólom tohto
paláca nie sú budovy v jeho okolí. Pan-
dantom musí byť budova primeraná
jeho mierke. Prezidentskému palácu
dnes chýba množstvo funkcií, ktoré by
mohli byť v novej budove. Napríklad
jedáleň, reštaurácia, administratívne
priestory a podobne.
Kde by mohla nová budova stáť?
- Jednou z možností je napríklad v prie-
store dnešnej zastávky trolejbusov,
priamo oproti Tatracentru. Zmysel
objektu by bol v tom, že by izoloval
námestie od cesty a uzatvoril by ho.
Mohlo by ísť o elegantnú súčasnú
budovu, neprevyšujúcu samotnú výšku
Grassalkovichovho paláca.

Zhováral sa Robert Lattacher
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Dve mestské

časti plánujú

zjednosmerniť

ďalšie ulice
BRATISLAVA
Mestské časti Staré Mesto a Petržal-
ka plánujú zjednosmerniť ďalšie
miestne komunikácie 3. a 4. triedy.
Chcú tým znížiť nežiadúci tranzit,
najmä však vyriešiť problémy s par-
kovaním na týchto uliciach.
V Starom Meste sa plánované zjednos-
mernenie týka lokality ohraničenej uli-
cami Mudroňova, Stará vinárska, No-
vosvetská, Nekrasovova, Kalvária,
Pražská, Štefánikova a Palisády. Samo-
správa už pripravila projekt zjednos-
mernenia a obmedzenia rýchlosti v tej-
to zóne na 30 km/h. V máji bol projekt
prerokovaný v dopravnej komisii
miestneho zastupiteľstva a v operatív-
nej komisii magistrátneho oddelenia
prevádzky dopravy. Následne bude
predložený obyvateľom dotknutej lo-
kality na verejnú diskusiu a pripomien-
kovanie.
V polovici mája staromestská samo-
správa zjednosmernila Beskydskú uli-
cu v smere z Karpatskej na Šancovu
ulicu. Táto zmena priniesla vylúčenie
nežiadúceho tranzitu zo Šancovej sme-
rom na Kolibu, upokojenie dopravy v
lokalite, nové parkovacie miesta a vyš-
šiu bezpečnosť pre deti v materskej
škole na Beskydskej ulici.
Podobným spôsobom chce staromests-
ká samospráva riešiť aj neúnosnú
dopravnú situáciu v oblasti ohraničenej
ulicami Mýtna, Štefanovičova, Žilin-
ská a Šancová, kde niektoré ulice už
jednosmerné sú, situácia si však vyža-
duje aj zjednosmernenie zvyšných
komunikácií 3. a 4. triedy.
K zjednosmerneniu ulíc sa chystajú aj
v Petržalke. Tam však ešte nemajú
jasno, ktorých ulíc by sa mala zmena
dotknúť. Petržalská samospráva to
chce riešiť na plánovanej verejnej
diskusii vo štvrtok 4. júna 2009 v pod-
večer v CC Centre na Jiráskovej ulici.
Obyvatelia Petržalky už v nedávnej
elektronickej diskusii navrhli zjednos-
merniť napríklad ulice Fedinova, Bulí-
kova či Belinského.
V Petržalke je v súčasnosti zhruba 19-
tisíc parkovacích miest, obyvatelia a
návštevníci mestskej časti by však
potrebovali ďalších približne 60-tisíc
parkovacích miest.
Najvyšší čas začať uvažovať o zjed-
nosmernení ulíc majú aj Ružinovčania.
Týka sa to najmä oblasti v okolí Dax-
nerovho námestia, ktorá je ohraničená
ulicami Záhradnícka, Miletičova, Ko-
šická, Páričkova, Svätoplukova. Tunaj-
šie komunikácie 3. a 4. triedy sú úzke,
obojsmerné, autá parkujú po oboch
stranách a častokrát sú neprejazdné,
pretože dve protiidúce autá sa nemajú
kde vyhnúť. Slavo Polanský
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PETRŽALKA
Starosta Petržalky Milan Ftáčnik a
majiteľ erotického salóna Messalina
Club v Sade Janka Kráľa majú za
sebou stretnutie, z ktorého vyplynu-
lo, že prevádzkovateľ kontroverzné-
ho zariadenia pripúšťa ďalšie roko-
vania na tému prípadného predaja
budovy či zámeny za iný objekt.
Podľa hovorcu Petržalky Ľubomíra
Andrassyho, majiteľ salónu to nevylú-
čil, ale ani nepotvrdil. Jednoznačne
však odmietol špekulácie, že budovu
už raz ponúkal, a to za milión eur.
Mestská časť chce teraz preskúmať
možnosti zmeny prevádzkových ho-
dín, ktoré by presunutím na inú dobu

sťažili podnikanie tohto typu zariade-
nia.
Do diania okolo salóna by mohlo vstú-
piť aj mesto. Hovorkyňa magistrátu
Eva Chudinová totiž pripustila, že ak
by petržalská mestská časť vyčerpala
všetky možnosti, mesto by teoreticky
bolo ochotné rokovať o kúpe budovy.
Súhlasné stanovisko však budú musieť
dať mestskí poslanci. 
Prvá je stále na rade Petržalka, pretože
budova stojí na jej území. Jej samo-
správa však priznáva, že nemá dosta-
tok financií, aby tento problém vyrieši-
la odkúpením, a tak by sa to podľa
hovorcu mestskej časti Ľubomíra
Andrassyho mohlo riešiť len trojdoho-

dou Petržalky, mesta a majiteľa salónu.
Námestník primátora a člen občianskej
iniciatívy Vráťme dôstojnosť Sadu
Janka Kráľa Tomáš Korček zase tvrdí,
že kúpa budovy je krajné riešenie a
zámenu budov vyhlásil za niečo, čo by
presunulo tento problém do inej lokali-
ty. Iniciatíva aj prevádzkovateľ teraz
plánujú urobiť na budovu znalecký
posudok.
Protesty proti erotickému salónu
pokračovali aj počas víkendu. Približ-
ne 120 občanov sa zúčastnilo na sobot-
ňajšom zhromaždení pri salóne, kde
zopakovali svoj odpor proti pokračova-
niu činnosti tohto zariadenia v Sade
Janka Kráľa. (brn)

Erotický salón by muselo kúpiť mesto
Pod petíciu proti erotickému salónu v Sade Janka Kráľa sa už podpísalo vyše 3000 ľudí. FOTO - SITA

Na Hodžovom námestí chýba budova

Poslanci založili 

mestské divadlo, 

začne fungovať 

od januára 2010
BRATISLAVA
Príspevková organizácia Mestské
divadlo Pavla Orságha Hviezdoslava
(MDPOH) začne fungovať od 1.
januára 2010. Rozhodli o tom
poslanci mestského zastupieľstva.
Diskusia priniesla rôznorodosť názo-
rov na vznik mestského divadla.
Odporcovia vzniku divadla argumen-
tovali nedostatkom financií, ale aj
možnosťami lacnejšej formy financo-
vania prostredníctvom napríklad
súkromnej agentúry. Zástancovia zase
pripomínali, že na jednom z predchá-
dzajúcich zastupiteľstiev sami poslanci
odmietli výsledky verejnej súťaže na
prevádzkovanie divadla a rozhodli sa
založiť vlastné, mestské.
Vznik mestského divadla najviac
obhajoval poslane Matej Landl (nezá-
vislý), ktorý okrem iného poukázal
napríklad na to, že hlavné mesto Česka
Praha prevádzkuje jedenásť mestských
divadiel, mestské divadlo má aj Žilina
a milióny na vlastné divadlá dáva aj
susedné Brno. Poslanci navyše rozhod-
li aj o tom, že riaditeľ novej organizá-
cie MDPOH vzíde z výberového kona-
nia. (rob)

Diskusiu 

o PKO poslanci 

presunuli na júl
STARÉ MESTO
Riešenie ďalšieho osudu búracieho
povolenia na budovu PKO mestské
zastupiteľstvo 28. mája 2009 odsu-
nulo na júlové rokovanie. Poslanci sa
majú dovtedy oboznámiť s právnou
analýzou, ktorú si dalo vypracovať
mesto.
Riaditeľka magistrátu Anna Pavlovičo-
vá uviedla, že poslanci si ju môžu pre-
študovať tak, aby na ďalšom zastupi-
teľstve mohli definitívne rozhodnúť.
Oznámila, že dostanú aj ďalšiu analý-
zu, ktorá sa bude týkať krokov a opráv-
nenosti postupu primátora pri predaji
pozemkov pod PKO v roku 2005.
Zmluva s Henbury Development
podľa nej platí, rovnako aj búracie
povolenie. 
Primátor Andrej Ďurkovský (KDH)
nepovažuje za precedens skutočnosť,
že nedošlo k žiadosti o zrušenie búra-
cieho povolenia napriek tomu, že ho
tým zaviazali poslanci. Podľa analýzy
nie je možné vypovedať zmluvu o spo-
lupráci. Pre mesto by to mohlo mať za
následok niekoľko nepríjemností.
Investor by si mohol napríklad nároko-
vať vrátenie časti kúpnej ceny či náhra-
du vzniknutej škody. (rob, brn)



PETRŽALKA
So sťažnosťou na jazdenie áut v Sade
Janka Kráľa sa na redakciu obrátil
čitateľ Juraj z Petržalky. Na vlastnej
koži zažil, ako večer v parku, ktorý je
najstarším verejným parkom v
strednej Európe, jazdia autá!
Čitateľ si všimol, že autá vchádzajú do
parku cez trávu, priamo oproti hlavné-
mu vchodu na štadión Artmedie Petr-
žalka. „Je smutné, ak si to zodpovední
nevedia ustrážiť. Stále sa hovorí, aký je
Sad dôležitý a historicky významný,
no zatiaľ sa dáva priestor iba primití-
vom, ktorí si z neho spravili tanko-
dróm,“ mieni náš čitateľ.
Podľa hovorcu petržalskej miestnej
samosprávy Ľubomíra Andrassyho

pracovníci úradu skutočne našli stopy
po autách na tráve tak, ako to opisuje
čitateľ. Pripomenul, že do Sadu Janka
Kráľa je zákaz vjazdu. Umožnený je
len vjazd kvôli údržbe alebo vozidlám
v prípade verejných podujatí. Miestny
úrad preto vyzve políciu, aby zvýšila
ostražitosť a porušovateľov predpisov
nekompromisne trestala. Súčasne plá-
nuje aj osadenie zábran na miesta, cez
ktoré by sa nedisciplinovaní vodiči
mohli do parku dostať. Ľ. Andrassy
informoval, že miestna samospráva
dáva do Sadu J. Kráľa v týchto dňoch
aj nové informačné tabule. Ide o parko-
vý poriadok upozorňujúci na prísne
pravidlá, ktoré sú návštevníci povinní
dodržiavať. 

Z mestskej polície sme dostali odporu-
čenie obrátiť sa na hovorcu miestnej
samosprávy, a informáciu, že na
dopravné problémy v sade bola petr-
žalská samospráva niekoľkokrát upo-
zorňovaná. Z krajského riaditeľstva
policajného zboru nám prisľúbili, že
situáciu preveria.
V každom prípade taký skvost, akým je
historický Sad Janka kráľa, si zaslúži
väčšiu pozornosť nielen miestnej
samosprávy, ale aj magistrátu a polície.
Park by mal mať osobitného dozorcu,
ktorý by bol vybavený kompetenciami
na zakročenie proti ľuďom, ktorým
úcta k prírode a ohľaduplnosť k ostat-
ným, nič nehovoria. (rob)

FOTO - Robert Lattacher
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Petržalka chce

do správy celý

Sad J. Kráľa 
PETRŽALKA
Petržalská samospráva chce na jeseň
tohto roku pokračovať aj v druhej
časti revitalizácie Sadu Janka Krá-
ľa. Potrebuje však peniaze z európ-
skych fondov, ktoré vraj získa, iba
ak preukáže vzťah k celému zvere-
nému majetku.
Podľa hovorcu Petržalky Ľubomíra
Andrassyho to však nie je schopná uro-
biť, pretože zverený majetok do správy
petržalskej samosprávy sa podľa neho
týka len zelených plôch Sadu Janka
Kráľa. Ostatné plochy má údajne v
správe magistrát, aj keď o celý park sa
stará miestna samospráva. Miestny
úrad chce podľa Ľubomíra Andrassyho
rokovať s magistrátom hlavného
mesta, aby sa táto otázka vyriešila. Pri
predložení žiadosti o získanie peňazí z
európskych zdrojov je vraj dôležité,
aby bol jasne preukázaný vzťah k celé-
mu majetku.
Druhá etapa obnovy Sadu Janka Kráľa
sa má týkať mobiliáru, teda zariadenia
v sade, obnovenia celej infraštruktúry -
osvetlenia, chodníkov, zariadení na
verejné aktivity a podobne. Miestna
samospráva uvažuje aj o zavedení
kamerového systému do parku, aspoň
na najcitlivejšie miesta. Dôležité je aj
vybudovanie sociálneho zariadenia na
patričnej úrovni.
Miestna samospráva podľa Ľ. Andras-
syho pri revitalizácii komunikuje s pa-
miatkarmi. Tí trvajú na zachovaní a
obnove mnohých pôvodných prvkov
a zariadení. Ide napríklad o zachova-
nie letokruhov, ktoré sú typickým
prvkom - ide o oddelené malé priesto-
ry kruhovitého tvaru ozdobené prvka-
mi zverokruhu. Kruhy sú doplnené aj
výsadbou letničiek. Nový mobiliár,
má korešpondovať s historickým
duchom najstaršieho verejného parku
v strednej Európe. Zároveň sa hľadá
možné využitie priestoru starého
amfiteátra, ktorý by po niekoľkých
rokoch mohol opäť slúžiť na kultúrne
podujatia. 
V Sade Janka Kráľa v bratislavskej
Petržalke by mohli pribudnúť pamätné
lavičky venované významným osob-
nostiam. Prvá by mala byť venovaná
práve Jankovi Kráľovi, po ktorom je
sad pozdĺž petržalského nábrežia
pomenovaný. Náklady na projekt sa v
júni minulého roku, keď miestni po-
slanci odsúhlasili zámer, odhadovali na
1,83 milióna eur. (rob)

V Sade Janka Kráľa je už tankodróm,

po zotmení sa po ňom preháňajú autá 

Rusovčania

chcú opraviť 

svoje centrum
RUSOVCE
Mestská časť Rusovce pripravuje
rekonštrukciu a regeneráciu okolia
hlavného cestného ťahu na oboch
stranách Balkánskej ulice. Na pro-
jekt žiada nenávratný finančný prí-
spevok. 
Peniaze na obnovu by malo poskytnúť
Ministerstvo výstavby a regionálneho
rozvoja SR v rámci operačného progra-
mu Bratislavský kraj.
Obnova oboch strán Balkánskej ulice
sa týka rekonštrukcie chodníkov, verej-
ných priestranstiev a zelene v dĺžke asi
710 metrov. Projekt ráta aj s doplnením
chodníkov a ďalších plôch pre peších a
s regeneráciou zelene. Pribudnúť by
mali parkovacie miesta a na obnovenie
čaká aj detské ihrisko. Centrálny prie-
stor obce má skrášliť nová fontána. 
Zámerom rekultivácie a rekonštrukcie
je podľa miestneho úradu Rusovce
spríjemnenie a zatraktívnenie centra
obce, čo môže  prispieť k zlepšeniu
spoločenského života v mestskej časti.
Celkový rozpočet projektu je 800 000
eur, mestská časť sa má na financovaní
podieľať piatimi percentami z vlast-
ných zdrojov, teda 40 000 eurami.
Rusovce predpokladajú, že obnova
okolia Balkánskej ulice by mala byť
hotová do konca roka 2010. (rob) 

Samospráva

predáva dom

na Špitálskej 29
STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto vyhlásila
verejnú obchodnú súťaž na predaj
dvojpodlažného domu na Špitálskej
ulici 29.
Súťažné návrhy s ponukami na kúpu
domu a pozemku s rozlohou 659 štvor-
cových metrov je možné podávať do
štvrtka 11. júna 2009 do 12.00 h. V do-
me na prízemí sa nachádza časť pizze-
rie, kancelárskej priestory, sklad a čalu-
nícka dieľňa, na poschodí sú dva obý-
vané trojizbové byty.
Kritériami pre vyhodnotenie súťaž-
ných návrhov sú ponúkaná cena (70%)
a budúci účel využitia (30%). Účastní-
ci súťaže musia zložiť peňažnú zábez-
peku 10 000 €. (stn)

V sobotu opäť prídu do centra vodníci

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

STARÉ MESTO
V sobotu 6. júna 2009 pripláva
loďou do Bratislavy vodník Ferko
sprevádzaný 220 dôchodcami vo
vodníckych kostýmoch.
Po privítaní kráľa Dunaja zástupcom
dunajských lodníkov sa vydá alegoric-
ký sprievod masiek vodníkov a vod-
ných bytosti, spolu s mažoretkami, bu-
beníkmi, alegorickými vozmi, vodák-
mi, žonglérmi, hasičmi a potápačmi od
Slovenského národného múzea cez
Kúpeľnú a Jesenského ulicu, cez Ry-
bársku bránu, Hlavné námestie, Sed-
lársku, Ventúrsku a Strakovu ulicu. 

