
O ďalších príčinách meškania
výstavby protipovodňovej hrádzi v
starej časti mesta a o tom, aké nové
okolnosti do výstavby vstúpili, sme
sa pozhovárali s námestníkom od-
štepného závodu Bratislava Sloven-
ského vodohospodárskeho podniku
Petrom MINÁRIKOM.
- Pristúpili sme na to, že projekt urobí-
me podľa nových požiadaviek magi-
strátu. Z hľadiska pôvodných termínov
nám však nemôžu klásť nôž na krk,
keďže stanovili oveľa väčší rozsah
prác, než sa pôvodne uvažovalo, a do-
stávame sa aj mimo rámca stavebného
povolenia. Stavba sa musí rozdeliť. Po-
žiadavka týkajúca sa materiálu novej
dlažby sa napríklad v daných termí-
noch jednoducho nedala akceptovať.
Lámanú žulu v takom množstve nezí-
skate za dva týždne. To nie je tovar,
ktorý bude momentálne v sklade...

S ktorými ďalšími konkrétnymi
zmenami mesto prišlo?
- S požiadavkou, že podľa architekto-
nického návrhu by bolo vhodné upraviť
nábrežie na vyššej estetickej úrovni. Ide
napríklad o osadenie nových lámp
podobných tým, ktoré sú v historickom
jadre. Ich dodacia lehota je asi pol roka.
Architekti ďalej navrhli, že dlažba by
mala byť z lámaných žulových kociek
osadená rovno pri nábrežnom múre.
Kúpiť ich však nie je také jednoduché -
nie je to ani múka, ani cukor.
Čo sa týka dlažby, došlo napokon k
dohode?
- V tomto prípade ide o kompromis -
pôjde o kombinovanú dlažbu so zvlášt-
nymi prvkami a žulovou kockou. Mesto
pôvodne chcelo použiť takú, aká je v

centre Starého Mesta. Išlo by o žulu
hrubú asi 10 až 12 centimetrov, ktorá je
navyše z jednej strany úplne opracova-
ná. V potrebnom termíne však takú
dlažba a v takom množstve nikto nedo-
dá. Kompromis znie na lámané žulové
kocky a zvyšok bude 10 centimetrov
hrubá ozdobnejšia kvalitnejšia dlažba.
Ako vidíte pokračovanie z hľadiska
rozsahu, termínov a financií?
- Pokiaľ viem, náklady navyše by sa
mali financovať z rozpočtu mesta. Bu-
deme žiadať aj posuny termínov. Úpra-
vu terénu je potrebné rozdeliť na dve
časti. Druhú časť bude musieť zrejme
riešiť Stavebný úrad Starého Mesta
buď vydaním nového stavebného po-
volenia, alebo oznámením o terénnych
úpravách. Navyše ide o navýšené fi-
nančné náklady. Čo sa týka terénnych
úprav, ide o trojnásobne vyššiu sumu.

Zhováral sa Robert Lattacher
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V Európskom

parlamente

bude sedem

Bratislavčanov
BRATISLAVA
V sobotných voľbách do Európskeho
parlamentu získali Bratislavčania z
trinástich slovenských kresiel až se-
dem.
Z novozvolených poslancov majú trvalé
bydlisko v Bratislave Sergej Kozlík
(ĽS-HZDS), Boris Zala (SMER-SD),
Monika Flašíková - Beňová (SMER-
SD), Eduard Kukan (SDKÚ-DS), Peter
Šťastný (SDKÚ-DS), Alajos Mészáros
(SMK-MKP), Jaroslav Paška (SNS).
V Bratislave sa na voľbách zúčastnilo
94 258 voličov, čo predstavuje 24,79 %
všetkých oprávnených voličov. V Bra-
tislave bola druhá najvyššia volebná
účasť na Slovensku - vyššia bola len vo
volebnom obvode Štúrovo (29,81 %).
V Bratislave bolo odovzdaných 92 271
platných hlasov. 
Vo volebnom obvode Bratislava zvíťa-
zila SDKÚ-DS, ktorú volilo 27 343
voličov (29,63 %). Druhý skončil
SMER-SD, ktorý získal 23 746 hlasov
(25,73 %), tretia mimoparlamentná
Sloboda a Solidarita (SaS), ktorú volilo
9915 Bratislavčanov (10,74 %). Štvrté
skončilo KDH so 7834 hlasmi (8,49
%), piatu ĽS-HZDS volilo 5087 brati-
slavských voličov (5,51 %). (brn)

Jednosmerky

spripomienkujú

ľudia z okolia
STARÉ MESTO
Od pondelka 15. júna 2009 môžu oby-
vatelia zóny ohraničenej ulicami
Mudroňova - Stará vinárska - No-
vosvetská - Nekrasovova - Kalvária -
Pražská - Štefánikova - Palisády pri-
pomienkovať návrh Zóny 30 a zjed-
nosmernenia ulíc v tejto zóne.
Návrh zverejní staromestská samo-
správa od pondelka na webstránke
mestskej časti, obyvatelia dotknutých
ulíc ho môžu pripomienkovať 3 týžd-
ne, teda do 5. júla 2009. Následne budú
pripomienky obyvateľov vyhodnotené
a samospráva projekt zrealizuje.
Zjednosmernením ulíc samospráva
reaguje na nový zákon o cestnej pre-
mávke, ktorý reguluje parkovanie na
chodníkoch. Keďže pri obojsmernej
premávke nebolo možné na týchto uli-
ciach zabezpečiť schodnosť chodníkov
bez toho, aby došlo k obmedzeniu ulič-
ného parkovania, samospráva pristúpi-
la k zjednosmerneniu ulíc. Tým vznik-
nú parkovacie miesta na okrajoch ciest
bez toho, aby parkujúce autá obmedzo-
vali chodcov. Zjednosmernenie tiež
zlepší plynulosť a bezpečnosť dopravy
v tejto oblasti. (stn)
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STARÉ MESTO
Výstavba protipovodňovej hrádze v
starej časti mesta pokračuje pomal-
šie, ako sa predpokladalo. Do hry
vstúpilo niekoľko okolností - jednou
z nich sú aj nepredvídateľné kompli-
kácie pri výkopových prácach.
Podľa našich informácií mešká výstav-
ba protipovodňového múrika v Starom
Meste zatiaľ asi mesiac. Príčinou sú
problémy, ktoré vznikli najmä pri pre-
kládke inžinierskych sietí. Napríklad pri
výkopových prácach pri Novom moste
odhalili robotníci tečúce vodovodné
siete, ktoré museli okamžite opraviť.
Podľa vodohospodárov sa však začali
terénne úpravy po osadení nového

múrika, napríklad pri strojníckej prie-
myslovke na Fajnorovom nábreží. Aj
tam stavbu zabrzdila komplikovaná pre-
kládka elektrického vedenia. 
Vodohospodári tvrdia, že práce na
výstavbe protipovodňových múrov by
mali byť hotové do konca tohto roka.
Počas prázdnin chcú na dva mesiace
prerušiť výstavbu v Starom Meste, aby
umožnili normálnu promenádu na
nábreží a aby neblokovali toto miesto v
čase, ktorý je z hľadiska turizmu naj-
frekventovanejší. Terén by sa mal do-
časne upraviť tak, aby bol prístupný
pre peších. Až neskôr dôjde k dokonče-
niu prvkov ochrany v okolí osobného
prístavu a pred Propelerom. Vodohos-

podári sa v tejto súvislosti neobávajú,
že by mohlo dôjsť v prípade zdvihnutia
Dunaja k vyliatiu vody. Tvrdia, že pro-
tipovodňový stav je už lepší, ako bol a
dočasnými opatreniami vedia zaistiť
bezpečnosť pred prípadnou povodňou.
Výstavba protipovodňovej hrádze vraj
významnejšie nenarušila život v prísta-
ve a ukotvovanie lodí. Jediná vážnejšia
sťažnosť bola zo strany botela ktorý
žiadal náhradu ušlého zisku. Nie kaž-
dému sa ďalej páčilo, že načas neurobi-
li vstupy na lode a napojenie na inži-
nierske siete. Podľa vodohospodárov
výstavba na nábreží nemá vplyv na
lode, ktoré zastavujú a kotvia v hlav-
nom meste. (rob)

Cez leto chcú sprístupniť promenádu
Novú promenádu po dokončení protipovodňovej hrádze už nebude špatiť integračný kopček. FOTO - Oto Limpus

Projekt úpravy nábrežia sa stále mení

Zákaz vjazdu na 

Pribinovu ulicu 

k ministerstvu 

je len dočasný 
STARÉ MESTO
Časť Pribinovej ulice pred minister-
stvom vnútra uzavreli dopravnou
značkou Zákaz vjazdu a zmenili ju
na slepú ulicu.
Doteraz tu autá parkovali, pretože tu
žiadny zákaz nebol. To sa však zmeni-
lo a pri Umeleckej besede Slovenska
pribudla dopravná značka Slepá ulica a
pod ňou Zákaz vjazdu s doplnkovou
značkou Okrem MV SR. 
Z Krajského dopravného inšpektorátu
Krajského riaditeľstva Policajného
zboru SR nás informovali, že značenie
Zákaz vjazdu okrem vozidiel stavby a
ministerstva sa tu nachádzalo už počas
rekonštrukcie komunikácie na Dosto-
jevského rade. Značenie bolo dočasné
a malo tam byť aj teraz, pretože Pribi-
novu ulicu stále rekonštruujú. Niekto
však značku odstránil, o čom správca
komunikácie nevedel. 
Na podnet krajského dopravného in-
špektorátu bolo dopravné značenie
dané späť s tým, že bolo doplnené
značkou Slepá  cesta, pretože Pribino-
va je stavbou stále uzatvorená. Tento
stav je dočasný, uvádza krajský
dopravný inšpektorát. (rob) 

Mesto opraví 

v lete niektoré 

komunikácie
BRATISLAVA
Hlavné mesto plánuje počas letných
prázdnin opraviť niektoré komuni-
kácie 1. a 2 triedy, čo  si vyžiada čias-
točné obmedzenie dopravy. Urýchle-
né opravy sa budú týkať najmä
hlavných cestných ťahov.
Pri opravách sa mesto sústredí na
dopravné tepny. Na údržbu a opravu
miestnych komunikácií, prieťahov
štátnych ciest, chodníkov a zastávok
MHD má mestská samospráva vyčle-
nených 2 646 450 eur.
Z dôležitých mestských komunikácií
sa bude v lete opravovať napríklad
Brnianska ulica od Pražskej k Patrónke
v oboch smeroch - oprava je napláno-
vaná na 4. až 8. augusta 2009. 
Ďalej opravia Račiansku ulicu od Figa-
ra po Riazanskú v celej šírke, predpo-
kladaný termín opravy je od 31. júla do
2. augusta 2009. Lamačská cesta by sa
mala opravovať od Mokrohájskej po
SAV v smere do centra, ale aj od napo-
jenia čerpacej stanice po Ulici J. Ale-
xyho v Dúbravke, v termíne 13. až 17.
augusta 2009.
Opravovať sa bude aj na Prievozskej
ulice v smere do centra pred Miletičo-
vou od 5. do 12. augusta 2009. (rob) 
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Jarovské

rameno sa má

zmeniť na areál 
JAROVCE
Veľkolepé využitie Jarovského ra-
mena plánuje súkromný investor v
rámci projektu CEE Lagúna Brati-
slava. V južnej časti mesta chce vy-
budovať medzinárodný areál bý-
vania, obchodu, zábavy, športu a ce-
stovného ruchu.
Výhodná lokalita vraj predurčuje areál
Jarovského ramena na to, aby sa mohol
stať ideálnym „interregiónom“ s me-
dzinárodným významom. Pre niektoré
druhy športov by podľa neho mohli
dokonca vzniknúť Národné olympijské
centrá.
Územie medzi hrádzou a polostrovom
Jarovského ramena sa má využívať na
bývanie, obchod, služby a zábavu. Na
polostrove sa ráta s promenádou, rela-
xačnými pobytmi v prírode s piknikmi. 
Ostrov rekreácie, ktorý je medzi vodou
Zemníka a vodami Jarovského ramena,
by mal poskytnúť prírodné kúpalisko s
plážou a tobogánom. Ráta sa tu aj s prí-
stavom pre medzinárodnú vodácku tu-
ristiku nemotorových lodí s kempom.
Časť vodnej plochy Jarovského rame-
na by bola využívaná na rekreačné
člnkovanie a záliv v južnej časti na
vodné lyžovanie, kúpanie a uväzovanie
malých lodí. 
V okolí jazierka pri ramene má vznik-
núť zaujímavý detský rekreačný areál s
oddychovými plochami a detskými
ihriskami. V tejto oblasti chce investor
ponechať množstvo neprístupných
ostrovčekov s pôvodnou vegetáciou.
Bude tu vyhradený priestor aj pre špor-
tový rybolov. 
V priestore medzi Dunajom a Zemní-
kom má byť osobný prístav pre
vyhliadkové lode aj medzinárodného
charakteru, promenáda s výletnou vy-
hliadkovou reštauráciou a prístavom
pre malé motorové lode. Ďalším z veľ-
kých plánov je vybudovanie multiš-
portovej haly pre kolektívne loptové
hry, atletiku, tenis, squash, aerobik a
fitnes. 
Prvá etapa výstavby na ploche asi 20
hektárov má trvať do roku 2015 s pred-
pokladanými náklady vo výške asi
371,7 milióna eur. V nej má vzniknúť
obchodno-zábavné centrum, občianska
vybavenosť, byty, služby, zariadenia
pre šport, turistiku a vodnú dopravu. 
Počas druhej etapy v rokoch 2010 až
2017 sa ráta napríklad s vybudovaním
multišportového a kultúrneho zariade-
nia, administratívneho a hospodárske-
ho zázemia či rehabilitačno-relaxač-
ných zariadení za 332 milióna eur na
ploche takisto asi 20 hektárov. 
Tretia etapa je odhadovaná na 358
miliónov eur a je plánovaná na roky
2012 až 2020. Projekt bude ešte
doplnený napríklad o bývanie, zariade-
nia pre športovo-relaxačné pobyty pri
vode, promenádu, prechádzky a pod.
Za projektom je zatiaľ spoločnosť
Xiland, ktorá má s vlastníkom pozem-
kov štátnym podnikom Vodohospo-
dárska výstavba uzatvorenú nájomnú
zmluvu na 99 rokov. (rob)