Na Hviezdoslavovom námestí je pri-
pravený celodenný program pozostáva-
júci z hudby rozličných žánrov (count-
ry, pop, ľudová hudba, retro, detské
súbory), vystúpenia kúzelníkov a taneč-
ných súborov. Po príchode sprievodu
na námestie približne o 11.50 h sa
začne promenáda vodníckych masiek a
porota udelí ceny v kategóriách vodníc-
ky učeň, tovariš, majster a vodnícka
rodina. Cenami sú napríklad automatic-
ká pračka, zájazd na Benátsky karneval,
čln, či ročný voľný lístok na MHD, hor-
ský bicykel. Vyhlásenie výsledkov
súťaže masiek bude asi o 13.00 h.

Popoludní od 14.00 h festival pokraču-
je súťažou vo varení rybacej polievky.
Zúčastnia sa na nej slovenské aj zahra-
ničné tímy, pod holým nebom v centre
mesta sa bude variť nielen maďarská
halászlé, ale aj ruská ucha, soljanka,
francúzska bouillabaisse, tradičná slo-
venská smotanová rybacia polievka či
polievky podľa osvedčených rodin-
ných receptov. Kvalitu polievky zhod-
notia koštéri vhadzovaním guľôčok do
nádob na stole každého družstva.
Začiatok koštovky rybacej polievky
bude o 17.00 a vyhlásenie výsledkov o
19.00 h. (brn)



NOVÉ MESTO
Výlet na Partizánsku lúku nemusí
vždy znamenať iba oddych a prí-
jemné prežitie niekoľkých hodín v
prírode. Stačí k tomu pár jedincov
nerešpektujúcich pravidlá a znechu-
cujúcich život ostatným. A keď sa k
tomu pridá benevolencia tých, ktorí
majú zodpovedať za poriadok, z
oddychu v prírode sú nepríjemné
zážitky. 
Niečo podobné zažila aj čitateľka
Zuzana Babjáková, ktorá opísala svoje
postrehy z tejto výletnej lokality: „Ako
každý deň, aj cez predposledný májový
víkend sme boli s deťmi na Partizán-
skej lúke. Opäť sme išli s triapolročnou
dcérou okolo značky - zákaz vjazdu
automobilov a cyklistom, opäť nám
opakovala, ako sem nesmú chodiť
autíčka a ľudia na bicykli a opäť som
musela sledovať a vyhýbať sa aj s kočí-
kom ignorantským cyklistom. Neviete
si ani predstaviť, čoho sú títo ľudia
schopní. S drzosťou kľučkujú medzi
deťmi, kočíkmi, a ešte aj nervózne
zazvonia, aby im ľudia uvoľnili cestu.
Čím väčší športovec, tím väčšia aro-
gancia.“
Čitateľka sa čuduje nielen cyklistom,
ale aj zodpovedným, ktorí podľa nej
nechcú nič vidieť: „Nechápem, prečo
cyklisti nejazdia na ceste, kde majú v
oboch smeroch vybudované špeciálne
pásy. Nikto s tým nič nerobí. Možno
čakajú, kým sa stane nejaké nešťastie a
až potom sa možno niekomu otvoria
oči. A zatvárajú ich nielen zamestnanci
mestskej polície, ale aj mestských
lesov,“ píše Zuzana Babjáková.
O reakciu sme požiadali mestské lesy,
tie však do uzávierky odpoveď na pro-
blém neposlali. Reagoval tak len
hovorca mestskej polície Peter Pleva,
pre ktorého bol však tento problém
viac-menej novinkou: „Cyklisti, ktorí
pri jazde porušujú dopravnú značku
Zákaz vjazdu bicyklov na Kysuckej
ulici sa dopúšťajú priestupku proti bez-
pečnosti a plynulosti v cestnej premáv-
ke. Na mieste im môže byť uložená
bloková pokuta do výšky 60 eur. V
čase prítomnosti našich hliadok na Par-
tizánskej lúke sa s podobnými porušo-
vaniami zo strany cyklistov nestretáva-
me. Hliadky MsP sa tomuto problému
budú naďalej venovať,“ informoval
Peter Pleva.

Zrejme aj bude načase, pretože Brati-
slavské noviny len počas poslednej
nedele (31. mája 2009) za približne 20
minút pristihli desiatky cyklistov, ako
nerešpektujú hneď tri dopravné značky
zakázajúce vjazd od začiatku Kysuckej
ulice, a v podstate si privlastnili chod-

ník pre seba! Ich jazda  ohrozovala nie-
len deti, ale aj ostatných výletníkov, no
už absolútne nezaujímala hliadky
mestskej či štátnej polície, ktoré na
uvedenú cestu nezablúdili ani náho-
dou. Dušan Blaško

FOTO - Oto Limpus

Za zbúranie

amfiteátra už

dostali pokutu 
STARÉ MESTO
Za nelegálne zbúranie amfiteátra na
Búdkovej ceste udelil miestny sta-
vebný úrad investorovi pokutu pri-
bližne 6640 €. Potvrdila to staro-
mestská hovorkyňa Alena Kopřivo-
vá. „V piatok nám došla doručenka,
čo znamená, že stavebník Apollo
Arena si rozhodnutie o udelení
pokuty už prevzal," uviedla. 
V apríli sa uskutočnilo na stavebnom
úrade konanie o správnom delikte.
Zúčastnili sa na ňom zástupcovia spo-
ločnosti Apollo Arena, ktorí vysvetľo-
vali, prečo búrali nad rámec povolenia.
„To povolenie sa týkalo iba častí stav-
by poškodených vlaňajším aprílovým
požiarom. Súčasne upozornili, že dva
dni pred konaním požiadali písomne
stavebný úrad o nariadenie neodklad-
ných prác v dôsledku potreby odstrá-
niť nebezpečenstvo bezprostrednej
ujmy,“ spresnila hovorkyňa Starého
Mesta. 
„Zástupcovia spoločnosti Apollo
Arena uviedli, že keď zbúrali ohňom
poškodené časti (strešná konštrukcia,
oceľové nosníky nad javiskom a
nenosné priečky), mali pochybnosti o
statickej spôsobilosti ostatných kon-
štrukcií hlavnej budovy,“ uviedla A.
Kopřivová. Preto si dali vyhotoviť
odborné stanovisko znalcom v odvetví
statika stavieb - v ňom je uvedené, že
oceľová konštrukcia je zo statického
hľadiska nefunkčná, preto ju treba bez-
odkladne odstrániť. Zástupcovia spo-
ločnosti vraj tiež upozornili na to, že po
areáli sa pohybujú osoby, ktoré to, čo
ostalo, ďalej rozoberajú. 
O zbúranie amfiteátra požiadalo hlav-
né mesto, keď bolo ešte vlastníkom
objektu. Stavebný úrad vydal búracie
povolenie vlani, proti nemu sa však
odvolala firma Debut, ktorá mala v
amfiteátri prenajaté priestory. V súčas-
nosti sa firma Debut stále súdi so Sta-
rým Mestom o predĺženie nájomnej
zmluvy. Podľa Kopřivovej podala spo-
ločnosť šesť žalôb, okrem Starého
Mesta napríklad aj na hlavné mesto,
súdy však zatiaľ nerozhodli. Platnos-
ťou búracieho povolenia sa zaoberal aj
Krajský stavebný úrad Bratislava,
ktorý zamietol búracie povolenie a
vrátil ho staromestskému stavebnému
úradu. (sita)
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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

Stavebný úrad

nemá žiadosť

o výstavbu
NOVÉ MESTO
Stavebný úrad v Novom Meste stále
neeviduje žiadosť o výstavbu na
mieste bývalej výletnej reštaurácie
Snežienka na Železnej studienke. 
Ako je známe, spoločnosť Snowdrop
tam chce postaviť hotel. Novomestský
stavebný úrad vo februári tohto roka
zastavil stavebné konanie na vydanie
stavebného povolenia na stavbu Hotel
Snežienka - rekonštrukcia objektu. 
Proti výstavbe hotelov na Železnej stu-
dienke sa ozývajú občania, ktorí zorga-
nizovali už dve petičné akcie. Mnohí si
myslia, že do najnavštevovanejšej
oddychovej zóny lesoparku ubytovacie
zariadenia nepatria. V opačnom prípa-
de by mohlo dôjsť k ničeniu prírody,
zvýšeniu hluku a dopravy. 
Súčasné vedenie novomestskej samo-
správy však tvrdí: „Ak by sme v
rekreačných oblastiach striktne odmie-
tali takéto objekty, bez hotelov by muse-
li byť aj Tatry, Alpy a ďalšie oblasti,
kam ľudia chodia za oddychom.“ Magi-
strát stavbu podporil kladným stanovi-
skom, ale žiada, aby bol objekt menší a
nižší. Novomestský úrad konštatuje, že
stanovisko hlavného mesta má iba
odporúčanie charakter. Podľa názoru
hlavného architekta mestskej časti Nové
Mesto, územný plán mesta tu pripúšťa
aj viac ako dve nadzemné podlažia. 
Na otázku, ako je možné hovoriť o
rekonštrukcii, keď zámerom je stavba
nového hotela, Miestny úrad Nové
Mesto tvrdí, že nehovorí o rekonštruk-
cii hotela, ale niekdajšej reštaurácie.
Objekt sa však nemusí rekonštruovať
do pôvodnej podoby. 
„Je predčasné hovoriť o tom, či v prí-
pade rekonštrukcie Snežienky ide o
porušenie zákona. Úrad nemá potrebné
dokumenty, ani žiadosť o územné roz-
hodnutie či stavebné povolenie,“ uvá-
dza úrad. Miestni poslanci schválili
prenájom pozemkov s plochou 1146
štvorcových metrov na 99 rokov spo-
ločnosti Snowdrop. (rob)

Na Partizánskej lúke strašia cyklisti, 

policajné hliadky ich vraj ešte nevideli

Spotreba v kombinovanom cykle: 4,2 – 5,3 l/100 km, emisie CO
2
: 112 – 125 g/km.

Nový FordKa Feel the difference

Sústreď sa, nájdeš viac!
Nájdi všetkých 5 Ka v obrázku!

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

FordKa_WL_252x100_BAnov.indd 1 20.4.2009 11:51:38
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Garáže stavajú,

na mestské

cesty už kašlú
LIST ČITATEĽA
Maľujeme si perspektívu vzhľadu
nábrežia, podhradia, mostu, rôz-
nych iných lokalít a obyvateľom
vtĺkame do hlavy, aká bude Bratisla-
va krásna. Všetky nové objekty dote-
rajšieho developerského boomu sú,
až na výnimky, doslova nevzhľadné
hliníkovo-sklené monštrá.
Pre obyčajného Bratislavčana nie sú
ani estetickým prínosom a, samozrej-
me, ani finančným. Megastavby sú sta-
vané prevažne pre potreby kancelár-
skych priestorov zahraničných, alebo
aj našich „čudných“ spoločností a
nestačíme sa čudovať, kde je koniec
dopytu po nich. Úprimne, nemáme byť
ani na čo hrdí. Nové stavby sú bez pek-
ného detailu, citu, tvarového upútania a
všetky s cudzími menami. Prečo sme
my, Slováci, takí úplatní a zhrbení?
Mohlo by to byť v Rakúsku, Česku,
Maďarsku, Poľsku? Nie. U nás a v
Albánsku áno.
Nemohli by sme aj my mať slovenský
Hundertwaserovský dom, Šikmý praž-
ský dom, Pompiduovskú galériu, operu
v Hamburgu? Z tejto stavebnej praxe
kričí naša neschopnosť. Investorom
dávame lukratívne priestory, pôdu a
životné prostredie bez toho, aby sme
niečo pýtali. Samozrejmou podmien-
kou v hrozivej situácii mestských
komunikácii by mala byť povinnosť
účasti na výstavbe mestských ciest.
Developeri postavia podzemné garáže
pre seba, no o komunikáciu sa už nikto
nestará. Mestské cesty sú pritom tepna-
mi živého mestského organizmu. Ak
skolabujú, skolabuje život v meste.
Treba sa zamyslieť nad tým, aby plate-
ní funkcionári prehodnotili svoje dote-
rajšie postoje k životnému prostrediu v
meste a v okolí. Okamžite by mali
nájsť spôsob, ako komplexne riešiť
podmienky života a verejne posúdiť
každého zodpovedného s prípadným
postihom za neodbornosť a nezáujem
pre veci verejné.
Nakoniec sa ešte raz zamyslime nad
hroznými komunikáciami. Nesnažme
sa problémy zahmlievať a odsunúť,
nespravme ďalšie zátarasy pre riešenia
problémov, ako pri električkovom
ostrovčeku na Šuňavcovej...

J. Závodský, Bratislava

Nedali bločky,

aby vraj bolo 

na výplaty 
LIST ČITATEĽA
Nedávno sme sa cestou z práce spolu
s dvoma kamarátmi zastavil v podni-
ku Espresso Patrónka na Brnianskej
57, kde sme sa stali svedkami veľmi
nepríjemného správania čašníka. 
Najprv sme si objednali každý veľkú
kofolu a chceli sme si ešte objednať aj
niečo na jedlo, konkrétne palacinky.
Obsluhujúci čašník vo veku okolo 22 -
28 rokov sa správal zo začiatku slušne.
Keďže už bolo okolo 22. hodiny, pýtali
sme sa, či je ešte otvorená kuchyňa a či
nám spravia palacinky. Na túto otázku
zareagoval, že nevie, ale spýta sa v
kuchyni. O chvíľu došiel a odkázal nám,
že palacinky už nie sú, tak sme sa roz-
hodli pre šúľance, ktoré ešte mali. 
O jedle sa rozpisovať nebudem, tu bolo
všetko v poriadku. Všetci traja sme boli
po práci v dobrej nálade (pozor, nie v
tzv. bujarej!), po opätovnom príchode
toho istého čašníka a po otázke, či si
budeme priať ešte niečo, kamarát odve-
til: „Nie, poprosíme účet“. Bolo 22.35 h
a až do tejto chvíle prebiehalo všetko v
najlepšom poriadku. Nečakane
rýchlou, okamžitou reakciou čašníka
bola veta: „Osem eur“, na čo kamarát
odvetil, že dobre a slušne sa opýtal, či
môže vidieť účet. Táto jediná veta
dotyčného riadne nahnevala a so silne
nepriateľským výrazom tváre podráž-
dene odvrkol, tentoraz už tykajúc: „Ty
mi neveríš?“ Na to kamarát opäť pokoj-
ne odpovedal: „Verím, ale v normál-
nych podnikoch býva zvykom dostať
účet.“ Na to sa mu dostalo arogantnej
odpovede: „Tak toto akože podľa teba
nie je normálny podnik? Tak to si tu
potom naposledy!“ Kamarát sa ešte raz
opýtal: „To u vás nedávate nikomu
účet?“, na čo zaznela ešte divnejšia
odpoveď: „Posledný, kto si tu pýtal
účet, takmer dostal na p..u.“ Ospravedl-
ňujem sa za vulgarizmus, ale naozaj iba
citujem slová obsluhy k zákazníkom
reštauračného zariadenia! 
Všetci traja sme sa už po týchto slovách
nezmohli na slovo, keďže naše argu-
menty tu evidentne nemali žiadny zmy-
sel. Čašník ešte zašomral niečo v zmys-
le, že či vidíme to zaparkované čierne
auto parkujúce na chodníku pred reštau-
ráciou, že to patrí majiteľovi a ten sa
nachádza niekde vzadu za barom. Síce
sme nechápali, čo tým chcel naznačiť,
ale pod tlakom okolností sme radšej
neriskovali stretnutie s majiteľom pod-
niku. Dovtípili sme sa, že tu asi platí,
aký majiteľ - taký podnik, tak sme po
opätovnej výzve radšej dobrovoľne
zaplatili požadovanú sumu bez akého-
koľvek daňového dokladu. 
Čašník, keď videl naše šokované tváre,
akoby na ospravedlnenie svojho kona-
nia na vysvetlenie ešte povedal: „Máme
príkaz od vedúceho nedávať študentom
bločky, lebo potom nie je na výplaty...“
Stále sme sedeli na mieste v nemom
úžase, iba známy sa mu pokúsil vysvet-
liť, že už nie sme študenti, ale normálni
slušní, pracujúci ľudia. Čašník na toto
reagoval opäť veľmi svojsky: „Ale
vyzeráte mlado.“ Sumu sme nakoniec
skontrolovali podľa menu a keďže bola
správna, tak sme ju zaplatili. Na základe
takéhoto otrasného zážitku však už do
spomínaného zariadenia nikdy nikto z
nás nevkročí. A nebolo na to treba ani
slová čašníka, že sme tu naposledy.