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

Socha leva bola

opäť niekoľko 

dní na zemi
RUŽINOV
Pamätník M. R. Štefánika zostal iba
niekoľko týždňov po slávnostnom
odhalení niekoľko dní bez sochy
leva, ktorá je jeho súčasťou. Niekto-
rí čitatelia si to všimli a pýtali sa,
kam zmizol lev z pylónu.
K slávnostnému odhaleniu pamätníka
M. R. Štefánika došlo 4. mája 2009 a
sochu spolu s levom, ktorý je na pyló-
ne, osadili pred novú budovu Sloven-
ského národného divadla o niekoľko
dní neskôr. 
Podľa správcu Nadácie M. R. Štefáni-
ka Pavla Šestáka nešlo pri odstránení
sochy o nič vážne. Sochu zložili dodá-
vateľ stavby pamätníka kvôli dodatoč-
ným úpravám pylónu. Leva položili na
zem hneď vedľa pamätníka v sobotu 6.
júna. Od utorka 9. júna je socha leva
opäť na svojom mieste. Samotný lev je
podľa správcu nadácie v poriadku a
určité stavebné úpravy sa týkali len
pylónu. (rob)

Fontána Družba

už začína byť

nebezpečná
STARÉ MESTO
Na opravu najväčšej fontány v meste
na Námestí slobody nemá mesto už
dlhší čas peniaze. Fontánu spravuje
mestská organizácia Paming. Na
fontáne je vraj kriticky poškodená
hydroizolácia.
Najväčšia fontána v hlavnom meste -
fontána Družba na Námestí slobody,
čaká na opravu už niekoľko rokov.
Podľa informácií z organizácie
Paming, fontána si vyžaduje generálnu
opravu. Najdôležitejšie je odstránenie
zatekania, či skorodovaných výstuží,
ale aj oprava samotnej plastiky na fon-
táne. Tá má už zhrdzavené kotviace
prvky a v horšom prípade by mohla aj
spadnúť. Na generálnu opravu ale
mesto podľa našich informácií nemá
peniaze, rekonštrukcia by bola finanč-
ne nákladná.
Fontána Družba na námestí Slobody
bola postavená v rokoch 1979 - 1980.
Priemer nádrže je 45 m, výškový roz-
diel kaskád 2,5 m. Celkový obsah vody
vo fontáne je 2000 m3. (rob)

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

Kraj ráta so 160 miestami v garáži pod

súčasným ihriskom na Grösslingovej
STARÉ MESTO
Popri rekonštrukcii Gymnázia na
Grösslingovej ulici by v areáli školy
pod súčasným ihriskom mali vznik-
núť podzemné garáže. Garáže by
boli z Gajovej ulice a ráta s nimi aj
Územný plán zóny Dunajská.
Možnosť vybudovania podzemných
parkovísk v areáli gymnázia nám
potvrdila aj hovorkyňa bratislavského
samosprávneho kraja Milka Podma-
jerská. Kraj je správcom školy a podľa
nej sa v súčasnosti „preveruje mož-
nosť, že by bola pod zatrávnenou plo-
chou dvora nejaká podzemná garáž.“
Ide v podstate o požiadavku Starého
Mesta, ktoré má garáže v územnom
pláne tejto lokality. Uviedla, že v
súčasnosti sa posudzujú vplyvy tejto
možnosti na životné prostredie. „Defi-
nitívne parametre budú známe až
potom,“ dodala. 
Územný plán zóny Dunajská ráta v
lokalite so zachovaním funkcie škol-
stva. Zachovaná má byť aj vnútroblo-
ková zeleň a je daná možnosť hromad-
nej podzemnej parkovacej garáže v
areáli gymnázia s 50 miestami. 
Z návrhu investora na vybudovanie
podzemných garáží vyplýva, že má ísť
až o 160 parkovacích miest v štyroch
podzemných podlažiach. Podľa Brati-
slavského samosprávneho kraja má
podzemná garáž riešiť súčasný nedo-
statok možností parkovania v tejto
lokalite. V zámere sa pripomína, že v

areáli gymnázia bude vybudované
ihrisko a nové plochy pre zeleň. Kraj
ráta so začiatkom výstavby garáží v
októbri 2009 a s ich dokončením v
apríli 2011. Odhadované náklady sú 5
miliónov eur. 
Vjazd do areálu školy pre autá je plá-
novaný z Gajovej ulice. Garáž so
vstupmi a vjazdom je navrhnutá tak,
že nemá obmedzovať plynulú prevá-
dzku školy. Rozhodujúci vjazd do
garáží má byť od novej svetelnej kri-
žovatky Dostojevského rad - Klemen-
sova. Príjazd časti automobilov je
možné predpokladať aj z Grösslingo-
vej ulice. Hlavný výjazd z garáží na
vnútorný dopravný okruh má byť
orientovaný do križovatiek Dostojev-

ského rad - Lomonosova ul. a Dosto-
jevského rad - Lazaretská. Samo-
správny kraj predpokladá, že podzem-
né garáže budú väčšinou využívať
klienti, ktorí sa v okolí zaoberajú ob-
chodom a administratívou. Na zá-
klade toho predpokladá, že garáž s
kapacitou 160 parkovacích miest bude
počas pracovných dní za 24 hodín
mať do 800 vjazdov a 800 výjazdov.
Je to približne 105 vjazdov a výjazdov
za špičkovú hodinu.
Napojenie hromadnej garáže na Gajo-
vu ulicu si podľa samosprávneho kraja
vyžaduje minimálne stavebné úpravy
spočívajúce vo vybudovaní nového
prejazdu cez chodník. (rob)

FOTO - Oto Limpus

STARÉ MESTO
Kvôli nedisciplinovanosti firiem pri
rozkopávkach nielen v Starom Me-
ste, ale aj v ostatných mestských čas-
tiach, magistrát dočasne pozastavil
vydávanie povolení na tzv. rozko-
pávkové práce. 
Podľa prvého námestníka primátora
Milana Cíleka (Občiansky klub),
výnimky budú tvoriť len žiadatelia o
prípojky k rodinným domom, alebo ak
pôjde o rozkopávky do maximálne
šiestich štvorcových metrov. Dôvo-
dom je podľa neho masívne rozkopá-
vanie chodníkov firmami, ktoré ich
jednak neoznačia značkami, alebo
nechajú rozkopané diery bez povšim-
nutia aj niekoľko dní. „Nechcem niko-
ho brzdiť v kladení optických káblov,
ani v kladení iných sietí, ale na druhej
strane si firmy musia uvedomiť, že
musia byť disciplinované,“ upozorňu-
je M. Cílek. Podľa neho podpisovanie

povolení na rozkopávky zastavuje a
počká, ako sa dodávateľské spoloč-
nosti, ktoré rozkopávajú, začnú sprá-
vať. Vysvetlil, že najskôr je potrebné
jednu rozkopávku dokončiť a až
potom začať s ďalšou. 
Situácia s nedisciplinovanými spoloč-
nosťami pri rozkopávkach sa podľa
neho netýka len Starého Mesta, ale aj
Petržalky, Ružinova, Nového Mesta i
ostatných mestských častí. Prvému
námestníkovi primátora chýba pri
týchto prácach zo strany firiem sluš-
nosť a ohľaduplnosť. „Samotným
majiteľom, prevádzkovateľom a stav-
byvedúcim akoby chýbala aj kultúr-
nosť,“ uviedol. Už pred časom sa stre-
tol s niektorými zástupcami spoločnos-
tí, ktorých vyzval, aby si pri kopaní
plnili povinnosti a tzv. výkopok okam-
žite odvážali. „Nedodržujú to, výkopok
zostáva naďalej na chodníku alebo
komunikácii. V lete, v čase prívalo-

vých dažďov, potom často odteká do
kanalizačných vpustov, ktoré sa upchá-
vajú,“ uviedol M. Cílek. Podľa neho sa
pri žiadostiach o výkopové práce často
opakujú mená rovnakých firiem, kto-
rým podpisuje množstvo povolení.
Niektoré sa týkajú havárií a podľa
vlastných slov sa zamýšľa nad tým, či
ide naozaj o havarijný stav. „Niekedy
mi pripadá, akoby niektoré firmy všet-
ko nazývali havarijným stavom len
preto, aby sčasti obišli správne poplat-
ky a sčasti mohli obhájiť to, že už zača-
li výkop, “ uviedol a konštatoval, že
potom dodatočne žiadajú o povolenie
na rozkopávkové práce. M. Cílek
dodal, že popri nezdravo veľkom
množstve rozkopávok v meste, je
kapacitné a strojové vybavenie firiem
často žalostné. Využívajú málo ľudí a
používajú staré stroje. Z nich často
vytekajú ropné produkty, ktoré poško-
dzujú životné prostredie. (rob)

Bratislavský magistrát už nevydáva

povolenia na rozkopávkové práce



STARÉ MESTO
Areál Vešeléniho záhrady s nedávno
ešte funkčným parkom a detským
ihriskom na Dunajskej ulici, známy
aj ako „Raketa“, je uzatvorený a
neprístupný verejnosti.
Stravovacie zariadenie, ktoré sa volalo
Prešporská kúria, ale aj miestna pizze-
ria, zanikli. Podľa informácií z magi-
strátu pozemky s budovami patria hlav-
nému mestu. To areál uzatvorilo z bez-
pečnostných dôvodov a v súčasnosti
hľadá možnosti ďalšieho využitia. Park
vraj chce zachovať. Do konca roka 2008
boli služby v prenájme a nájomca sa
mal starať aj o park.

Starostlivosť o park zrejme nebola zo
strany bývalého nájomcu veľká, pretože
celý areál je v pomerne dezolátnom
stave. Ide pritom o krásny park s nád-
hernými stromami a zeleňou. Kedysi
populárne detské ihrisko je nefunkčné,
niektorí obyvatelia si dokonca pamäta-
jú, že súčasťou parku bol aj bazén. 
Areál je menej známy ako Vešeléniho
záhrada, ktorá bola do roku 2004 chráne-
nou oblasťou. Okrem záhrady bola chrá-
nená aj telocvičňa, detské ihrisko, parko-
visko a spevnené plochy. Jej ochranu
spolu s areálmi Červený rak, Gaštanová
záhrada, Hradná zeleň a Nemocničný
park zrušil Krajský úrad životného pro-

stredia v Bratislave. Vzhľadom na to, že
ide o areál s ojedinelou oázou zelene a
pokoja v centre, zaslúžil by si projekt v
podobe moderného sadu. 
Mestskí poslanci prijali v roku 2007
Územný plán zóny Dunajská. Okrem
výstavby sa v ňom ráta aj so zelenými
plochami a zeleň by mala zostať aj v
tomto priestore na Dunajskej ulici. V
textovej časti dokumentu sa uvádza, že
mestský park na Dunajskej ulici by sa
mal zrekonštruovať ako novotvar, nie
ako historická replika. Predpokladá sa
vizuálne prepojenie oboch častí parku s
dvorovou časťou nemocnice. (rob)

FOTO - Robert Lattacher

Starý strom je

mimoriadne

vzácnym darom
AD: NAMIESTO OREZÁVANIA BY
STARÉ STROMY... (BN 18/2009)
Na článok o problematike starých
stromov na uliciach Starého Mesta
zareagovala aj samospráva centrál-
nej mestskej časti.
„S konštatovaním autora článku, že
staré stromy v centre mesta treba vyrú-
bať a nahradiť ich mladými, sa nemô-
žeme stotožniť. Vysoký vek stromu nie
je dôvodom na jeho výrub, ak nie je
poškodený či napadnutý škodcom. 
Starší strom je dar. V uliciach Starého
Mesta je darom mimoriadne vzácnym.
Chráni ľudí pred prachom, hlukom a
na mnohých miestach aj pred teplom
sálajúcim z rozpáleného asfaltu počas
letných mesiacov. Ak by sme všetky
staršie stromy v stromoradiach vyme-
nili za mladé jedince, prejdú desiatky
rokov, kým budú plniť svoje ekologic-
ké funkcie.
Mnohé dreviny v staromestských uli-
ciach skutočne neboli desaťročia oše-
trované, prípadne ich upravovali neod-
borníci. Aj preto majú dnes bizarné
tvary. Na druhej strane musia mať stro-
moradia určitú „podjazdnú výšku“.
Preto ich treba zbaviť konárov, aj za
cenu, že pôsobia neesteticky. Je to však
lepšie riešenie, ako keby každé väčšie
auto strom poškodilo.
Výmene „starých stromov za nové“ sa
nebránime, ak je strom poškodený a
môže ohrozovať chodcov. V Starom
Meste tak aj robíme. Dôkazom sú stro-
moradia na Škarniclovej, Čapkovej
ulici a na Fajnorovom nábreží. Príde
čas, keď začneme vymieňať stromy aj
na Palackého, Kúpeľnej a Medenej
ulici. Stromy v uličných stromoradiach
Starého Mesta, ktoré je mimoriadne
intenzívne zastavaným územím, tvoria
približne 80-90 % zelene.“ (stn)
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V Petržalke 