Matej D., Bratislava

Slovenská reštaurácia - pasca na turistov
Namiesto reštaurácie Butterfly na
Panskej ulici 8 je už niekoľko týžd-
ňov SLOVENSKÁ REŠTAURÁCIA.
Nápadne pripomína koncept Staro-
slovenskej krčmy na Michalskej ulici
či Slovenskej pivnice na Sedlárskej
ulici, preto sme boli zvedaví, v čom je
táto reštaurácia iná.
Interiér Slovenskej reštaurácie je po-
merne stiesnený, v spodnej časti je bar a
štyri stoly, po točitých schodoch sa ide
na poschodie, kde je o stôl viac. Priesto-
ru je však hore aj dole málo, pri niekto-
rých stoloch sú síce štyri stoličky,
pohodlne však za nimi môžu stolovať
maximálne traja ľudia. Na stenách sú
fotografie slovenských dreveníc a vrko-
če plastového cesnaku a papriky. Pod
schodmi sú opreté drevené hrable.
Ako už názov reštaurácie napovedá,
kuchyňa je tuzemská, pri dôkladnejšom
pohľade do jedálneho lístka sme však
zistili, že za slovenské tu bezostyšne vy-
dávajú aj jedlá medzinárodnej kuchyne.
Napríklad taký Kurací rezeň Vernár sú v
skutočnosti vyprážané kuracie prsia
plnené šunkou a syrom, čiže svetozná-
me francúzske Cordon Bleu.
Na úvod sme si dali ako predjedlo Dia-
bolskú topinku (5,78 €) a Zapekaný
oštiepok so šunkou (5,78 €). Na pred-
jedlá to boli trochu veľké porcie, ale ako
sa ukázalo, v Slovenskej reštaurácii ide
skôr o kvantitu ako kvalitu. 
Z polievok sme ochutnali Sedliacku fa-
zuľovú (3,36 €) a Cesnakovú krémovú
v bosniaku (3,99 €). Fazuľová bola fajn,

cesnakovej sa však do bosniaku vošlo
podstatne menej ako fazuľovej do hline-
nej misky. Navyše bosniak zje asi má-
lokto, takže polievku v bochníku chleba
ocenia ako atrakciu asi len turisti.
Z hlavných jedál sme si dali Furmanský
rezeň, čo sú vlastne kapustné strapačky
s pečeným mäsom (14,18 €), Bryndzo-
vé halušky (7,46 €), Prešporské ražniči z
grilovanej bravčovej panenky, klobásy,
slaniny, papriky a cibule (14,18 €) a
Chalupárske medailóniky Krpce (brav-
čová panenka plnená šunkou, slaninou a
syrom v zemiakovom cestíčku (13,76 €)
so Sedliackymi zemiakmi (1,79 €).
Všetky jedlá boli veľmi sýte, Furman-
ský rezeň so strapačkami a Prešporské
ražniči doslova plávali v oleji. Inak tieto
jedlá neboli ničím výnimočné.
Z dezertov sme ochutnali Šomló haluš-
ky (3,26 €) a Štrúdľu s vanilkovým kré-
mom (3,26 €). Šomló bolo akési bez
chuti a namiesto tvarohovej štrúdle sme
bez slova vysvetlenia dostali štrúdľu
jablkovú. A to aj napriek tomu, že čaš-
ník nám tvrdil, že majú len tvarohovú,
lebo každý deň vraj robia čerstvú.
V dobrej reštaurácii hosťovi pripravia aj
to, čo nemajú v jedálnom lístku. V Slo-
venskej reštaurácii vám načapujú pivo
desiatku, aj keď majú len dvanástku. K
jedlu sme si totiž objednali malú desiat-
ku, ktorú nám čašník bez váhania pri-
niesol. Keď sme si u jeho kolegu objed-

nali ďalšiu desiatku, vyviedol nás z
omylu - majú len dvanástku. Ešte
absurdnejšia situácia nastala pri druhej
návšteve, keď nám tretí čašník povedal,
že nám donesie, čo len budeme chcieť -
desiatku aj dvanástku.
Najväčšie prekvapenie sme však zažili
pri platení - ceny na účte vôbec nesede-
li s tým, čo bolo v jedálnom lístku.
Namiesto medzisúčtu tam bolo uvedené
TIP -5%. S tým sme sa veru ešte nestret-
li, aby nám niekto znížil účet o sprepit-
né. Ako sme sa však dozvedeli, ku všet-
kým jedlám bolo pripočítaných 5 per-
cent. Na otázku, čo to má znamenať,
sme dostali odpoveď: „To je sprepitné.
Také motivačné. Ak ste neboli spokojní,
tak vám to odpočítam.” Možno si to čaš-
ník neuvedomuje, ale je to obyčajná zlo-
dejina. Taká slovenská. Väčšina zákaz-
níkov si to určite nevšimne a čašník ich
na to, tak ako nás, neupozorní. 
Osobitným prípadom je obedové menu,
ktoré tu ponúkajú za 3,95 €. Jeden z nás
si také dal - hríbovú  polievku a vypráža-
ný syr s hranolkami. Tatársku omáčku si
musel doplatiť (1,05 €). Namiesto 3,95
tak za menu zaplatil aj s vynúteným
sprepitným 5,20 €!!! Slovenská reštaurá-
cia na Panskej ulici nie je pre našinca - to
je pasca na zahraničných turistov. Naši-
nec sem druhýkrát určite nevkročí.
Naše hodnotenie: ��

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

Kto si neváži málo, veľa si nezaslúži
Máme doma psa - najdúcha, vyhode-
ného z auta na diaľnici. Je to také
veľkošteňa v puberte, ktoré sa roz-
hodlo, že vo svojej búde potrebuje
zábavu.
Pekne rúčo tak strhlo kábel káblovej
televízie, zatiahlo si ho do búdy a mne
udelilo dva a pol dňa bez vyrušovania
televíznymi správami a jalovými disku-
siami politikov. Zostal mi čas na číta-
nie, rôzne opravy a zašívanie. Hlavne
som však mala príležitosť si uvedomiť,
koľkého zbytočného rozčuľovania ma
táto psia terapia uchránila. Verím, že už
aj trpezlivý čitateľ našich novín nado-
búda dojem, že mi asi šibe. Chyba
lávky - vôbec nie. Iba som hľadala
vhodný úvod k nedávnej udalosti. 
Istý mocný riaditeľ ešte mocnejšej inšti-
túcie, od ktorej závisí osud vyše milióna
dôchodcov, sa dal nedávno počuť, že od
jesene nebude na dôchodky. Neprajem
vám, čo sa stalo s mojím telefónom.
Rozochvené hlasy množstva starých
občanov mi priam rozžeravili telefón.
Samozrejme, každého som upokojova-
la, že je to totálny nezmysel a nemajú
dôvod sa báť. Súčasne som si však uve-

domovala svoju bezmocnosť a zlosť na
našich volených zástupcov, ktorí sa
zaoberajú rôznymi viac či menej žabo-
myšími problémami. 
Nikomu z nich nenapadlo podať návrh
na trestné stíhanie autora tohto nezmys-
lu za šírenie poplašnej správy. Nejeden
z tých, ktorí mi volali, boli na pokraji
infarktu. Keďže dnes je Svätodušný
pondelok, nechcem podozrievať niko-
ho zo skrytého zámeru, že každé úmrtie
dôchodcu zlepší situáciu ťažko skúša-
ného rozpočtu Sociálne poisťovne!
V každom prípade by bolo vhodné uva-
žovať o odvolaní konkrétneho šíriteľa
nebezpečného bludu, o to viac, že sa
sám vyjadril, ako on vlastne o svoju
funkciu nestál. Tak prečo mu nepo-
môcť!? Za tú mesačne vyplácanú mzdu
sa určite nájde množstvo kandidátov. A
aby som nezostala iba pri téme dôchod-
cov. Poznáte vtip, aké sú riziká pre poľ-
nohospodárov? Jar, leto, jeseň, zima,
dážď, sucho a teplo. Že už zase píšem o
blbosti? Neviem, ale zachytila som v

posledných dňoch cielené prípravy zo
strany poľnohospodárov na zvýšenie
cien pekárskych výrobkov. 
Za povšimnutiahodné považujem, že
hovoria o nízkej úrode, ktorá nutne
zdvíha ceny. Je zaujímavé, že vlaňajšia
nadúroda ceny nijako významne nezní-
žila. Asi by som sa mala venovať radšej
štrikovaniu ako národohospodárskym
problémom. Žiaľ, stala som akýmsi
„múrom nárekov“, pri ktorom sa zbie-
rajú problémy ľudí, ktorí musia obrátiť
každý cent. 
Priznám, rozzúrilo ma, keď som videla
partu bujarej „nádeje“ Slovenska, ako
pred Tescom v Maďarsku (na parko-
visku) vyhodili do vzduchu hrsť jedno
až päťcentoviek. Nehanbila som sa ich
pozbierať - bolo to takmer euro - s
komentárom, že im prajem, aby na
tieto „drobáky“ neboli nikdy odkázaní,
lebo od pradávna sa hovorilo, že kto si
neváži málo, ten si veľa nezaslúži!
Oceňujem, že bez rečí nasadli do svoj-
ho vyfešákovaného fára a nepokúsili sa
mi dať do držky! No čo už, na Sloven-
sku je to tak.

Marta Černá, Fórum spotrebiteľov
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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
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Vodičov, ktorí

zavinili nehody,

prepustili
BRATISLAVA
Dopravný podnik Bratislava, a.s., sa
rozhodol prepustiť vodičov elektri-
čiek, ktorí nedávno spôsobili nehody.
Došlo pri nich k vykoľajeniu vozidiel
a zranilo sa aj niekoľko ľudí.
Podľa predsedu predstavenstva do-
pravného podniku Branislava Za-
hradníka ukončené vyšetrovanie prí-
čin nedávnych kolízií električiek
potvrdilo, že nehody spôsobili vodiči
mestskej hromadnej dopravy. Dôvo-
dom bolo neprispôsobenie jazdy a
nedodržanie predpisov. „Vzhľadom
na to, že išlo o hrubé zanedbanie
povinnosti vodiča mestskej hromad-
nej dopravy a k chybám, pri ktorých
bola ohrozená bezpečnosť cestujú-
cich, ale aj k vysokým majetkovým
škodám, sme rozhodli o rozviazaní
pracovného pomeru s oboma vodič-
mi,“ konštatoval. 
Ďalej uviedol, že trestné oznámenie
spoločnosť nebude podávať, pretože
prípady vyšetruje polícia, ktorá tak
môže urobiť. Prepustenie je podľa
neho aj určitou výstrahou pre ostatných
vodičov. Informoval tiež, že vinníkom
nehody odobral dopravca oprávnenie
viesť električku. Pracovný pomer s
nimi nerozviazal okamžitou výpove-
ďou, ale výpovednou lehotou. 
Po nehodách električiek dôjde podľa
Branislava. Zahradníka k zintenzívne-
niu školení, ale aj prísnejším psycholo-
gickým a diagnostickým metódam
výberu vodičov. „Takéto prípady zni-
žujú dôveru verejnosti k celému
dopravnému podniku z hľadiska bez-
pečnosti, preto nemôžeme zostať proti
tomu ľahostajní,“ uviedol. „Dopravný
podnik si uvedomuje, že infraštruktúra
mestskej hromadnej dopravy nie je
stále ideálna a aj preto musia vodiči
jazdiť opatrnejšie,“ dodal B. Zahrad-
ník.
K prvej nehode električky došlo v pia-
tok 15. mája 2009 na výhybke pred
Vozovňou Krasňany. Príčinou vykoľa-
jenia bola neprimeraná rýchlosť vozid-
la na výhybke. Namiesto povolenej
rýchlosti 10 km/h išlo rýchlosťou 17,2
km/h. Pri nehode sa päť ľudí ľahko zra-
nilo. Škoda dosiahla 150 000 eur.
Druhá nehoda sa udiala v pondelok 18.
mája 2009 v smere z Radlinského na
ulicu Ivana Karvaša a zranila sa pri nej
jedna osoba. Išlo o električku číslo 16.
Zranenú cestujúcu previezli do nemoc-
nice na ošetrenie. Škodu odhadli na
takmer 40 000 eur.
Nehody električiek z viny jej vodiča
nie sú veľmi časté. Väčšinou je pri nich
vinný vodič auta, ktorý urobí chybu pri
odbočovaní cez koľaje, ktoré križujú
cestu, tým že nedá prednosť. (rob)

Dopravca chce 

kúpiť autobusy 

s klimatizáciou
BRATISLAVA
V rámci súťaže na dodávku veľko-
kapacitných kĺbových autobusov
chce mestský dopravca získať nízko-
podlažné vozidlá s klimatizáciou.
Podľa informácií od dopravcu v poradí
prvá súťaž na kĺbové veľkokapacitné
autobusy už bola vyhlásená. Ide v nej o
nákup 40 autobusov s dieselovým
pohonom a kapacitou 185 cestujúcich
v hodnote 20 miliónov eur. Lehota na
predkladanie ponúk, alebo žiadostí o
účasť v súťaži sa končí 30. júla 2009.
Zaujímavosťou je, že autobusy by mali
byť plne klimatizované. Klimatizácia v
kabíne vodiča v novších typoch auto-
busov je dnes už samozrejmosťou, kli-
matizácia v priestore pre cestujúcich je
novinkou. 
Predstavenstvo spoločnosti odsúhlasilo
aj ďalšie dve verejné súťaže na obsta-
ranie autobusov. Znamená to, že prav-
depodobne do dvoch až troch týždňov
by mohli byť aj vyhlásené. Úrad pre
verejné obstarávanie nariadil začiat-
kom roka zrušiť verejnú súťaž, ktorú
vyhlásil Dopravný podnik Bratislava,
na nákup 240 veľkokapacitných nízko-
podlažných kĺbových autobusov. Do-
pravca sa preto rozhodol, že namiesto
jednej súťaže vyhlási tri nové. Počet
autobusov však znížil kvôli kríze pri-
bližne na polovicu. V zmysle výhrad
Úradu pre verejné obstarávanie sa
mestský dopravca zameria najmä na
špecifikáciu jednotlivých tipov poho-
nov. (rob)

Vodiči MHD si

už obliekajú

nové uniformy 
BRATISLAVA
Uniformy pre vodičov bratislavskej
MHD sú ušité a od júna si ich vodiči
začali postupne obliekať do služby.
Mestský dopravca tak nadväzuje na
tradíciu nosenia uniforiem z minulosti.
Dopravný podnik prišiel s myšlienkou
obnovenia uniforiem už v roku 2007 v
snahe v modernej a prijateľnej forme
nadviazať na tradície oblečenia pre
vodičov. V roku 2008 urobil výber na
dodávateľa uniforiem a tento rok sa
začala aj ich výroba. 
Oblečenie je šité pre približne 1400
vodičov bratislavskej MHD - set letné-
ho a zimného oblečenia. Ide o návrat
ku klasickej modrej uniforme s červe-
nými doplnkami, ktoré sú farbou DPB,
a navyše s reflexnými prvkami. Prvých
vodičov v uniformách by mali cestujú-
ci stretnúť už v júni.
Celkové náklady na základnú sadu
oblečenia sú podľa dopravcu 431 500
eur bez DPH. Pravidelné čistenie
zabezpečí buď dopravný podnik, alebo
samotní zamestnanci na základe prí-
spevku od zamestnávateľa. Dopravca
sa snažil o výber materiálu, ktorý bude
pohodlný. Cieľom je zvýšiť kultúru v
dopravnom podniku tak, aby vodiči
neboli v čase služby oblečení v trič-
kách, šortkách či podobne. 
V súvislosti s horúčavami počas leta
mestský dopravca zdôrazňuje, že všet-
ky nové vozidlá dopravného podniku
majú klimatizované kabíny a očakáva,
že obnova vozového parku bude v
tomto trende pokračovať. (rob)