sa objavili noví

podvodníci
PETRŽALKA
Petržalská samospráva spolu s brati-
slavským krajským policajným zbo-
rom informovala o podvodníkoch,
ktorí sa objavili v tejto mestskej
časti.
Občania upozornili na zvyšujúce sa
prípady, keď podvodníci navštevovali
dôverčivejších ľudí a oberali ich o
peniaze. Poškodenými bývali väčšinou
starší ľudia, ktorým neznáme osoby
ponúkajú „nezištnú“ pomoc pri vyba-
vení preplatkov či nedoplatkov z roč-
ného vyúčtovania za správu bytu. 
„Podvodnícki sa tak vďaka falošnej
ochote pomôcť dostávajú priamo do
bytu, nenásilne získavajú informácie o
finančnej hotovosti občana a bez väč-
ších problémov ho môžu olúpiť o
peniaze, celoživotné úspory. V tejto
súvislosti samospráva upozorňuje, že
všetky finančné operácie vo vzťahu k
správcovským spoločnostiam, ale i
iným verejným či súkromným inštitú-
ciám je najbezpečnejšie realizovať
priamo na pošte či v banke. Akékoľ-
vek snahy o riešenie jednotlivých pla-
tieb v hotovosti zo strany neznámych
osôb je žiaduce bezodkladne nahlásiť
na bezplatnom telefónnom čísle 158,“
informoval hovorca petržalskej samo-
správy Ľubomír Andrassy.
Ako zdôraznil, každá spoločnosť,
ktorá vykonáva napríklad pravidelný
odpočet vody, tepla, elektriny, plynu
je povinná v časovom predstihu ozná-
miť presný dátum vykonávania odpi-
sov. Oznam musí byť umiestnený na
verejne prístupnom a viditeľnom
mieste. Občania pritom majú vždy
právo požiadať o preukaz totožnosti
každého pracovníka a tiež o jeho
poverenie na vykonanie týchto akti-
vít. (mm)

Vešeléniho záhrada na Dunajskej ulici

je zatvorená, jej osud zostáva nejasný

NOVÁ BANKA NA SLOVENSKOM TRHU
NOVÉ MOŽNOSTI PRE VAŠE FINANCIE
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O Zaujímavé riešenia pre vaše osobné i firemné financie. 

O Bezplatné vedenie vášho osobného bežného účtu do konca roka 2009.
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Zabuchli ste si dvere?

Počet sms lístkov na MHD stále stúpa
BRATISLAVA
Dopravný podnik Bratislava zare-
gistroval v uplynulých dňoch milión-
teho zákazníka, ktorý si prostredníc-
tvom esemesky zaplatil cestovné v
prostriedku mestskej hromadnej
dopravy.
Od spustenia tejto formy predaja ces-
tovných lístkov v novembri minulého
roku eviduje mestský dopravca tržbu
približne 860 000 eur. Zatiaľ najvyšší
počet lístkov kúpených prostredníc-
tvom esemesiek počas jedného dňa bol

8. apríla 2009, a to 8765. V priebehu
mája sa touto formou predalo denne v
priemere 7000 až 8000 lístkov, kým v
novembri a decembri to bolo 2000 až
4000 lístkov. Najviac kúpených lístkov
od jedného zákazníka bolo 296 a naj-
viac esemesiek počas noci v priebehu
jedného dňa 1273. Dopravnému podni-
ku vzrástla po zavedení sms lístkov
tržba asi o dve až tri percentá. Doprav-
ca zatiaľ nebude meniť cenu 0,80 eura
za 70-minútový lístok kúpený pro-
stredníctvom sms. 

Úspech zaznamenáva aj predaj pred-
plateného cestovného lístka cez inter-
net. Možnosť kúpiť si električenku cez
internet ponúka dopravný podnik od 1.
februára tohto roka. Dopravca predpo-
kladá, že časom si bude električenku
cez internet kupovať až 50 percent uží-
vateľov predplatených cestových líst-
kov. Tí tvoria viac ako 85 percent všet-
kých cestujúcich a ich počet stále ras-
tie. Električenka sa podľa dopravného
podniku oplatí už pri 27 jazdách
mesačne. (rob)



Predávajúci je povinný vybaviť
reklamáciu spotrebiteľa zákonom
stanoveným spôsobom. Zákazník
má právo na to, aby sa jeho rekla-
máciou zaoberal predajca najneskôr
do 30 dní od dňa, keď si začal náro-
kovať reklamáciu. 
Do predajne išli na podnet spotrebiteľa.
Išlo o prípad reklamácie zo strany spo-
trebiteľky, ktorá sa týkala kvality kúpe-
nej skrinky. Spoločnosť KIKA dostala
pokutu 400 eur.
Podnet sa týkal tvrdenia spotrebiteľa,
podľa ktorého kupujúca uzatvorila so
spoločnosťou KIKA kúpnu zmluvu
dňa 16. augusta 2007. Do dňa podania
podnetu, teda do 6. októbra 2008, ani
po niekoľkých reklamáciách nedošlo k
naplneniu predmetnej kúpnej zmluvy,
ani k vybaveniu uplatnených reklamá-
cií. 
V zmysle zákona o ochrane spotrebite-
ľa je predávajúci povinný po určení
spôsobu vybavenia reklamácie ju vy-
baviť ihneď, v odôvodnených prípa-
doch má možnosť ju vybaviť aj neskôr.
Vybavenie reklamácie však nesmie

trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplat-
nenia reklamácie.
Kvôli prešetreniu opodstatnenosti pod-
netu spotrebiteľa a prekontrolovaniu,
či sú dodržiavané požiadavky zákona o
ochrane spotrebiteľa, urobili inšpektor-
mi SOI dňa 21. novembra 2008 kontro-
lu v prevádzke Predajňa KIKA. V
rámci prešetrovania podnetu bol pri
kontrole aj vedúci reklamačného odde-
lenia, ktorý nepredložil inšpektorom
SOI požadované materiály z dôvodu,
že evidencia reklamácií spotrebiteľov
sa nachádza v archíve. Vzhľadom na to
bol spoločnosti uložený záväzný po-
kyn na zaslanie nasledujúcich materiá-
lov: vyjadrenie k predmetu podnetu,
evidenciu reklamácií uplatnených
spotrebiteľom, a to v lehote do 28. no-
vembra 2008.
Na pokyn reagovala spoločnosť listom
s prílohami s reklamačným protoko-
lom, dobropismi, návrhom na storno-
vanie kúpnej zmluvy či mailovou

komunikácia so spotrebiteľom. Inšpek-
tori SOI dospeli k záveru, že v prípade
reklamácií spotrebiteľky na kvalitu
zakúpenej skrinky nedošlo k ich vyba-
veniu jedným zo spôsobov taxatívne
stanovených v zákone o ochrane spot-
rebiteľa v maximálnej lehote 30 dní
odo dňa ich uplatnenia. Na reklamácie
boli vystavené reklamačné protokoly. 
Ani v jednom prípade nebolo orgánu
dozoru, teda SOI preukázané zákonné
vybavenie reklamácií. Práve naopak,
listom z 13. apríla 2008, adresova-
ným spotrebiteľke spoločnosť ozná-
mila odstúpenie od kúpnej zmluvy
kvôli nevybaveniu reklamácie z 3.
októbra 2007 a reklamácie z 21.
januára 2008. 
Uvedený postup účastníka konania
orgán dozoru klasifikoval ako konanie
napĺňajúce skutkovú podstatu nevyba-
venia reklamácií spotrebiteľky záko-
nom stanoveným spôsobom najneskôr
do 30 dní odo dňa ich uplatnenia. 