Závodisko sa teší na prvý veľký sviatok,

v nedeľu bude na programe Turf gala
PETRŽALKA
Fanúšikovia turfu, ale aj obyčajní
návštevníci dostihového športu sa
dočkali. V nedeľu 7. júna 2009 bude
na Závodisku v Starom háji prvý
vrchol celej sezóny - medzinárodné
dostihy Turf Gala (druhým bude 19.
júla Slovenské derby). 
Pod Turf Gala sa už roky skrývajú tra-
dičné napínavé zápolenia koní a džoke-
jov z viacerých európskych krajín.
Veľká cena Slovenska (rovina Graded
1, 2400 m), Cena Ministerstva pôdo-
hospodárstva SR (rovina Graded 1,
1200 m), Starohájske kritérium (rovina
Listed, 2000 m) a ďalších šesť zaují-
mavých dostihov, to sú pochúťky pre
turfových štamgastov.
Do piatich špičkových vrcholov pro-
gramu, Ceny Arvy, Ceny Scottish
Rifla, Starohájskeho kritéria, Veľkej
ceny Poštovej banky - Ceny Minister-
stva pôdohospodárstva SR a Veľkej
ceny Slovenska bolo prihlásených 55
koní a medzi nimi množstvo zvučných
mien. 
V Cene Arvy je veľkým favoritom
Lenka Top zo slovenskej stajne Agro-
lipt, vedená džokejom Zdenkom Šmí-
dom - víťazka Jarnej ceny kobýl a
Ceny trojročných kobýl. Z rovnakej
stajne je aj favorit Starohájskeho krité-
ria, Summer Shift, ktorý by mal o
prvenstvo súperiť s Boheme Wangom.
Šancu na víťazstvo má ale aj ďalších 4-
5 koní. V Cene Ministerstva pôdohos-
podárstva SR určite upúta pozornosť
jedenásťročný Sacho z nemeckej stajne
Staal Saarbrücken, ktorý počas svojej
bohatej kariéry zarobil 267 205 eur a
vyhral aj prestížne aprílové dostihy
Kölner Frühjahrs-Sprintpreis. 
Okrem toho pricestuje na nedeľňajší
míting silný poľský trojlístok Hipoli-
ner, Banderino, Jovellanos. Z Rakúska
to budú Steady As A Rock, ktorému
budú sekundovať Saldenzer a Athe-
neum. Zaostať nebudú chcieť ani Česi.
Tí pošlú do Bratislavy hneď niekoľko

vlaňajších anketových lídrov, vrátane
Koňa roka, Najlepšieho staršieho koňa
a Najlepšieho míliara Blue Corala.
Príde aj Najlepšia trojročná kobyla
Determinacje a Najlepší kôň českého
chovu Vadeony.
Neoddeliteľnou súčasťou dostihového
popoludnia je bohatý kultúrno-spolo-
čenský program, ktorý nebude chýbať
ani v 31. ročníku. Diváci sa dočkajú
vystúpenia mažoretiek, autogramiáda
Miss Slovenska 2009 Barbory Frane-
kovej, I. vicemiss Slovensko 2009
Sone Skoncovej aj II. vicemiss Miss
Slovensko 2009 Anety Valentovej,
módnej prehliadky návrhárky Zuzany
Bottkovej, hudobno-tanečného vystú-
penia Kabaret, dostihov poníkov, voze-
nia detí na koníkoch, skákania na bizón
ródeu či skákacom hrade, množstva
súťaží, prípadne kozmetickej úpravy
návštevníčok vizážistkami kozmetic-
kej firmy.
Už pravidelne je na Turf Gala sledova-
nou súťaž O najkrajší dámsky klobúk.

Uskutoční sa aj tento rok a preto je tu
ďalšia šanca pre dámy, slečny, dievča-
tá, aby popustili uzdu svojej fantázie a
pomocou šikovných rúk vytvorili malé
umelecké diela. Tie potom stačí pred-
viesť na pódiu, kde ich posúdi porota
zložená z hercov, moderátorov, spevá-
kov a iných mediálne známych ľudí.
Víťazky čakajú atraktívne ceny, ktoré
budú pripravené nielen pre najlepšie v
súťaži O najkrajší dámsky klobúk, ale
aj v tombole.
Začiatok dostihového popoludnia je o
14.00 h, o 15.35 h odštartuje Ceny
Arvy, o 16.15 h Cena Scottish Rifla, o
16.55 h Starohájske kritérium, o 17.35
h Cena Ministerstva pôdohospodárstva
SR a 18.15 h Veľká cena Poštovej
banky - Veľká cena Slovenska.
Turf Gala je prestížnou športovo-spo-
ločenskou udalosťou a niečo podobné
sa očakáva aj od návštevníkov. Vstup
by mal byť preto len v spoločenskom
oblečení. (mm, vk)

FOTO - Karel Němec

Monitory v niektorých električkách

sa využívajú len na komerčnú reklamu 
BRATISLAVA
S otázkou, prečo bratislavský
dopravný podnik vysiela na monito-
roch, ktoré sú v niektorých električ-
kách, iba komerčnú reklamu, sa na
našu redakciu obrátil čitateľ Jozef
Koleno.
Keď vraj dopravný podnik plánoval
zavedenie monitorov v električkách,
vo veľkom sľuboval, že tam bude vy-
sielať dôležité informácie pre cestujúcu
verejnosť, ale najmä pre zahraničných
turistov aj cudzojazyčné informácie o
Bratislave . 
„Nič z toho sa neudialo, tak nech

monitory zvesia,“ myslí si čitateľ.
Pýta sa preto, či monitory boli vôbec
potrebné.
Predseda predstavenstva dopravného
podniku Branislav Zahradník tvrdí, že
systém obrazoviek v električkách
financovala firma Recar a nie doprav-
ný podnik. Táto spoločnosť podľa
neho zabezpečuje reklamu v bratislav-
skej mestskej hromadnej doprave a
monitory v dopravných prostriedkoch
sa majú prioritne využívať na komerč-
né informácie. 
Pôvodný zámer ich využívania na
informovanie cestujúcich by bol podľa

neho vhodný len v tom prípade, ak by
boli v dostatočnom počte. „Zatiaľ sú
tieto obrazovky v 25 vozidlách z celko-
vých 600,“ povedal. To je podľa neho
málo na to, aby bol zabezpečený on-
line systém informovania cestujúcich.
Zdôraznil, že ide o komerčnú aktivitu,
z ktorej má dopravný podnik podiel z
výnosov z reklamy. 
Branislav Zahradník dodal, že v naj-
bližšom čase nemôžu cestujúci v hro-
madnej doprave očakávať informácie z
týchto monitorov, pretože systém nie je
vybudovaný na operatívne informova-
nie. (rob)

NEVŠEDNÝ ZÁŽITOK
Plavba po Dunaji na motorovom člne

možnosť klienta určiť trasu
Cena: 75 € /1 hod (nezáleží od počtu osôb)

max. počet osôb: 5
mob.: 0903 209143

Email: nevsednyzazitok@gmail.com
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Konečná

zastávka na

Kolibe pustne
BRATISLAVA
Konečná zastávka trolejbusovej
linky mestskej hromadnej dopravy
na Kolibe už roky pustne a nie je
veľmi dôstojným miestom na čaka-
nie pre cestujúcich. Mnohé zastávky
v meste sú obnovené, no s touto sa
desaťročia nič nedeje.
Konečná zastávka na obratisku trolej-
busov je už roky rovnaká, ošarpaná a
špinavá. Nezriedka je tam poškodený
aj automat na lístky či strhnutý cestov-
ný poriadok linky číslo 203. Návštev-
níci neďalekého lesoparku alebo turisti
si veľmi nemajú kam sadnúť pri čaka-
ní na svoj spoj. Súčasťou zastávky je aj
biela nízka budova, ktorá má slúžiť
vodičom. Budova je však tiež zastara-
ná a nedôstojná na sociálne zariadenie,
nieto aj na oddych vodičov.
Dopravný podnik Bratislava tvrdí, že
stav nevyhovujúcej konečne zastávky
chce zmeniť a perspektívne by sa mala
zaradiť do zoznamu určených na
rekonštrukciu. Dôstojné nástupište a
výstupište autobusov mestskej hro-
madnej dopravy nie je už roky ani na
Šafárikovom námestí. Tam síce sú
nové zastávky v podobe presklených
prístreškov, no tie majú len minimum
miest na sedenie. Okolie prístreškov,
chodníky i cesta, ale aj mobiliár v po-
dobe lavičiek sú v zlom stave.
Celé Šafárikovo námestie by sa malo
zmeniť s príchodom električky na
Starý most. Odpoveď na to, či už exi-
stuje projekt na premenu námestia sme
však z magistrátu nedostali. Mesto v
roku 2008 už deklarovalo ochotu vybu-
dovať tam park, ale všetko bude vraj
jasné až po oprave Starého mosta.
Potom sa má rozhodnúť aj o riešení
dopravy na tomto území. 
Prostredie zastávok na Šafárikovom
námestí a na Kolibe zatiaľ zostáva rov-
naké. O premenu Šafárikovho námes-
tia na park sa dávnejšie snažila aj
občianska organizácia Camera Obsku-
ra. (rob)

Za zákazmi na

Kuchajde nebol

miestny úrad
NOVÉ MESTO
Na oznam pri vchode do areálu
Kuchajdy nás upozornil čitateľ
Rasťo Gavič. Oznam je napísaný
ručne a nielenže na ňom chýba pod-
pis, ale nie je tam ani pečiatka. Píše
sa tam o zákaze lovu rýb, zákaze
kúpania a člnkovania...
Podľa čitateľa je dôvodom zákazu
údajné liečenie rýb. Konštatoval, že
rybári platia ročne viac ako 40 eur a
„teraz sa môžu pozerať tak na nebo“.
Nerozumie ani zákazu kúpania a
člnkovania. „Za pár dní začnú vyberať
vstupné a zrejme čarovný prútik prelie-
či ryby, vodu, plavcov aj toho, kto také-
to debility vymýšľa a oznamuje
neadekvátnym a nepredpisovým spô-
sobom,“ myslí si čitateľ. 
Tlačová tajomníčka Miestneho úradu
Nové Mesto Alžbeta Klesnilová infor-
movala, že rukou písaný plagát zaka-
zujúci rybolov, kúpanie a člnkovanie sa
na Kuchajde skutočne objavil. „Nie je
za ním ani miestny úrad, ani EKO -
podnik verejnoprospešných služieb,
ktorý areál prevádzkuje.“ Osobne vide-
la ďalší plagátik s oznamom o zákaze
rybolovu až do odvolania. Ten bol
umiestnený pod tabuľou s oznamami
Slovenského rybárskeho zväzu - MsO
Bratislava IV, a to pri vchode do areálu
z Vajnorskej ulice. Rovnako podľa nej
nebol podpísaný, ale mohlo by ísť o
oznam samotného rybárskeho zväzu. 
„Na uvedenej tabuli s informáciami
SRZ je uvedené, v ktorých mesiacoch
a v ktorom čase je na Kuchajde možné
loviť ryby,“ uviedla A. Klesnilová.
Dodala, že pracovníci EKO - podniku
VPS umiestnili v utorok 26. mája pri
vchodoch do areálu Kuchajdy prevádz-
kový poriadok na novú kúpaciu sezó-
nu, ktorá sa začne 1. júna. (rob)

Projekt bytových domov Rendez

v Rači je určený najmä mladým ľuďom
RAČA
V Rači, v lokalite známej ako Ren-
dez, má onedlho vyrásť niekoľko
bytových domov, ktoré postaví spo-
ločnosť Grunt. Projekt ráta s kom-
plexom štrnástich menších obytných
celkov.
Súkromný investor chce priniesť na
tunajší trh bývania projekt, ktorý čo
najlepšie zodpovedá súčasným potre-
bám a možnostiam. Preto napríklad
rozdelil štruktúru objektov z pôvodne
štyroch celkov na štrnásť menších
obytných celkov. Súčasne znížil počet
bytových jednotiek z pôvodných 835
na 576.
Projekt Rendez ponúka jednoduché a
funkčné dispozície bytov s jednotlivou
výmerou od 24,5 až do 61,1 štvorco-
vého metra. Napriek zmenám parame-
trov pôvodný zámer spoločnosti z hľa-
diska cieľovej skupiny zostáva nezme-
nený. Je šitý na mieru mladým ľuďom
a začínajúcim rodinám ako ich prvé
bývanie. Projekt má ambíciu vybudo-
vať novú rezidenčnú štvrť s dôrazom
na modernú architektúru, s množ-
stvom zelene a rozsiahlou občianskou
vybavenosťou.
Novou pridanou hodnotou projektu je
aj 36 bezbariérových bytov rozlože-
ných v dvanástich bytových domoch.
Bezbariérové byty s výmerou od  46,3

do 52,2 štvorcového metra, spĺňajú
všetky zákonom stanovené normy a
zároveň ponúkajú pohodlné a príjem-
né bývanie. Projekt ráta s rozsiahlou
plochou občianskej vybavenosti slú-
žiacej na účely súčasných a budúcich

obyvateľov lokality. Plánovaná výška
celej investície prevyšuje 30 miliónov
eur a začiatok výstavby prvej etapy
predpokladá investor v druhej polovici
2010. (rob)

VIZUALIZÁCIA - Grunt a.s.

Spoločnosť Pri Hájovni predstavuje unikátny projek
zdravého bývania, ktoré rešpektuje životné prostredie
a Vašu peňaženku. Predstavte si že ušetríte ročne až

80 % nákladov na vykurovanie bez toho, aby ste sa obme-
dzovali v pohodlí, neobávate sa energetických ani plyno-
vých kríz a navyše bývate v modernom, účelne riešenom
rodinnom dome, s vlastným veľkorysým pozemkom v pre-
krásnom prírodnom prostredí, len 10 minút od Bratislavy.
Obytný súbor Pri Hájovni je zatiaľ u nás prvou lastovičkou
medzi modernými nízkoenergetickými sídlami, aké pozná-
me z Rakúska alebo zo Švajčiarska. Vykurovanie a chlade-
nie v rodinných domoch zabezpečujú tepelné čerpadlá sys-
tému voda/voda, ktoré využívajú slnečnú energiu akumulo-
vanú v podzemnej vode Žitného ostrova. Šetreniu nákladov
a zdravej vnútornej klíme pomáha systém riadeného vetra-
nia s rekuperáciou tepla s účinnosťou až 92 %.
Spoločnosť Pri Hájovni navyše v čase do 30. 6. 2009 posky-
tuje svojim zákazníkom benefit v podobe zľavy 10 000 €
z ceny domu s DPH, takýmto spôsobom vlastne dotuje
tepelné čerpadlo v plnej hodnote. Firma takto reaguje na
skutočnosť, že Ministerstvo hospodárstva SR vo svojom
Programe vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie
v domácnostiach nepodporuje inštaláciu týchto moderných
a ekologických vykurovacích zariadení.

OBYTNÝ SÚBOR PRI HÁJOVNI VO FAKTOCH:
�Unikátny prírodný charakter prostredia, susedstvo rybní-

ka, borovicového lesa, starej hájovne

�Výborná dopravná dostupnosť z Bratislavy, vzdialenosť
len 12,5 km, resp. 10 min po okraj Bratislavy, možnosť
až troch alternatívnych prístupových trás.

�Nízkoenergetická architektúra, s dôrazom na minimalizá-
ciu plochy plášťa budovy, maximálne využitie slnečnej
energie v zimných mesiacoch pri využití tradičných sta-
vebných materiálov - pálenej tehly s vynikajúcimi aku-
mulačnými vlastnosťami.

�Vysokosofistikované technologické riešenie zabezpečujú-
ce maximálny komfort budúceho vlastníka pri vykurova-
ní, chladení, riadenom vetraní, hospodárení s vodou pri
minimálnych prevádzkových nákladoch a súčasne posky-
tujúce maximálnu nezávislosť vlastníka od sieťových
dodávateľov.

�Bývanie využívajúce v maximálnej možnej miere obnovi-
teľné zdroje energie, recykláciu prírodných zdrojov, a tým
ochranu životného prostredia, v čase, keď začíname poci-
ťovať negatívne dôsledky klimatických zmien aj na
našom území.

�Veľmi rozumná cenová politika, predaj hotového, skom-
pletizovaného domu vrátane technológií, vhodného na
okamžité nasťahovanie za cenu 999 € za m2 bez DPH.

� Financovanie do výšky 85 % z ceny domu s pozemkom
prostredníctvom zvýhodneného hypotekárneho úveru po
kolaudácii a zapísaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
na list vlastníctva.

�Kolaudácia a odovzdanie domov vlastníkom už v lete
2009

Viac informácií nájdete na 

www.prihajovni.sk

Namiesto dotácie tepelné čerpadlo zadarmo, 
alebo ste pripravení na dobu zelenú?

AUTOŠKOLA PROFIT
1. Nová prevádzka v absolútnom centre:

Vysoká ulica 14, pri Tatra centre Ba 1
2. Pekná cesta 15, budova Geodézie Ba 3

www.auta.szm.sk
Kurzy otvárame v stredu 

10. 6. 09 a 17. 6. 09 o 17.00 hod.
Tel. 4488 5003 - nonstop

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

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

Zabuchli ste si auto?

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

predaj a pokládka nových parkiet,
maliarske práce, stierky omietky 

� 0903 28 29 36

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

0905 234 615 � 4363 8184

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

02/6020 1711
0905 319 509

www.stahovaniesvasnou.sk

S AHOVANIE
S VÁŠ OU
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Petržalčania

majú svoje dni

do 13. júna
PETRŽALKA
Petržalská samospráva pripravila
na prvé dva júnové týždne 12. ročník
Dní Petržalky. Obyvatelia tejto
mestskej časti, ale aj ostatní Brati-
slavčania či návštevníci hlavného
mesta môžu do 13. júna 2009 navští-
viť kultúrne, hudobné, vzdelávacie
alebo športové akcie.
„Dni Petržalky sú symbolický zasväte-
né magickej deviatke. Deviatka je totiž
v historickom kalendári Petržalky spo-
jená s viacerými významnými udalos-
ťami, ktoré presahujú nielen hranice
Bratislavy, ale i Slovenska. Ide naprí-
klad o dobýjanie Bratislavy Napoleon-
skými vojskami z petržalskej strany
Dunaja v roku 1809, v roku 1919 bola
obec Petržalka oficiálne pripojená k
bývalému Československu a po
novembrových udalostiach v roku
1989 padla prvá železná opona v býva-
lom Československu na hranici mest-
skej časti s Rakúskom,“ informoval
hovorca petržalskej samosprávy Ľubo-
mír Andrassy.
Svojich fanúšikov na jednotlivých kon-
certoch privíta napríklad skupina Hex,
z Prahy príde legendárny Vladimír
Mišík a jeho Etc.. Zrejme najväčší
divácky záujem sa čaká v sobotu 13.
júna. Na Dostihovej dráhe petržalské-
ho Závodiska sa uskutoční Galakon-
cert, ktorý o 10.00 h otvorí Detská
scéna. Pre najmenších budú pripravené
súťaže, hry, spev, tance, kúzlenie... 
Od 16.30 h sa začne hlavný program so
súbormi Melódia a Račianka, s repete
návratmi vystúpia Martin Jakubec,
Oľga Szabová, Dušan Grúň, svojich
fanúšikov potešia Kochanski, Diabol-
ské husle, Stará škola, Jana Kirschner a
vrcholom by malo byť vystúpenie
Olympicu, legendy československej
hudby 60. až 90 rokov. (mm)

Sochy na fasádu

DPOH budú

čoskoro hotové
STARÉ MESTO
Rekonštrukciu dvoch sôch, ktoré
zdobili fasádu budovy Divadla Pavla
Orságha Hviezdoslava, by mali
skončiť na budúci týždeň. Obnovu
hláv sôch zabezpečila mestská orga-
nizácia Paming.
Podľa našich informácií ide o rekon-
štrukciu dvoch hláv zo sôch, ktoré sa
už rozpadávali, trupy zostanú bez
zmeny. Reštauráciu zabezpečoval ate-
liér akademického sochára Ladislava
Chamutiho. Dodávateľ stavebných
prác DPOH má vzhľadom na jeho
súčasnú obnovu rozhodnúť, kedy sa
sochy na budovu vrátia. 
Sochy majú navyše dostať aj nové
podstavce, spevnia ich, farebne zladia
a ich úprava by mala vydržať nepriaz-
nivý vplyv počasia niekoľko desiatok
rokov. Podľa niektorých odborníkov
však teraz hrozí, že čas starnutia trupu
sochy bude iný, než starnutie oprave-
ných hláv. Dôvodom je rôzny vek
oboch častí, z ktorých je teraz socha
zložená.
Rekonštrukcia oboch hláv stála pri-
bližne 20 000 eur a zo svojho rozpoč-
tu ju zaplatila mestská organizácia
Paming. (brn)

Vedľa zastávok parkujú autá, s kočíkmi

musia schádzať z chodníkov na cestu
RUŽINOV
Zákon o pozemných komunikáciách
je tu, žiaľ, situácia sa zlepšila len čias-
točne. Uvediem pár príkladov. Auto-
busová stanica Mlynské nivy. Asfal-
tová plocha pred hlavným vchodom
je predsa prístupová plocha pre tisíce
cestujúcich, ktorí denne prichádzajú
na túto stanicu. 
Je tu 1,5 m voľného priestoru pre chod-
cov, a preto na nej dennodenne parkujú
desiatky vozidiel. A nič sa nedeje...
Všetko je v poriadku. Zastávky MHD.
Stalo sa pravidlom, že hneď vedľa prí-
strešku parkujú vozidlá, čo je hrubým
porušením zákona. Pár príkladov.
Zastávka Trenčianska na Miletičovej,
smer Záhradnícka, Vazovova, smer
Hlavná stanica, Šancová, smer Trnav-
ské mýto atď. Príde kĺbové vozidlo,
alebo sa stretnú dve a cestujúci už
vystupujú tak, že sa predierajú medzi
vozidlami. 
Sťažnosť na dopravný podnik ma
doviedla na políciu. Mám teda denne
volať 159, alebo by mali mať všetky
zastávky MHD dopravnú značku
Zastávka MHD, ktorá označuje začia-
tok zastávky, a striktne postihovať všet-
kých zle parkujúcich vodičov? Stalo sa
mi už, že som vystupoval s kočíkom a
medzi autami nebolo príjemné mané-
vrovať!
O státí na chodníkoch je asi škoda
písať, ale predsa uvediem jeden príklad.
Na Bazovej ulici, medzi Rastislavovou
ulicou a Kvačalovou, je chodník, ktorý
z dvoch tretín ohraničuje múrik, široký
145 centimetrov. Denne tu parkujú
desiatky áut tak, že medzi múrikom a
autami zostáva približne 60 až 70 cm,
ale nie je ojedinelé, ak to býva 20 až 30
cm. Chodím tadiaľ s kočíkom a nemám
inú možnosť, len zísť na cestu. 
No čo keď sa stane nešťastie? Ako
vysvetlím rodičom vnuka, že som
musel zísť na komunikáciu? Že mi
nezodpovední vodiči neumožnili použiť
chodník? Paradoxom je, že 400 metrov
odtiaľ, na Mojmírovej 20, je Okresné
oddelenie Policajného zboru Ružinov-
Západ. To polícia nevidí, alebo ešte v

teréne od prijatia nového zákona ne-
bola? 
Môj optimizmus pre nápravu je na bode
mrazu. Alebo mám dúfať, že ešte niekto

zasiahne? Je smutné, že v hlavnom
meste trpíme takéto situácie. Dokedy?

Peter Bella
FOTO - Oto Limpus

Na Ovsištskom námestí pribudnú 

stromy, kríky, lavičky, ale aj rampa
PETRŽALKA
Petržalská samospráva má napláno-
vanú revitalizáciu Ovsištského
námestia za 107 000 eur, pričom časť
pôjde z vlastných zdrojov a časť z
fondov Európskej únie.
V súčasností sú tu len dva stromy a
trávnik, po revitalizácii sa plocha
zmení na modernú oddychovú zónu s
prvkami drobnej architektúry. Dostane
sa sem pätnásť lavičiek, štyri odpadko-
vé koše, obnoví sa trávnik, prístupové

chodníky a pribudnú aj nové stromy s
kríkmi.
V rámci úprav osadia aj viacfunkčnú
pochôdznu plochu, ktorá prepojí chod-
ník popri ulici M. C. Sklodowskej,
medzi existujúcimi stromami, priamo s
oddychovou zónou. Stromoradie bude
po dlhších stranách plochy a dohroma-
dy tu vysadia dvadsať stromov v stro-
moradí a tri v centrálnom priestore. 
Výškový rozdiel jednotlivých častí
území v súčasností rieši svah, ktorý

však spôsobuje problémy pohybovo
znevýhodneným občanom. V budúc-
ností tam má vyrásť rampa a schody so
zábradlím doplnených oporných múri-
kom. Na mieste nezostane ani súčasný
chodník, jeho trasa má podľa plánu
zostať komunikačnou osou priestoru.
Jednotlivé plochy budú členené lúčmi
vychádzajúcimi z centra priestoru.
Povrch má byť z betónovej zámkovej
dlažby v kombinácii s prírodným
kameňom. (mm)

Navrhovateľ OFFICE PARK, s. r.o., Bratislava
predložil zámer 

Digital Park III, Bratislava
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od
28. 5. do 26. 6. 2009 na prízemí budovy
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne
nám. 1, v priestoroch Služieb občanom/FRONT
OFFICE. (V elektronickej podobe bude zámer k na-
hliadnutiu na www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Informač-
ný systém podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.)
Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doru-
čiť Ministerstvu životného prostredia SR, odbor
hodnotenia a posudzovania vplyvov na životné
prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bra-
tislava 1 do 26. 6. 2009.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
5105/1, 8, 9, 11, 23, 38-40, 51, 53-55, 68, 71,
77, 78-80, 98-100, 103-105, 112, 116, 125-128,
134, 191-192, 209, 215, 240, 274, 305-311, 313-
314, 318, 350-351, 353, 394 v lokalite na Einstei-
novej ulici, k. ú. a MČ Bratislava - Petržalka, územný
obvod Bratislava V.
Územie je ohraničené zo západu rozostavanou budo-
vou Digital Park II, z juhu železničnou traťou, zo seve-
ru Einsteinovou ulicou a stavbou Digital park I a z
východu ČS PHM - OMV.
Účelom navrhovaného zámeru je výstavba admini-
stratívnej budovy slúžiacej ako zariadenie vyššej
občianskej vybavenosti. Areál Digital Park III má byť
tvorený výškovým objektom v tvare valca stojaceho na
základni s viacpodlažným parkoviskom. V nadzemnej
časti objektov sú navrhované kancelárske plochy, v
časti prvého podzemného podlažia smerom k Einstei-
novej ulici sú uvažované priestory s obchodnou funk-
ciou. Areál je riešený v dvoch základných variantoch.
V obidvoch je dominantný výškový objekt v tvare valca
stojaci na základni s viacpodlažným parkoviskom.
Rozdiely vo variantoch sú v počte nadzemných podla-
ží, v celkovej výške objektu a s tým súvisiacich náro-
koch na energie. 
Variant 1 - Výškový objekt má 30 nadzemných podla-
ží s administratívnymi plochami a dve podlažia pre
technológie na streche.
Variant 2 - Výškový objekt má 27 nadzemných podla-
ží s administratívnymi plochami a dve podlažia pre
technológie na streche.
Navrhuje sa 49 parkovacích stojísk v alternatíve 1(pri
komunikácii za čerpacou stanicou), 162 p.s. v alter-
natíve 2 (pri komunikácii za presunutú ČSPH) a 580
p.s. pre obidva varianty v garážach. 
Predpokladaný termín začatia činnosti: 4/2010
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: 4/2012

� � � � �
VEREJNÉ PREROKOVANIE

zámeru sa uskutoční 
v spolupráci s navrhovateľom 

dňa 15. 6. 2009 (pondelok) o 17.00 h 
v miestnosti č. 19 Primaciálneho paláca, 

Primaciálne námestie 1, Bratislava

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

•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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LETO vo a 
do 11.7.2009 !!!

Hote -

Clubhotel
LETO 2009 Senior

159,0 177,59 89,46

184,23 207,46 111,53

217,75 245,63 133,61

251,28 283,81 155,68

MINI ZOO !

Hotel Eden -

DETI DO 5,99 ROKOV ZDARMA !!!!
V

� Ubytovanie na izbe s
� Polpenziou ( )
� Vstup do Wellnes sveta
� s proti prechladnutiu
� 1x priamo v hoteli u c
� tanca a a v streche!
� V
� Wi-fi v objekte

TEL: +421 52 4484 838 www.hotel-nezabudka.sk recepcia@hotelnezabudka.sk
TEL: +421 33 7725 009 www.hoteleden.sk recepcia@hoteleden.sk
TEL: +421 52 449 01 43 www.hotel-krivan.sk hotel@hotel-krivan.sk

TOF TRAVEL TEL: 0917 637 206 travelke@kuboff-krystoff.sk

LETO 2009 Senior

91,20 100,00

114,00 125,0

136,80 150,0

159,60 175,0

LETO 2009 Senior
123,40 157,33

153,88 196,24

184,36 235,16 140,74

214,83 274,07

klientom

All inclusive

!

Letné jazykové kurzy 2009

Zápis a info:
Akadémia vzdelávania, 
Gorkého 10, 815 17 Bratislava
02/544 100 25, 0902 930 242, 0902 930 253
info01@aveducation.sk, info02@aveducation.sk

Pre deti sú 

pripravené 

letné tábory
STARÉ MESTO
Staromestská samospráva pripra-
vila aj na tohtoročné leto svoje
prázdninové tábory pre školákov.
„Kultúrne centrum na Gaštanovej ul.
č. 19 organizuje štyri júlové turnusy
týždenných pobytových táborov pre
deti od sedem do štrnásť rokov,“
informovala hovorkyňa Starého
Mesta Alena Kopřivová. Podľa jej
slov prvý turnus je už obsadený, v
ďalších však zostalo ešte niekoľko
voľných miest. Posledný turnus sa
končí 31. júla 2009. 
„Deti budúc prichádzať do centra
Gaštanovej každé ráno od 7.30 h,
rodičia si ich musia vyzdvihnúť do
17. h. Cena turnusu je 45 eur a sú v
nej zahrnuté týždňové náklady na
cestovné, poistné, vstupné, obedy. V
každom turnuse sa uskutočnia dva
celodenné výlety mimo Bratislavy, na
programe sú výtvarné dielne, kone,
šport, kultúrne a iné zaujímavé podu-
jatia,“ dodala Alena Kopřivová. 
Ďalšie informácie získajú rodičia na
tel. č. 547 77 366, resp. mkcg@mail.t-
com.sk. Prázdninové tábory sú určené
všetkým deťom, ktoré nechcú leto
preflákať len v uliciach, ale zažiť aj
niečo zaujímavé. (mm)

Od 1. júla začnú v Novom Meste platiť

nové pravidlá vyhradeného parkovania 
NOVÉ MESTO
Poslanci novomestského miestneho
zastupiteľstva prijali zásady na
vydávanie povolenia na vyhradené
parkovacie miesta. Poplatky upravi-
li vo všeobecne záväznom nariadení
o miestnych daniach s účinnosťou
od 1. júla 2009.
Novomestská samospráva rozlišuje tri
kategórie žiadateľov o parkovanie - fy-
zické osoby, fyzické osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím (ZŤP) a
fyzické osoby oprávnené na podnika-
nie. Všetci musia mať trvalý pobyt v
lokalite, kde žiadajú o vydanie povole-
nia na vyhradené parkovacie miesto.
Nesmú vlastniť garáž a nesmú mať
odstavné stojisko v garážovom dome. 

Novinkou je zásada, podľa ktorej sa
povolenie vydáva pre jedno motorové
vozidlo na jeden byt. Rovnako v prípa-
de právnických osôb sa vydáva iba pre
jedno motorové vozidlo. Oproti dote-
rajšej praxi je novinkou aj možnosť
časového obmedzenia parkovania
počas dňa pre fyzické a právnické
osoby. Pre osoby s preukazom ZŤP
nebude vyhradené parkovanie počas
dňa obmedzené. Na vyhradené parko-
vacie miesto nie je dovolené osadiť
žiadnu dopravnú zábranu. Miesto musí
byť vybavené dopravným značením.
Vlani bola v Novom Meste daň za par-
kovací box pre osobné motorové
vozidlo ročne 8025 korún (266,38 €), v
Petržalke to bolo 18 000 Sk a v Starom

Meste 40 150 Sk. Nová sadzba je od 1.
júla v Novom Meste za každý aj zača-
tý štvorcový meter a každý aj začatý
deň 0,28 eura, teda 1124,20 eura za
rok. Plnú sumu podľa miestneho úradu
zaplatia len podnikatelia a právnické
osoby, ktoré majú parkovanie vyhrade-
né na celý deň. Ak však tieto miesta
poskytnú iným vodičom aspoň na 12
hodín denne, z ročnej sadzby dostanú
zľavu 50 percent. 
Občania, ktorí používajú vyhradené
parkovacie miesto len pre rodinu a nie
na podnikanie, dostanú úľavu 50 per-
cent. Ak navyše umožnia, aby na
vyhradenom mieste mohli parkovať
aspoň 8 hodín denne aj iní, dostanú
úľavu až 65 percent. (rob, brn)

STARÉ MESTO
Samospráva Starého Mesta zvýšila
počet košov na psie výlučky na 110.
Posledných desať pribudlo podľa
požiadaviek občanov, ale aj na
základe vlastného prieskumu,
ktorý si urobila samospráva.
„Nové koše boli umiestnené na uli-
ciach a v lokalitách Šulekova -
Timravina, Drotárska cesta, Drevená
- Poštová, Sasinkova - Poľná, Štefá-

nikova - Leškova, Železničiarska -
Murgašova, Valašská - parčík pri
Geologickom ústave D. Štúra, Parti-
zánska - Lichardova, Björnsonova -
Tabaková, Búdková cesta - Stará
vinárska,“ informovala hovorkyňa
Starého Mesta Alena Kopřivová.
Podľa jej slov, v tomto volebnom
období samospráva vyhradila na
území Starého Mesta päť zelených
plôch, ktoré slúžia ako výbehy pre

psy (na Záhrebskej a Medenej ulici,
medzi Chorvátskou a Justičnou uli-
cou, horná časť Námestia slobody,
priestor medzi Mýtnou a Šancovou
ulicou). 
„Len v nich sa môžu psy pohybovať
bez vôdzky,“ dodala Alena Kopřivo-
vá. Na psov bez vôdzky v iných
lokalitách bude dávať pozor aj
mestská polícia, ktorá ich majiteľom
môže dať pokutu. (mm)

V centre majú nové koše na psie výkaly

V Medickej

záhrade je zase

Letná čitáreň
STARÉ MESTO
Od pondelka 1. júna 2009 je znovu
otvorená populárna Letná čitáreň v
Medickej záhrade, ktorá si už
získala svojich stálych návštevní-
kov a najmä počas teplých dní býva
zaplnená do posledného miestečka.
Obľúbené oddychové miesto mno-
hých Bratislavčanov je v pôvodných
priestoroch, pri bráne smerom na
trhovisko na Poľnej ulici, nezmenil sa
ani sortiment ponúkaných titulov,
ktoré by mali uspokojiť domácich aj
zahraničných návštevníkov. 
Znovu sú tu denníky zo Slovenska, ale
aj z Česka, Maďarska, Anglicka, Fran-
cúzska, Ruska, Poľska, okrem toho si
tu záujemcovia nájdu aj časopisy.
Chýbať nebudú ani Bratislavské novi-
ny. Najmä pre návštevníkov mesta sú
pripravené rôzne materiály a brožúry
propagujúce Bratislavu a jej kultúrne
podujatia. Otvorené bude od 10.00 do
18.00 h, v sobotu do 14.00 h.
Okrem Medickej záhrady funguje v
Starom Meste aj ďalšia čitáreň - Čer-
vený rak, ktorá je otvorená denne, aj
počas víkendov, od 9.00 do 19.00 h.
Aj tu je široká ponuka rôznych novín
a časopisov, navyše v zaujímavom
prostredí centra mesta. (mm)
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DÚBRAVKA
NA DAMBORSKÉHO ULICI 46-
ročný Ján K. zo Spišského Štvrtka pre-
padol 31-ročnú Bratislavčanku. Udalosť
sa stala na zastávke MHD pri vystupo-
vaní z autobusu. Páchateľ ukradol
mobil, čím spôsobil škodu 266 eur.
Žena vyviazla bez zranenia, vyšetrova-
teľ obvinil muža za zločin lúpeže.