Marián Taller
(Spracované z právoplatných rozhod-
nutí Slovenskej obchodnej inšpekcie)

4BRATISLAVSKÉ NOVINY 22/2009

Novodobý teror

sa dá robiť 

aj hudbou
LIST ČITATEĽA
Určite to poznáte: Susedia nad vami v
dome sú hluční a vy potrebujete
pokoj. Vydržíte to hodinu, dve, keď
už to nevydržíte ani chvíľu, vyrazíte
hore, zazvoníte a s ťažko potláčaným
rozochveným hlasom sa sťažujete a
žiadate o dodržanie nočného pokoja.
Túto scénu však poznáme skôr zo
západných filmov. U nás sme zvyknutí
skôr na to „vydržanie“ a dúfanie, že
hádam to čoskoro prejde, veď aj „tí
hore“ sa raz unavia a budú chcieť spať...
Rozhorčenie potlačíme, nepovieme nič,
a na druhý deň sa s tými susedmi vo
výťahu akoby nič buď milo pozdraví-
me, alebo budeme urazení. 
Je príjemné piatkové popoludnie, máte
po práci a zatúžite sa trochu prejsť.
Zamierite do Starého Mesta bratislav-
ského. To, že symbolická línia Hviezdo-
slavovho námestia - Hviezdoslav hľa-
diaci na budovu starej Opery - je veľmi
často zabitá klziskom či trhom, je veľká
ujma peknému úmyslu architekta, ktorý
túto myšlienku skoncipoval. No to sa
ešte dá prežiť. Horšie je, ak pred Operou
alebo na Hlavnom námestí, zočíte ľudo-
prázdne pódium či krytý stánok so zlo-
vestnými debnami hudobnej techniky.
Vtom začujete zavytie elektrickej gitary
či temné zahučanie rytmov bicích a
padne vám pohľad na mladého muža,
ktorý za zvukárskou debnou šťuká a
posúva gombíkmi a na lusknutie prsta
premieňa celé Staré Mesto na hudobné
peklo! Máte po príjemnej prechádzke,
už nepripadá do úvahy posedenie so
známymi pri káve, je po idylke. 
V sobotu predpoludním vám zase za
oknami činžiaku začne ďalšie hudobné
peklo: Na priestranstve medzi činžiakmi
si dobročinná organizácia na zabávanie
mladistvých rozložila ďalšie debny s
hudobnou technikou a pustila na plné
obrátky burácajúcu hudbu. Pred hlukom
nezavriete okná, ich sklá sa chvejú, ne-
odpočiniete si, nepozriete si v pohode
televízor. Ujsť sa dá len pod veľmi,
veľmi dlhú sprchu, alebo sa spakovať a
odísť. A huriavk trvá, a trvá, a trvá, a
skončí sa až o siedmej večer... Ak by ste
sa aj chceli sťažovať na polícii, povedia,
že akcia je povolená. Keď sa informuje-
te na mestskom úrade, povedia vám,
veď to nebolo v čase nočného pokoja. 
Kto by bol proti tomu, aby sa susedia
nad vami zabavili. Aby na námestí bol
operný koncert alebo tanečná hudba.
Prečo by sa deti či mladí nemali zabaviť
medzi činžiakmi. Prečo to však musí
všetko tak HUČAŤ? Prečo je dnes
hudba ako teror?

Ivan R. V. Rumánek, Bratislava

Nepočujú 

a potom sa 

už len čudujú
PETRŽALKA
Jazda po petržalskej hrádzi je prí-
jemná, kým je príjemné počasie,
kým nedostanete defekt a kým sa
nedostanete za korčuľujúcich a
bicyklujúcich sa nadšencov so slú-
chadlami na ušiach.
V tom momente sa musíte zmeniť na
človeka vyzbrojeného všetkými mož-
nými zmyslami. Korčuliar a bicyklista
totiž nevníma takmer nič. V momente,
keď si nasadí na ušli slúchadlá, prebe-
ráte zaňho všetku zodpovednosť a jedi-
né, čo vám za to hrozí je - opovržlivý
pohľad. 
Slúchadloví športovci, samozrejme,
nereagujú na upozornenie - nepočujú.
Nereagujú na prosby, že ich chcete
obísť - tiež nepočujú. Nereagujú na
upozornenie, že prípadne ohrozujú
ostatných - jasné, že nepočujú. 
Na hrádzi si vytvorili vlastný svet a
kašlú na ostatných. Čo na tom, že tí
hromžia a kľučkujú, kade sa dá. Majú
si tiež dať slúchadlá. Nech vedia, ako
je svet krásny... Ján Filo, Petržalka

Zamknuté

vchody môžu

byť nebezpečné
LIST ČITATEĽA
Blížia sa prázdniny. Je dosť detí,
ktoré nemôžu byť celé leto niekde v
tábore, alebo u starých rodičov.
Zostávajú doma často samy, ak
rodičia musia chodiť do práce a
nemôžu s nimi tráviť niekde dovo-
lenku. 
Hlavne u starších deti je to tak, že
rodičia si povedia, veď dieťa je už
dosť veľké na to, aby vydržalo čakať,
kým prídu z práce. Tieto deti si často
pozývajú k sebe kamarátov, aby im
čas rýchlejšie ušiel. Popri iných
nebezpečenstvách hrozí deťom aj to,
že spôsobia požiar manipuláciou s
otvoreným ohňom.
Mnohé bytové domy sa už zatvárajú
na DEK kľúče. Často sa to rieši tak,
že predný vchod sa zatvára na DEK
kľúč a zadný vchod je uzamknutý,
„lebo ľudia za sebou nezamykajú a
bolo by to drahé“.
Mám obavy, či to zodpovedá bezpeč-
nostnej norme a či to nie je nezodpo-
vedné, ak zadné vchody do domov
zostávajú trvalo uzamknuté a obyva-
telia ani len nedostanú kľúče od zad-
ných brán, aby to mohlo v prípade
nebezpečenstva poslúžiť ako únikový
východ. Roman Kovačič, Bratislava