KARLOVA VES
NA STARÝCH GRUNTOCH zasta-
vili policajti Škodu Fabia a počas kon-
troly zistili, že za volantom sediaci 28-
ročný Roman S. z Bratislavy jazdí
napriek zákazu šoférovania. Rovnaký
priestupok sa opakoval aj u 18-ročného
Michala Z. Ten riadil Volkswagen Golf
napriek ročnému zákazu. Oboch mužov
obvinili z marenia výkonu úradného
rozhodnutia a hrozí im až dvojročný
nepodmienečný trest.

STARÉ MESTO
NA VAZOVOVEJ ULICI zadržali
policajti 23-ročného muža, ktorý tesne
predtým prepadol pobočku banky na
Račianskej ulici. Lúpež sa udiala krát-
ko popoludní, keď maskovaný pácha-
teľ pod hrozbou použitia zbrane žiadal
od pracovníčky banky peniaze. Tá mu
ich z obavy o život dala. Páchateľ po
prepade ušiel, ale okamžite sa za ním
pustil aj policajt oblečený v civile,
ktorý bol v tom čase tiež v banke.
Vďaka jeho informáciám príslušníci
pohotovostnej motorizovanej jednotky
zlodeja zadržali.

NOVÉ MESTO
NA VARŠAVSKEJ ULICI vyšetrova-
li policajti prepadnutie, pri ktorom hrala
hlavnú úlohu žena. Tá nasadla do taxí-
ka, ktoré viedol 51-ročný muž. Cesta
však mala dramatický priebeh. Žena
počas jazdy vytiahla nôž a pod hrozbou
jeho použitia žiadala od vodiča peniaze.
Keď jej ich odmietol dať, nožom ho
poranila a vzápätí z auta ušla. 

POD. BISKUPICE
NA ULICI SVORNOSTI kontrolovali
policajti 29-ročného muža. Ten im dob-
rovoľne vydal jednu papierovú skladač-
ku s obsahom bledomodrého prášku, o
ktorom povedal, že je heroín. Muž
skončil na policajnom oddelení, zaiste-
ný materiál na expertíze.

RUŽINOV
NA BAJKALSKEJ ULICI 44-ročná
žena z Ukrajiny predložila občiansky
preukaz na cudzie meno. Policajti zis-
tili, že uvedený občiansky preukaz je
od roku 2006 vedený ako stratený.
Policajti predviedli na oddelenie, kde
sa prišlo na to, že žena má na území
Slovenska už sedem rokov neopráv-
nený pobyt. (mm)

V bráne nám

voňalo každé

ročné obdobie
Pred bránou ma ovanula typická
vôňa nášho činžiaku. Teda typická
pre tú chvíľu - výnimočný a ojedi-
nelý horúci deň na prelome jari a
leta. Dom vonia útulne a chladivo. 
Dajte muzicírovi za úĺohu napísať
notami, ako vonia schodisko, keď za
chrbtom hrozí horúčava a už vám
chladne prepotená košeľa pred svie-
žosťou stúpajúcej z vtedy ešte
nesmradľavej pivnice. Keby ma
dovliekli z druhého konca sveta v
ktorýkoľvek čas a so zviazanými
očami pred tú bránu, zavoňal by som,
a vedel by som, kde som, aj aké je
ročné obdobie.
Spomenul som si na Vivaldiho. 
- „Tak ten by sa nabetón zbláznil,
keby mal zložiť hudbu o tomto,“
povedal som si a odvtedy ma to
nepustilo. Donúťte Vivaldiho napísať
to! O tomto som sa snažil rozprávať
Mišovi.
Vlastne bolo skladateľovým šťastím,
že nevyrastal s nami, lebo nám inak
voňalo každé ročné obdobie, každý
deň, každá denná doba.
A niekedy to aj parádne smrdelo.
Napríklad koncom zimy, keď povoli-
li mrazy a pani Abrahámová nemala
dosť trpezlivosti nechať vychladnúť
popol a potajomky ho nadránom vsy-
pala do smetiaku na dvore. 
Žeravý popol sa posilnil novinami,
papierom a iným horľavým odpadom,
potom sa začali škvariť zeleninové
šupky a kosti z nedeľných kureniec a
potom aj to, čo smrdelo už samo o
sebe.
- To neznam, gdo to urobil, hmhmhm,
sypac paľive veci do smeci, - hovo-
rievala maďarským prízvukom a
východniarskym nárečím suseda
Abrahámová, ale absencia jej modré-
ho lavóra na schodoch jednoznačne
svedčila proti nej, aj keď sa na to
nikto neodvážil poukázať. 
Z kovovej nádoby sa šíril predovšet-
kým smrad, dymu už menej, a celé to
stúpalo. 
Najmä do okien Blahušovskej kuchy-
ne, ale kvôli spravodlivosti po celom
schodisku všetkým ôsmim partajam v
baraku. To bol signál, že sa blíži jar. V
najtuhšej zime sa to pani Abrahámo-
vej nestávalo. 
Predovšetkým preto, lebo mrzlo tak
tuho, že keď vyložila na schodíky do
dvora modrý smaltovaný lavór s
horúcim popolom z pecí, od rána do
večer celkom vychladol. Potom tiež
preto, lebo v zime bolo na dvore dosť
snehu a ten sa dal dodatočne nahá-
dzať do popolnice. 
Sneh sa roztopil, odpadová nádoba
bola ťažká, smetiari vždy nadávali,
ale netlelo to. Nevedeli sme, prečo
smetiari nadávajú, pretože my sme
túžili stať sa smetiarmi, smieť chodiť
v ufúľaných nohaviciach a obdretých
bundách a namiesto otravných plete-
ných palčiakov mať na rukách za
rukavice zahnuté odrezky zo starých
autoduší.
Zima bola kvôli snehu fajn.

Gustav Bartovic
z knihy Na viac hriechov
sa už nepamätám (2002)

(Pokračovanie nabudúce)

Prehra pri Viedni Napoleona rozzúrila
Začiatkom decembra 1805 zvíťazil
Napoleon pri moravskom Slavkove
(Austerlitz) nad spojenými armáda-
mi troch najvýznamnejších európ-
skych panovníkov. Prehrou najviac
utrpel rímsky cisár nemeckého náro-
da František II., ktorý bol aj uhor-
ským a českým kráľom. 
Syn Leopolda II. a vnuk Márie Terézie
mal obrovské problémy so ctižiadosti-
vým Napoleonom, ktorý kráčal doslova
„po mŕtvolách“ a ktorého cieľom bolo
stať sa neobmedzeným panovníkom
celej Európy (a nielen Európy). Po
víťazstve pri Slavkove Napoleon vnútil
cisárovi Františkovi dokument, ktorý
Francúzi pomenovali „prešporským
mierom“, ale ktorý bol v skutočnosti
drzým diktátom víťazstvom opitého
Napoleona zdolanému protivníkovi. 
Napoleon tento „mier“, samozrejme,
nepovažoval za konečný. Nepriamo pri-
nútil Františka vzdať sa titulu rímskeho
cisára. Rozviedol sa so svojou prvou
manželkou a Františka prinútil, aby mu
dal za ženu svoju dcéru, habsburskú pri-
nceznú (pravnučku Márie Terézie)
Máriu Lujzu. 
V roku 1809 znovu prišiel a obsadil Vie-
deň, odkiaľ musel jeho svokor utiecť, ak
si chcel zachrániť život. Severný breh
Dunaja oproti Viedni bol stále v rukách
Františkovej armády. Napoleon sa roz-
hodol zmocniť sa aj toho územia.
Nemohol predpokladať, že ho čaká prvá
prehra. Rakúska armáda, podporovaná
aj niektorými nemeckými kniežatstva-
mi, pod vedením cisárovho brata arcik-

niežaťa Karla, Napoleonovu armádu
rozbila. Stalo sa to 22. mája 1809 pri
dedinke Aspern, ktorá je od začiatku 20.
storočia pričlenená k Viedni. Prehra pri
Asperne Napoleona rozzúrila, keďže
bola jeho prvá, a preto sa rozhodol pre
vpád do Uhorska. 
Časť Napoleonovej armády, 18 000 mu-
žov, pod vedením maršála Davousta už
1. júna obsadila dedinku Audorf (Enge-
rau) na mieste dnešnej Petržalky. Mesto
Prešporok sa od nešťastného roku 1805
stále obávalo nového príchodu francúz-
skej armády. Vojaci Napoleonovej
„francúzskej“ armády vtedy už dávno
neboli len Francúzi. Bola to armáda
žoldnierov pozháňaných zo všetkých
krajín, ktoré medzitým patrili pod
Napoleonovu vládu. V armáde bojovali
aj Taliani a talianskeho pôvodu bol aj
generálmajor rakúskej cisárskej armády
Bianchi, ktorý odrazil prvý útok Napo-
leonovej armády na Prešporok.  
Bitka sa odohrala na území južne od
terajšieho Sadu Janka Krála, historické-
ho Auparku. Areál bol opevnený hlbo-
kými priekopami a zemnými násypmi,
ktoré vytvárali na južnom brehu Dunaja
oproti Prešporku pevnosť, chrániacu
príjazd k „lietajúcemu mostu“ a k jeho
prístavisku, respektíve nástupisku, ktoré
bolo na brehu pred terajšou reštauráciou
Leberfinger. Zemné opevnenie bolo
dobre udržiavané a v prvých dňoch
invázie odolávalo útokom Napoleono-

vej armády. Problémom opevnenia
bolo, že Dunaj pri vysokom stave hladi-
ny zanášal priekopy a tie bolo treba stále
znovu vykopávať. Aj v čase Napoleo-
novho ťaženia v roku 1809 boli časti
priekopy zanesené tak, že vojaci nepria-
teľskej armády mohli pohodlne prísť až
k valom. Tam sa však stali obeťami gu-
liek obrancov. 
Napoleonova armáda najprv vypálila
dedinku Audorf (Engerau). To využil
generál Bianchi a dal svojim jednotkám
povel, aby vyšli z opevnenia a zaútočili
na napoleonových vojakov, ktorí sa vo
vypálenej obci nemali kam skryť.
Následkom bolo, že maršal Davoust dal
od 4. júna mesto ostreľovať zápalnými
bombami a granátmi. Južné predmestia
a niektoré ulice v stredovekom opevne-
ní vyhoreli.
Vyhoreli aj niektoré kanonické reziden-
cie a palác prepošta na Kapitulskej ulici.
Našťastie, nebol zasiahnutý Chrám svä-
tého Martina, ani „lietajúci most“. Útok
spôsobil v meste veľké škody a niekoľ-
kí obyvatelia prišli o život.
Keď maršal Davoust videl, že takto sa
mu nepodarí preniknúť, rozhodol sa
použiť inú taktiku. Presne 8. augusta sa
asi 500 Napoleonových vojakov prepla-
vilo na člnoch od Hainburgu k Devínu,
aby napadli rakúsku armádu od západu.
V noci na 9. augusta obsadili ostrov
Käsmacher (teraz Sihoť pri ceste na
Devín), ale podarilo sa ich odtiaľ
vyhnať. Boje o mesto potom pokračo-
vali. Až do začiatku júla. Štefan Holčík

FOTO - archív

Urobte si zo svojho bytu ozajstný domov!!!

v dňoch 11.-13. júna
na všetok sortiment

Firma JELÍNEK - výroba nábytku s.r.o. ponúka vo svojej podnikovej
predajni na Krížnej ul. č. 11 v BRATISLAVE

MIMORIADNU AKCIU!!! Zľava
20%
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FUTBAL
Bratislavský futbal v utorok 2. júna
2009 oslavoval. Zatiaľ čo Slovan 90
rokov od založenia klubu, 40 rokov
od víťazstva v PVP a majstrovský
titul, Inter prvé miesto v I. lige, a tým
aj návrat do Corgoň ligy.
Belasí si k sviatku pozvali Neapol, ale
ešte pred prestížnym duelom so sláv-
nym talianskym mužstvom ocenili
svoje bývalé hviezdy, ktoré pred
desiatkami rokov zabávali Tehelné

pole. Slušne zaplnené tribúny sa nako-
niec dočkali aj najpríťažlivejšieho
bodu programu, na ktorý síce hostia
pricestovali bez niekoľkých tradičných
opôr, ale aj s bývalým slovanistom
Marekom Hamšíkom. A práve jemu
patril jeden z najväčších potleskov ce-
lého stretnutia, keď si v polovici prvé-
ho polčasu prezliekol dres a niekoľko
desiatok minút bol opäť belasým!
Stretnutie hrané v priateľskom tempe
sa nakoniec skončilo 0:1.

Kým Slovan prijímal gratulácie doma,
Inter oslavoval v Michalovciach. Žlto-
čierni zvíťazili na východe 5:2, znovu
sú v najvyššej súťaži a teraz môžu s
čistým svedomím čakať, čo vymyslí
vedenie, ktoré im dalo pred sezónou
jediný cieľ - návrat do Corgoň ligy!
Pravda, medzitým sa mnohé zmenilo a
najmä v posledných mesiacoch to
vyzeralo, že na Pasienkoch bojujú o
postup len hráči a tréneri! (db)

FOTO - SITA

Slovan privítal

Rybára a bratov

Hunovcov
HOKEJ
Hokejové rošády v HC Slovan Brati-
slava pokračujú. Po odchodoch sú
na rady príchody - zo Skalice sa vrá-
til brankár Rybár, z Liptovského
Mikuláša dorazili bratia Hunovci.
Návrat bývalej jednotky Pavla Rybára
je prekvapením, generálny manažér
Maroš Krajči ho však vysvetľoval
logicky: „Potrebovali sme skúseného
brankára, ktorý by kryl chrbát Braňovi
Konrádovi. Ten by sa mal stať po
Hoviho odchode našou jednotkou, ale
ako dvojku sme chceli niekoho skúse-
ného.“ Rybár odchytal v Slovane šesť
sezón a získal tu tri tituly. Bratia
Richard a Róbert Hunovci boli v
merku belasých už tri roky, a keď sa im
v Liptove skončila zmluva, bratislavskí
funkcionári po nich okamžite siahli.
„Obaja by mali predstavovať novú
generáciu, hladnú po úspechoch. Aj v
budúcej sezóne chceme bojovať o
titul,“ vyhlásil M. Krajči. (mm)

Slov-matic po

štyroch rokoch

doma dovládol
SÁLOVÝ FUTBAL
Nadvláda sálových futbalistov Slov-
maticu FOFO Bratislava sa skonči-
la. Po štyroch majstrovských titu-
loch sa stali tento rok majstrami fut-
salisti RCS Košice.
Rozhodla o tom neuveriteľne napínavá
séria a až posledné piate stretnutie,
ktoré sledovalo vyše tisíc divákov v
športovej hale Mladosť. Východniari v
ňom zvíťazili 5:3 a najmä zásluhou
dvoch gólov v poslednej minúte si
odniesli titul do Košíc. (mm)

V Istropolise je

šampionát

Show Dance
SHOW DANCE
Veľká sála Istropolisu bude v sobotu
6. júla hostiť majstrovstvá Sloven-
ska Show Dance. Ide o vrcholné po-
dujatie v umeleckej tanečnej discip-
líne, ktoré býva každoročným domá-
cim vrcholom tanečnej sezóny a kri-
tériom na nominácie na majstro-
vstvá sveta a Európy.
Samotná Show Dance sa považuje za
„kráľovskú“. Používajú sa tu viaceré
tanečné techniky - džez, moderna,
národné tance, atraktívna akrobacia a
gymnastika. Podujatie je pre taneční-
kov v kategóriách juniorov a dospelých
od 12 do 35 rokov a všetky súťažné
kategórie: sólo, duo, skupiny a formá-
cie (8 až 24 tanečníkov). Celkove sa
očakáva účasť 500 súťažiacich. Chý-
bať by nemali ani tanečníci, ktorí už
získali tituly svetových a európskych
šampiónov. Skúšky a predkolá budú v
sobotu predpoludním, finále je naplá-
nované od 15.00 h, ukončenie súťaže
bude asi o 22.00 h. (mm)
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Slovan splnil

úlohu, Petržalka

musí čakať
FUTBAL
Najvyššia futbalová súťaž má za
sebou prelomový ročník, ktorý sa
dotkol najmä oboch bratislavských
mužstiev. Po dlhých rokoch sa na
výslnie vrátil Slovan, naopak, petr-
žalská Artmedia pomaličky uzatvá-
ra svoju krátku, aj keď pomerne
úspešnú éru.
ŠK SLOVAN BRATISLAVA
Pár minút po zápase s Nitrou, ktorý dal
majstrovskú definitívu, sa hráči obráti-
li na trénera Ladislava Pecka s otázkou,
kedy bude najbližší tréning. „Normál-
ne, zajtra o desiatej,“ znela odpoveď,
ktorá vystihovala jeden z hlavných
dôvodov, prečo belasí vystúpili na fut-
balový trón. Maximálna náročnosť bez
akéhokoľvek zľahčovania si povinnos-
tí, kvalitný káder, ctižiadostivosť hrá-
čov aj realizačného tímu v spojení s
novým vedením dokázali v priebehu
jednej sezóny katapultovať Slovan na
miesto, ktoré mu historicky patrí. 
Belasí jednoducho splnili, čo si na
začiatku sezóny predsavzali a pokojne
môžu tvrdiť, že si titul zaslúžili. Žiadne
iné mužstvo v tejto sezóne neukázalo
toľko kvality. Trénerom vyšli prestupy
hráčov, ktorí zapadli do kádra a posu-
nuli hru znovu o niečo vyššie. Na jeseň
to bol najmä Obžera, na jar Halenár,
ale svoje odviedli aj Kozák, Petráš či
Dosoudil. 
Na druhej strane slovanisti vedia, že
zisk titulu znamená len prvý krok.
Ľahší. Ťen ťažší je stále pred nimi.
Dostať sa do futbalovej Európy, kde sa
na klub z Tehelného poľa už dávno
zabudlo. Je teraz na peckovcoch, aby
sa tam dokázali vrátiť čo najskôr, pre-
tože vyhrať slovenskú ligu je síce
pekné, ale z hľadiska Európy asi také
dôležité, ako vyhrať Let´s Dance...
FC ARTMEDIA PETRŽALKA
Detičky, rozprávka sa skončila a teraz
už šup do postele. Petržalský zázrak
netrval ani desať rokov a z tigra
menom Artmedia je znovu kocúrik-
bezdomovec, ktorý čaká, kam sa uchý-
li na noc. Klub absolútne nevyužil rok
2005 a účasť v základnej časti Ligy
majstrov. Peniaze sa rozkotúľali rôzny-
mi smermi, len nie na samotný futbal,
štadión zostal nedostavaný, najlepší
hráči sú preč, fanúšikovia roztratení a
urazení. 
Našťastie pre Artmediu pri mužstve
zostal tréner Michal Hipp a jeho ľud-
ské i odborné kvality zachránili klub od
ešte väčšej pohromy. Čo však bude
ďalej, to vie len hŕstka ľudí, pre kto-
rých však už nie je samotná Artmedia
až taká zaujímavá. Svoj cieľ splnila,
teraz sú zaujímavejšie pozemky, kde
stál staručký štadión. Ešte tak nájsť
kupca, ktorý si kúpi klub bez štadióna,
zázemia, hráčov, priaznivcov a všetci
budú spokojní. Rozprávka sa tým
skončí a na Artmediu sa bude len spo-
mínať. 
Isté je, že klub pod názvom MFK Petr-
žalka bude pokračovať aj ďalej (v spo-
jení s Iskrou a Polygrafom), ale nádej,
že by sa z nich vytvorilo jedno veľké
mužstvo je mizivá. Darmo niekto
vytvára ilúzie, že spoločne vytvoria
silný tím. Nevytvoria. Keď dáte dohro-
mady troch bezdomovcov, tiež z nich
nespravíte prosperujúcu eseročku.
Vždy to budú len traja chudobní bez-
domovci... Dušan Blaško

Belasí oslavovali narodeniny, triumf 

v PVP a titul, interisti výhru v I. lige

Slovanu rozlúčka so sezónou nevyšla,

nový ročník sa začne už 11. júla 2009

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na

www.banoviny.sk

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

FUTBAL
Posledné dve kolá boli v najvyššej
futbalovej súťaži klasickými povin-
nými jazdami a podľa toho vyzerali
nielen výkony, ale aj výsledky jedno-
tlivých mužstiev.
Slovan najskôr doma ani na štvrtý
jarný pokus nezdolal Košice a tréner
Ladislav Pecko po prehre 1:2 len skon-
štatoval: „Podľa nasadenia a prístupu
to bol pre nás dobrý prípravný zápas. O
výsledku rozhodli dve hrubé chyby,
vpredu sme sa napracovali na šance, aj
jediný gól. Musíme sa však zamyslieť,
či nám to bude do budúcností stačiť.“
V sobotu belasí nastúpili v Ružomber-
ku a výhra ani výsledok znovu neboli
podľa predstáv kormidelníka belasých.
Jeho zverenci pôsobili už od začiatku
dojmom, že im na výsledku veľmi

nezáleží a prehra 1:5 bola preto ešte
celkom milosrdná (domáci nevyužili
ani pokutový kop). „Ukázalo sa, že
naši hráči ešte nezvládnu prechod od
osláv, uvoľnenia k normálnemu futba-
lu. Potvrdil to nielen zápas v Ružom-
berku, ale aj tie predchádzajúce,“ skon-
štatoval Ladislav Pecko a naznačil, že
najmä v defenzíve musí Slovan pred
novým ročníkom poriadne pridať.
Petržalka najskôr privítala Dunajskú
Stredu, ktorá by podľa jarnej formy
vypadla aj z okresných majstrovstiev,
takže prehra 0:3 bola pre DAC ešte
milosrdná. Kormidelník Michal Hipp
sa síce pred stretnutím obával, či séria
posledných duelov nezobrala jeho zve-
rencom priveľa síl, ale je pravdou, že aj
keby nastúpila petržalská juniorka,
veľké problémy by nemala. „Potešilo

ma, že svoju šancu využili hráči, ktorí
nastupovali zriedkavejšie. Najmä po
prestávke sme boli výrazne lepší tím a
mrzí ma len to, že sme nevyužili ďalšie
tri-štyri príležitostí.“ 
Artmedia dodržala trojgólovú normu aj
v poslednom stretnutí a Zlatým Morav-
ciam nadelila na rozlúčku s Corgoň
ligou prehru 0:3. „Som spokojný.
Začali sme aktívne, dali sme gól a hoci
sa súper snažil, ďalšie góly definitívne
rozhodli,“ komentoval Michal Hipp. 
Okrem titulu sa na Tehelné pole sťahu-
je aj primát pre najlepšieho strelca. Stal
sa ním Masaryk, ktorý strelil 15 gólov,
o štyri menej si pripísal druhý najlepší
kanonier belasých Halenár.
Najvyššia súťaž má teraz krátku letnú
prestávku, nový ročník Corgoň ligy sa
začne 11. júla 2009. (db)
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Alexandrovovci

sa predstavia

na Pasienkoch
HUDBA
Legendárny súbor Alexandrovovci
príde v rámci európskeho turné aj
do Bratislavy. Divákom sa predstaví
12. júna 2009 o 20.00 h v Športovej
hale na Pasienkoch. 
Alexandrovovci v rámci svojho vystú-
penia predstavia aj Detský zbor, ktorý
založili pred dvoma rokmi. Súbor má v
repertoári okrem vojenských, vlaste-
neckých skladieb a pochodov aj operné
árie, džez, cirkevné chorály, ale aj
populárne hity. Originálne podanie naj-
známejších ruských skladeb Kalinka,
Kaťuša a mnohých ďalších či osobitá
interpretácia Verdiho Zboru židov, ale
aj skladby v jazyku krajiny, kde práve
hosťujú - to je 120 minút plných emó-
cií a čistého spevu. Speváci, tanečníci i
hudobníci patria k svetovej špičke. 
Súbor založil hudobný skladateľ, diri-
gent, zbormajster a pedagóg Alexander
Vasiljevič Alexandrov, ktorý sa preslá-
vil aj ako autor sovietskej a súčasnej
ruskej štátnej hymny. Akademický
súbor piesní a tancov Ruskej armády -
tak znie ich oficiálny názov - je dnes
najznámejším armádnym umeleckým
zoskupením na svete. Spevácku časť
súboru tvoria výhradne muži. Kedysi
čisto mužské zoskupenie začínalo v
roku 1928 ako 12-členný súbor, ktorý
tvorilo osem spevákov, dvaja tanečníci,
jeden harmonikár a jeden recitátor.
Dnes majú Alexandrovovci takmer 120
členov, medzi ktorých patrí 40 spevá-
kov, hudobníkov, tanečníkov a dokon-
ca aj 14 tanečníčok… (dš)

Nežnosť a silné

drobnosti 

v K Gallery
VÝSTAVA
V K Gallery na Ventúrskej ulici 8
otvorili výstavu troch výtvarníčok,
ktoré predstavujú svoje obrazy a
módne doplnky.
Pod názvom Nežnosilné drobnosti
vystavujú v K Gallery Beáta Tarjányi-
ová, Magdaléna Babula Frešová a
Katarína Schrőtterová. Dámy sa pred-
stavujú svojimi originálnymi výtvarný-
mi návrhmi orientovanými na textilnú
oblasť, ale aj obrazmi, maľbami na
hodváb, ktoré ponúkajú návštevníkom
galérie náhľad do ich vnímania sveta a
umenia. Výstava Nežnosilné drobnosti
potrvá do konca júna 2009. (dš)

Aké to bolo 

za oponou 

na Školskej 14
VÝSTAVA
V Centre divadla, literatúry a vzde-
lávania na Školskej 14 otvorili výsta-
vu výtvarníka a spisovateľa Petra
Sísa s názvom Stena - ako som vyras-
tal za železnou oponou.
Putovná dokumentárna výstava ku
knihe Petra Sísa je inštalovaná v repli-
kách skutočných pouličných násteniek.
Sísove originálne kresby, ilustrácie a
objekty sprevádzajú autentické artefak-
ty z 50. až 80. rokov. Kniha Stena (Zeď
- The Wall) vyšla v prekladoch v desia-
tich jazykoch a od svojho vydania na
jeseň 2007 získala viac ako dvadsať
cien v USA i v Európe. Na jar 2008
získala na Medzinárodnom veľtrhu
detských kníh v Bologni zlatú medailu
Ragazzi Award ako najlepšia kniha
non-fiction pre deti na svete. Vernisáž
je 5. júna 2009 o 18.00 h, výstava
potrvá do 19. júna. (dš)

Romano Stilo

vystúpi 

v Kafé Scherz
HUDBA
V Kafé Scherz na Palisádoch (Parti-
zánska 2) vystúpi 11. júna 2009 o
20.00 h rómska cimbalová kapela
Romano Stilo.
Cieľom zakladajúcich členov bolo
vytvoriť zoskupenie virtuóznych slo-
venských hudobníkov rómskeho pôvo-
du a spoločne interpretovať hudbu tak,
aby odrážala ich osobitý charakter,
temperament a cítenie. Nevyhýbajú sa
ani virtuóznym skladbám koncertného
charakteru a skladbám klasickej hudby
- ide o zoskupenie špičkových umel-
cov, absolventov hudobných akadémií
na Slovensku a v Maďarsku. Ich kvali-
ty presviedčali na spoluprácu také
hviezdy hudobného neba, ako sú Lucie
Bílá alebo Pavel Šporcl, s ktorým
vydali unikátne CD Gipsy Way. (dš)

Bábkový festival

v divadle 

na Dunajskej
DIVADLO
Od 10. do 14. júna 2009 sa môžu
detskí diváci spolu so svojimi rodič-
mi a priateľmi divadla tešiť na výni-
močnú bábkarskú udalosť.
Práve v týchto dňoch sa uskutoční v
Bratislavskom bábkovom divadle na
Dunajskej 36 3. bábkový festival s
medzinárodnou účasťou pod názvom
Sused je najbližšia rodina. Diváci budú
mať možnosť vidieť predstavenia Báb-
kového divadla Bóbita (Pécs, Maďar-
sko), Naivného divadla (Liberec,
Česko), Divadla Moki (Viedeň, Rakús-
ko), Divadla Baj (Varšava, Poľsko),
Akademického bábkového divadla
(Kyjev, Ukrajina). Ako mimoriadny
hosť sa predstaví sicílsky súbor Aso-
ciácia Figli d´Arte Cuticchio (Talian-
sko). (dš)

DIVADLO
V Bratislavskom bábkovom divadle v
najnovšej premiére siahli po klasic-
kých ruských ľudových rozprávkach.
Práve na ich motívy napísal ruský
režisér, dramaturg a bábkoherec Jev-
genij Speranskij bábkovú hru Krása
Nevídaná. 
Jevgenij Venjaminovič Speranskij patrí
medzi najvýznamnejších ruských báb-
kových divadelníkov. Do textu hry pre
deti Krása Nevídaná včlenil hneď nie-
koľko filozofických rozmerov, ktoré
empaticky, pútavo a nevtieravo ponúka
divákovi Bratislavské bábkové divadlo. 
Prvá rovina sa sústreďuje na oblasť

dobra, lásky a krásy, keď sa mladý
cárovič Ivan vyberie do sveta hľadať
Krásu Nevídanú, o ktorej počúval v
piesňach svojej dojky. Na ceste sa stret-
ne s nástrahami temného lesa, ktorý
skrýva nebezpečných zbojníkov a ich
vodca, spočiatku sa usilujúci o cárovi-
čov život, sa stane jeho najlepším pria-
teľom, podporovateľom a nakoniec aj
záchrancom.
Filozofická rovina nenávisti, zloby a
neprajnosti sa v rozprávke sústreďuje do
postavy Kosťu Nesmrteľného, ktorý je
starý a bohatý, a väzní Krásu Nevídanú.
Jeho porážka nie je jednoduchá a ani po
smrti sa nevzdáva svojich sklonov šíriť

zlo. Pokračovateľkami negatívnych
emócií sa stanú jeho sestry, žaby, zlé
čarodejnice. 
Súboj dobra a zla je v rozprávke pútavo
inscenovaný na scéne bulharskej scéno-
grafky Mariety Golomechovej, ktorá je
aj autorkou bábok a kostýmov. Bábko-
herci spolu s režisérom a autorom hud-
by Kamilom Žiškom pripravili pre deti
inscenačne pútavú a vizuálne pestrú
bábkovú hru s hlbokým ľudským motí-
vom akceptujúcim rôzne roviny ľudskej
povahy. Pozitívne je, že rozprávka
ponúka aj víziu premeny zla na dobro a
spočiatku zarytí nepriatelia stávajú naj-
lepšími priateľmi. Dáša Šebanová