La Strada - cesta k talianskej kuchyni
Zámocká ulica pod Hradom sa stáva
mekkou pre vyznávačov talianskej
kuchyne. Pred niekoľkými týždňami
na jej dolnom konci otvorili nový
podnik LA STRADA.
La Strada je v preklade cesta. Majiteľ
reštaurácie vsadil pri výbere kuchyne na
istotu. Taliansko našincom ešte stále
chutí a tak sa zdá, že tá cesta nebude
tŕnistá.
Reštaurácia La Strada nie je rodinným
talianskym podnikom, napriek tomu
sme sa v nej cítili príjemne. Interiér je
cez niekoľko veľkých dvojkrídlových
okien otvorený do ulice, čo zabezpečuje
nielen prílev čerstvého vzduchu, ale aj
kontakt s dianím vonku. Vnútro je zaria-
dené jednoducho s tmavohnedými stol-
mi a vysokými stoličkami, hnedými aj
bielymi. Okrem barového pultu v strede
reštaurácie najviac udrie do oka červená
stena hneď oproti vstupu. Tie ostatné sú
béžové, ozdobené obrázkami ulíc talian-
skych miest a mestečiek. Na najdlhšej zo
stien sú zavesené dva regály s vínom.
Fľaše poukladané na malých poličkách
sú plné, takže ak sedíte pri stole priamo
pod nimi, v podvedomí stále rátate s
tým, že vám niektorá z nich môže pad-
núť, v tom lepšom prípade, do lona. Z
rozlievaných majú len po jednej sorte,
biely Müller Thurgau a červené Sangio-
vese Rubicone, deci po 1,50 €.
Na jedálnom lístku, akože inak, majú
talianske špeciality. Predjedlá, polievky,
cestoviny, šaláty ako hlavné jedlo, ryby,
jedlá z mäsa a dezerty.
Z predjedál sme ochutnali len Marinova-

ného lososa (5,90 €), jemné plátky ružo-
vého mäsa doplnené listami kučeravého
šalátu s kvapkami balzamikového octu.
Polievky majú v La Strade tri - Paradaj-
kovú s parmezánom (2,50 €), Silný kura-
cí vývar (2,50 €) a tretiu podľa dennej
ponuky. Vyskúšali sme obidve stabilné a
tiež Dubákovú krémovú (2,80 €) a
Špargľovú krémovú polievku (2,50 €),
ktoré boli v ponuke práve počas našich
dvoch návštev. Najviac nám chutila
paradajková a sezónny špargľový krém,
tie zvyšné však rovnako spĺňali vysoký
štandard.
Z cestovín padla voľba na Gnocchi s
kačacími prsiami a parmezánom (6,90
€), Penne s Gorgonzolou (6,60 €) a Rizo-
to so zelenou špargľou a kuriatkami
(6,90 €). Cestoviny boli al dente, rizoto
taliansky šťavnaté, možno len trochu
prihorúce. 
Ochutnali sme aj jeden zo šalátov, ktorý
ponúkajú ako hlavný chod. Šalát s kura-
cími prsiami (5,90 €), pripravený zo
zmesi šalátov, s grilovanými kúskami
kuracieho mäsa. Komu by sa kuchárovo
dochutenie nezdalo dostatočné, môže
použiť olivový olej a tmavý balzamiko-
vý ocot, ktorý obsluha automaticky pri-
nesie na stôl. 
Jedlá z mäsa sú pripravované z hovädzej
sviečkovice, teľacieho a kuracieho.
Neochutnali sme tradičnú Saltinboccu
na rímsky spôsob (11,90 €), ani Steak zo
sviečkovice (11,90 €). Zvedavosť v nás

prebudila Hovädzia tagliata s rukolou a
parmezánom (11,90 €) a urobili sme
dobre, keď sme sa spoľahli na náš
inštinkt. Tagliata sú plátky hovädzej roš-
tenky opečené tak, aby vo vnútri zostali
ružové. Presne taká bola naša tagliata.
Jedenapolcentimetrové kolieska jemné-
ho mäsa sa rozplývali na jazyku. Opeka-
né kúsky bagety (1,90 €), ktoré sme si
dali ako prílohu zostali len v úlohe štatis-
tu, nebolo ich treba. Skvelým sekundan-
tom hovädzím kolieskam boli totiž lístky
čerstvej rukoly a hoblín parmezánu. Za
tento kulinársky skvost si kuchár vyslú-
žil veľkú pochvalu. Chválime aj ryby,
ktoré sme ochutnali. Grilovaného mor-
ského vlka (10,90 €) s Grilovanou zele-
ninou (3,50 €) a Grilovanú pražmu (9,90
€) s prílohou - Zeleninou z panvičky
(3,50 €). Pri ponuke 300- až 400-gramo-
vých rýb oceňujeme, že v reštaurácii
hosťa neobťažujú kasírovaním za
doblok.
Dezertov je v ponuke len pár, tradičné
Tiramisu (2,60 €), Jahody zapečené s
Mascarpone (4,70 €) alebo Citrónový
sorbet (2,60 €). Tieto tri sme ochutnali a
aj keď neboli také výnimočné ako taglia-
ta, chutili nám.
Reštaurácia La Strada vykročila na cestu
tou správnou nohou. Ak jej nasadenie
vydrží, tá cesta môže byť dláždená úspe-
chmi a uznaním spokojných zákazníkov.
Naše hodnotenie: ����
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Reklamáciu musia vybaviť do 30 dní



Pri Dunaji 

bude opäť 

šport aj zábava
PETRŽALKA
Dobrým tipom na prežitie zaujíma-
vého športového víkendového dňa je
pozvánka na Tyršove nábrežie, ktoré
v sobotu 13. júna 2009 bude patriť
športu a dobrej zábave. 
Spoločnosť dm drogerie markt pokra-
čuje aj tento rok v organizovaní úspeš-
nej športovej súťaže Ľahšie to ide ľah-
šie, ktorej hlavným cieľom je vrátiť
šport do škôl a podporiť tak zdravý
životný štýl detí a mládeže. Na pravom
brehu Dunaja pri niekdajšom lunaparku
sa v najbližšiu sobotu stretne 24 najlep-
ších školských družstiev z celého Slo-
venska, ktoré budú súťažiť na prekáž-
kových dráhach, ale v rámci turnajov aj
vo futbale, v streetballe a vo florbale.
Mladých športovcov budú pozorne sle-
dovať Stanislav Kropilák, Ján Filc, Du-
šan Tittel, ktorí vyberú najtalentovanej-
šie deti v jednotlivých športoch. 
Počas celého dňa je pre návštevníkov
pripravený aj bohatý sprievodný pro-
gram. Vrcholom jeho kultúrnej časti
bude vystúpenie skupiny IMT Smile,
ale predstaví sa aj Peter Cmorik, Miro
Jaroš, Tina a tanečná skupina The Sha-
kers. Pre deti sú určené najmä rôzne
nafukovacie a športové atrakcie a pre
zástupkyne nežnejšej polovice ľudstva
napríklad líčenie vizážistkami. Mode-
rátormi celodenného podujatia budú
Adela a Sajfa. Vstup na podujatie, vrá-
tane celého sprievodného programu, je
zdarma. (put)