V divadle okúzľuje deti Krása Nevídaná

DIVADLO
Drámu 3000 ľudí napísal dvadsaťšes-
ťročný dramatik Július Barč Ivan v
roku 1935. Dej situoval do americké-
ho prostredia, lanhattanskej železiar-
ne, kde v dôsledku hospodárskej
krízy má prísť o prácu 3000 zamest-
nancov. 
Dnes vieme, že išlo o autorovu reakciu
na krízu v rodných Krompachoch, kde
sa v roku 1921 odohrala Krompašská
vzbura. Vo svojej zdanlivej naivite sa
Július Barč-Ivan rozhodol lanhattanskú
železiareň zachrániť prostredníctvom
zanieteného novinára Jimmyho Petersa.
Ten spočiatku násilím, neskôr pomocou
sekretárky a presvedčivých argumentov
podnieti milionára Johna Fentona, aby

sa angažoval a zachránil krachujúcu
fabriku. 
Nie je ťažké situovať dej Barčovej
drámy do dnešných časov, ťažšie by
však bolo nájsť dramatika, ktorý by tak
veril utopistickým víziám a temer
nemysliteľné by bolo skutočne nájsť
reálneho multimilionára, ktorý by svo-
jou investíciou zachránil existenciu
dvom tisíckam rodín.
V našich reáliách sa však našiel divadel-
ný súbor, ktorý o danej problematike
pripravil pútavú divadelnú inscenáciu a
prostredníctvom študentov VŠMU ju
premiérovo uviedol na Malej scéne
VŠMU v réžii Adriany Totíkovej. Pre-
rod egoistického, nevravného, do seba
uzavretého boháča, bez kúska empatie,

je v hre zaznamenaný dramaticky a po-
stupne. Pod vplyvom okolností sa mení
náhľad bohatého, no veľmi nešťastné-
ho, muža na svet, a tým hra dostáva
množstvo dimenzií, ktoré zaznamená-
vajú nielen charakter doby, ale aj cha-
raktery ľudí. 
Akokoľvek nereálna sa môže zdať vízia
mladého Barča-Ivana, predsa však v
inscenácii ponúka nádej aj pre dnešný
svet, postihnutý krízou. V inscenácii
uvidíte študentov tretieho ročníka z
hereckej triedy profesorky Emílie Vášá-
ryovej Petra Brajerčíka, Mariána Visku-
pa, Ivanu Kubáčkovú, Andreu Sabovú,
Michala Režného, Martina Šalachu,
Petra Havasiho, Juraja Ďuriša, Ivana
Petra a ďalších. Dáša Šebanová

Sociálna dráma na Malej scéne VŠMU

V rozprávke sa spočiatku veľkí nepriatelia stanú najlepšími priateľmi. FOTO - Martin Dubravay

Viac o bratislavskej
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www.banoviny.sk

Dražobník AUKČNÁ AGENTÚRA s.r.o., sídlo: Františkánska 22, 917 01 Trnava, IČO:
36 717 525 týmto v zmysle ust. § 11 ods. 4 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných
dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení
neskorších predpisov oznamuje dražbu bytu podľa nasledovného prehľadu:
1. Predmet dražby:

A. Byt č. 113 nachádzajúci sa na 1. poschodí (2. NP) polyfunkčného domu so súpisným číslom 3674 na
Rusovskej ceste vo vchode č. 15 (ďalej len „Byt“; ďalej len „Dom“) v celosti, katastrálne územie Petržalka,
okres Bratislava V, obec Bratislava - m. č. Petržalka, zápis na LV č. 3760 vydaný Správou katastra pre hlav-
né mesto SR Bratislava, Polyfunkčný dom je postavený na parcele č. 4733/10 o výmere 1226 m2, druh
pozemku - zastavané plochy a nádvoria.
B. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve polyfunkčného
domu vo veľkosti 8492/815946.
C. Spoluvlastnícky podiel na pozemku parcelné číslo:
4733/10 o výmere 1226 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je Dom postavený
(ďalej len „Zastavaný pozemok“) vo veľkosti 8492/815946.
D. Spoluvlastnícky podiel na pozemku parcelné číslo:
4733/11 o výmere 65 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 4733/12 o výmere 70 m2, druh
pozemku: zastavané plochy a nádvoria,ktorý je priľahlým pozemkom k polyfunkčnému Domu (ďalej len „Pri-
ľahlý pozemok“) vo veľkosti 8492/815946.

2. Čas konania dražby: 19. 6. 2009 o 9.30 h (čas otvorenia dražby), registrácia o 9.00 h,
3. Miesto konania dražby: sídlo správcu Mgr. Ing. Pavol Korytár správca úpadcu RKK Jaslovské Bohunice, s.r.o.

v konkurze, IČO: 35 867 108, sídlo: 363 Jaslovské Bohunice 919 30, sídlo SKP: Františkánska 22, 917 01
Trnava,

4. Najnižšie podanie: 102.780,70 EUR (slovom stodvatisícsedemstoosemdesiat eur a sedemdesiat centov),
výmenný kurz EUR/SKK = 30,126, tzn.: 3.096.371,37Sk.

Dražobník AUKČNÁ AGENTÚRA s.r.o., sídlo: Františkánska 22, 917 01 Trnava, IČO:
36 717 525 týmto v zmysle ust. § 11 ods. 4 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných
dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení
neskorších predpisov oznamuje dražbu bytu podľa nasledovného prehľadu:
1. Predmet dražby:

A. Byt č. 503 nachádzajúci sa na 5. poschodí (6. NP) polyfunkčného domu so súpisným číslom 3674 na
Rusovskej ceste vo vchode č. 11 (ďalej len „Byt“; ďalej len „Dom“) v celosti; katastrálne územie Petržal-
ka, okres Bratislava V, obec Bratislava - m. č. Petržalka, zápis na LV č. 3760 vydaný Správou katastra pre
hlavné mesto SR Bratislava; Dom so súpisným číslom 3674 je postavený na pozemku s parc. číslom
4733/10;
B. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve Domu vo veľkosti
4920/815946.
C. Spoluvlastnícky podiel na pozemku parcelné číslo: 4733/10 o výmere 1226 m2, druh pozemku: zastava-
né plochy a nádvoria na ktorom je dom postavený (ďalej len „Zastavaný pozemok“) vo veľkosti
4920/815946.
D. Spoluvlastnícky podiel na pozemku parcelné číslo:
4733/11 o výmere 65 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 4733/12 o výmere 70 m2, druh
pozemku: zastavané plochy a nádvoria, ktorý je priľahlým pozemkom k Domu (ďalej len „Priľahlý poze-
mok“) vo veľkosti 4920/815946.

2. Čas konania dražby: 19. 6. 2009 o 10.30 h (čas otvorenia dražby), registrácia o 10.00 h,
3. Miesto konania dražby: sídlo správcu Mgr. Ing. Pavol Korytár správca úpadcu RKK Jaslovské Bohunice, s.r.o.

v konkurze, IČO: 35 867 108, sídlo: 363 Jaslovské Bohunice 919 30, sídlo SKP: Františkánska 22, 917 01
Trnava,

4. Najnižšie podanie: 69.939,97 EUR (slovom: šesťdesiatdeväťtisícdeväťstotridsaťdeväť eur a deväťdesiatse-
dem centov), výmenný kurz EUR/SKK = 30,126, tzn.: 2.107.011,54 SKK.
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SOBOTA 6. júna
� 10.00 - Streetball tour, akcia určená
pre všetkých, ktorí majú radi pohyb a
šport, Vajnory, areál Alviano.
� 10.00 - Prehliadka amatérskych hu-
dobných skupín, DK Lúky, Vigľašská 1
� 15.00 - Nám stačí aj pohladenie, Fol-
klórny súbor Javorček a folklórne súbo-
ry Lipa, Bezanka, Ifjú Szivek pri príleži-
tosti 40. výročia vzniku Domova sociál-
nych služieb pre deti a dospelých, DK
Zrkadlový háj, Rovniankova 3

� 19.00 - Túlavé srdce, hra o láske, vášni,
vernosti i zrade ..., réžia J. Nvota, divadlo
Astorka, Námestie SNP 33

NEDEĽA 7. júna
� 10.30 - Nedeľné matiné, program: J.
S. Bach, B. Kovács, I. Bázlik, D.
Remeň, M. Zahnhausen, K. Janovický,
L. Bernstein, GMB, Mirbachov palác,
Františkánske námestie 11
� 10.30 - Kráska a zviera - divadloTe-
reza, rozprávky v Gullfosse, reštaurácia
Gullfoss, Čulenova 5 
� 10.30 - Šašaráda, účinkuje divadielko
Elma, interaktívne predstavenie s hrami a
kúzlami, DK Dúbravka, Saratovská 2/A
� 15.00 - Nedeľný čaj o tretej, do tanca
hrá Simax, DK Lúky, Vigľašská 1
� 16.00 - O škaredom káčatku, pro-
gram podľa známej rozprávky H.Ch.
Andersena, Bibiana, Panská 41
� 16.00 - Slovenský komorný orches-
ter Bohdana Warchala, A. Vivaldi, J.
Haydn, Veľké koncertné štúdio Sloven-
ského rozhlasu, Mýtna 1
� 20.00 - Gangpol & Mit (Fr), koncert,
A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12

PONDELOK 8. júna
� 18.00 - Urobme radosť sebe a iným,
vystúpenie ľudí s mentálnym postihnu-
tím a hostí spojené s výstavou, DK
Lúky, Vigľašská 1
� 19.00 - P. O. Enquist: Noc lesbičiek,
freudovská komédia, nevhodné pre mlá-
dež do 18 rokov, divadlo a.ha, Školská 14
� 19.00 - Liz Lochhead: Perfect days,
romantická komédia, divadlo Aréna,
Viedenská cesta 10

� 19.00 - Don Quijote podľa Sancha,
Teátro Wűstenrot, Trnavské mýto 1
� 20.00 - Kino podľa Daniela Baláža,
A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12

UTOROK 9. júna
� 10.00 - O škaredom káčatku, pro-
gram podľa známej rozprávky H. Ch.
Andersena, Bibiana, Panská 41
� 10.00 - J. Mokoš: Hasprčko a Mrcú-
lik, klauniáda pre deti od 6 rokov, divad-
lo Ludus, Malá sála PKO 
� 15.00 - Nestarnúce melódie, zábav-
no-tanečné podujatie s hudobnou skupi-
nou Kartágo, M klub, Rovniankova 3
� 17.00 - Môj prvý verejný koncert,
vystúpenie pri príležitosti 90. výročia
založenia Prvej hudobnej školy pre Slo-
vensko, Koncertná sieň ZUŠ Miloša
Ruppeldta, Panenská 11
� 18.00 - Tancovať znamená žiť, gala
program žiakov tanečného odboru ZUŠ
Jozefa Kresánka, DK Dúbravka, Sara-
tovská 2/A
� 19.00 - Choreografický večer, taneč-
né predstavenie študentov Hudobnej a
tanečnej fakulty VŠMU, DK Zrkadlový
háj, Rovniankova 3
� 20.00 - Hexen, tanec, účinkuje Debris
Company, A4 Nultý priestor, Námestie
SNP 12

STREDA 10. júna
� 10.00 a 14.00 - O škaredom káčatku,
program podľa známej rozprávky H. Ch.
Andersena, Bibiana, Panská 41
� 10.00 - Mám básničku na jazýčku,
súťaž v prednese poézie detí z dúbrav-
ských materských škôl, DK Dúbravka,
Saratovská 2/A
� 17.30 - Školská akadémia, účinkujú
študenti ZUŠ Daliborovo námestie 2,
DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 19.00 - Vychádzajúce hviezdy, D. Tur-
čina - husle, L. Fančovič - klavír, Hudob-
ný salón, Zichyho palác, Vnetúrska 9
� 19.00 - High Life, Teátro Wűstenrot,
Trnavské mýto 1
� 19.00 - Túlavé srdce, hra o láske,
vášni, vernosti i zrade..., divadlo Astor-
ka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Uršula Kovalyk: Deň
mŕtvych, divadlo, Štúdio 12, Jakubovo
námestie 12
� 19.00 - V. Klimáček: Dr. Gustáv
Husák, väzeň prezidentov, prezident väz-
ňov, divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.00 - Ars Antiqua Austria, Hayd-
nov rok 2009 - Dni starej hudby, Pálffy-
ho palác, Zámocká 47
� 19.00 - Koncert SOSR, program: S.
Rachmaninov: Koncert pre klavír a

orchester č. 3 d mol op.30, N. R. Korsa-
kov: Šeherezáda, symfonická suita, op.38,
Veľké koncertné štúdio SRo, Mýtna 1 
� 19.30 - V. Klimáček a kol.: Som hot
dog (true story of my facebook), divadlo
GunaGU, Františkánske námestie 7 
� 19.30 - Hex, koncert skupiny, DK
Lúky, Vigľašská 1

ŠTVRTOK 11. júna
� 10.00 - O škaredom káčatku, pro-
gram podľa známej rozprávky H. Ch.
Andersena, Bibiana, Panská 41
� 10.00 - Janko a čarovná fazuľa,
Naivní divadlo - Liberec, ČR, medziná-
rodný bábkarský festival, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská 36
� 11.00 - Juniáles, kreatívne podujatie
pre mentálne postihnutú mládež, M
klub, Rovniankova 3
� 13.00 - Muzikanti alebo O zlatej
trúbke, BBD, Bratislava, medzinárodný
bábkarský festival, Bratislavské bábko-
vé divadlo, Dunajská 36
� 18.00 - Palác dračieho kráľa
(Divadlo Bóbita - Pécs, Maďarsko) me-
dzinárodný bábkarský festival, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 19.00 - Oscar Wilde: Salome, divad-
lo Ívery, Školská 14

� 19.00 - Na koho to slovo padne,
komédia o piatich postavách a ich pred-
stave o svetskej moci, divadlo Astorka,
Námestie SNP 33
� 19.00 - Partia - premiérový program
tanečnej skupiny, cigánske, goralské,
vojenské, rusínske, podpolianske tance,
hudba a spev, účinkujú: ĽH Poľana z
Brna, Muzička, a ďalší, DK Zrkadlový
háj, Rovniankova 3
� 19.00 - Ja a Hollywood, Teátro Wűs-
tenrot, Trnavské mýto 1
� 19.30 - V. Klimáček a kol.: Som hot
dog (true story of my facebook), divadlo
GunaGU, Františkánske námestie 7
� 20.00 - Paranoja, divadlo SkRAT, A4
Nultý priestor, Námestie SNP 12

PIATOK 12. júna
� 10.00 - Rozprávka o rybárovi a
rybke, BBD, Bratislava, medzinárodný
bábkarský festival, Bratislavské bábko-
vé divadlo, Dunajská 36

� 14.00 - Popoluška, Theatre Moki,
Viedeň, Rakúsko, medzinárodný báb-
karský festival, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36
� 17.00 - Klobúk, KBTVŠMU, Bratisla-
va, medzinárodný bábkarsky festival, Bra-
tislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 19.00 - L. Smoček: Čudné popolud-
nie Dr. Zvonka Burkeho, divadlo
Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - P. Pavlac: Cirkus, na motívy
divadelnej hry J. Barča-Ivana Dvaja a
novely P. Pavlaca Cirkus, divadlo Aréna,
Viedenská cesta 10
� 19.00 - Music club - rock, Broken,
Alone + hosť, DK Lúky, Vigľašská 1
� 19.30 - Tanečný dom, výučba ľudo-
vých tancov, tance Priepastné, Danaj -
Strážnice (Morava), DK Zrkadlový háj,
Rovniankova 3
� 19.30 - Slovenská filharmónia, pro-
gram: B. Bartók, W. A. Mozart, J.
Brahms, Veľké koncertné štúdio Sloven-
ského rozhlasu, Mýtna 1
� 20.00 - Ďaleký Blízky východ, kino,
A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12 

VÝSTAVY
� Majstri majoliky dnes, súčasná
džbánkarská produkcia zo západného
Slovenska, Galéria ÚĽUV, Obchodná
64, potrvá do 12. septembra
� Eduard Antal: Prierez tvorbou, Art
Gallery Devín, Brigádnická 27, potrvá
do 21. júna
� Čarovný svet bonsajov a suiseki,
Letná čitáreň u Červeného raka,
Michalská 26, potrvá do 7. júna
� Suiseki a japonský drevorez, 4. roč-
ník výstavy Slovenskej asociácie suiseki
s medzinárodnou účasťou, Výstavná
sála UK, Michalská 1, potrvá od 11. do
23. júna
� Martin Melicherčík: Prepáčte, kde
nájdem najbližšiu dopravnú zápchu,
výstava absolventa grafického dizajnu
VŠVU, Galéria Krokus, Námestie 1.
mája 3, potrvá do 3. júla
� Tomáš Krčméry: Živo(t)renie,
výstava grafík a olejomalieb, Hurbanove
kasárne, Kollárovo námestie 10, potrvá
do 15. júna
� Miroslav Gasidlo, výstava fotogra-
fií, Galéria GUBA, Galvaniho 7/B,
potrvá do januára 2010 
�Mark Brusse, výstava je súčasťou fes-
tivalu Holandsko na Slovensku, Pálffyho
palác, Panská 19, potrvá do 21. júna

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

vyjdú opäť o týždeň
11. júna 2009