Dopravný 

podnik má už

dosť vodičov
BRATISLAVA
Dopravný podnik Bratislava, a.s., sa
už nesťažuje na nedostatok vodičov.
Aktuálne zamestnáva 1439 vodičov
a v kurzoch autoškoly sa školí ďal-
ších 48 budúcich vodičov.
Mestský dopravca má momentálne 893
vodičov autobusov, v električkách ich
jazdí 283 a v trolejbusoch 263. Evidu-
je aj 66 žiadostí o prijatie do zamestna-
nia na pozíciu vodiča. Oproti minulé-
mu roku, keď DPB zamestnával okolo
1360 a chýbalo 60 - 100 vodičov, sa
dopravcovi podarilo naplniť stavy vo-
dičov MHD.
V minulosti ročne odchádzalo z
dopravného podniku asi 200 vodičov,
najmä do stavebných firiem a medziná-
rodnej kamiónovej dopravy. Nová
situácia dovoľuje spoločnosti trvať na
zvyšovaní kvality a sprísniť aj discipli-
nárne opatrenia v prípadoch porušova-
nia povinností vodičov najmä v oblasti
bezpečnosti jazdy, spoľahlivosti a sprá-
vania k cestujúcim. V DPB je v súčas-
nosti najväčší záujem o prácu vodiča
autobusu, v minulosti to bol záujem o
vodiča električky. (rob)

Kuchajda 

v sobotu privíta

Kultúrne leto
NOVÉ MESTO
Oficiálna sezóna kúpania sa na jaze-
re Kuchajda v Novom Meste začala
už 1. júna 2009 a potrvá do konca
augusta. Podľa hygienikov je voda v
jazere v poriadku.
Podľa Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva v Bratislave voda v jaze-
re spĺňa podmienky na kúpanie.
Návštevníci kúpaliska sa nemusia obá-
vať zdravotných problémov, mestská
časť dostala súhlas na jeho prevádzku.
Problémy s premnoženými sinicami v
jazere sa neobjavili. Sinice sú podľa
hygienikov v poriadku. V norme boli aj
minulý rok, aj pred dvoma rokmi.
Vzorky vody sa budú odoberať približ-
ne každé dva týždne.
Návštevníci areálu Kuchajdy majú aj
tento rok majú k dispozícii ležadlá,
hygienické zariadenia, stánky s občer-
stvením a rôzne športoviská. Môžu tu
hrať tenis, futbal, či basketbal. V areáli
sú možnosti na aktivity v podobe fit-
nes, ale aj mnohé atrakcie pre deti. 
V sobotu 13. júna sa na Kuchajde otvá-
ra novomestské Kultúrne leto 2009.
Program sa začína o 14. h vystúpením
súboru Šarfianka, ktorú vystriedajú
Kuštárovci, country skupina Belasí a
tanečná skupina Kartago. O 19.30 h je
v programe zapálenie vatry. Až do pol-
noci budú hrať a spievať Tuky band a
skupina Skan. Chýbať nebude ani
ohňostroj - spustia ho o 21. h. Rôzne
podujatia budú v rámci Kultúrneho leta
v areáli Kuchajdy každú sobotu so
začiatkom o 17. hodine. Záverečné
podujatie leta bude 29. augusta. 
Vstupné do areálu je počas sezóny
1 euro (13. júna a 29. augusta bude
vstup bezplatný). Vstupné neplatia dô-
chodcovia ktorí sa preukážu občian-
skym preukazom, osoby so zmenenou
pracovnou schopnosťou a ťažkým
zdravotným postihnutím, deti vo veku
do 6 rokov, jeden rodič s dieťaťom v
kočíku. (rob, sita)
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  Zákaznícka linka 905:

0905 905 9050905 905 905
Ponuka platí do 31. 5. 2010. Ceny sú uvádzané s DPH a sú prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SKK/EUR. 
Uvedená zľava z cien hovorov je poskytovaná z bežných cenníkových cien. Odoslaná objednávacia SMS je v SR bez-
platná, v zahraničí je účtovaná podľa platného cenníka služieb. Kompletné informácie o službe, pokrytí a o roamingo-
vých partneroch získate na www.orange.sk, Zákazníckej linke 905 alebo na predajných miestach Orange Slovensko, a.s.

získate zľavu až 50 %:
 na prijímanie hovorov v Rakúsku 

 po 1. minúte
 aj na volania zo SR do Rakúska 

 po 1. minúte

Aktivujte si program Ahoj Rakúsko 
zaslaním prázdnej SMS na číslo 955. 

s programom Ahoj Rakúsko
len za 1 € [30,13 Sk] mesačne

prijímajte hovory v Rakúsku
počas roamingománie

o 50 % lacnejšie

hallo

orange roaming print 150x360 A.indd 1 4.6.2009 13:08:51

Gymnázium Bilíkova 24
oznamuje záujemcom o štúdium

5-ročné bilingválne slovensko-nemecké
(žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ), 8-ročné (žiaci 5. ročníka ZŠ)

a 4-ročné (žiaci 9. ročníka ZŠ),

že ďalšie kolo prijímacích pohovorov
sa bude konať 16. júna 2009

Bližšie informácie na www.gymbilba.sk v časti Prijímacie pohovory
alebo na tel. čísle 6446 1200, 6446 1202
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STaRZ pozýva

deti do svojich

letných táborov
BRATISLAVA
Športové prázdniny 2009, ktoré pri-
pravil StaRZ pre deti od siedmich do
štrnástich rokov, ponúkajú aj tento
rok program spojený s pohybom a
športovaním. 
Denné tábory budú formou týždenných
turnusov. K rôznym formám zábavy sa
deti dostanú nielen v ich centre na
Drieňovej ulici, ale vyberú sa aj do
rekreačných oblastí v blízkosti Brati-
slavy - Zlatých pieskov, Bratislavského
lesoparku, ZOO... Zo samotných špor-
tov to budú najmä loptové hry a súťa-
že, plávanie alebo jazda na koni. Pro-
gram sa začne vždy v pondelok, končí
sa v piatok, vybraní inštruktori prijmú
každý deň prvé deti o 7.00 h, odchod je
do 16.00 h. Cena jedného turnusu je 45
eur a zahŕňa obed, dopravu, poistenie,
program, dozor a tričko, cena na tri dni
je 27 eur, na jeden deň 9 eur.
Prvý turnus sa začne 1. júla 2009,
posledný 17. augusta. Prihlášky prijí-
majú v StaRZ, Plaváreň Pasienky,
Junácka 4 až do 30. júna. Počas júla a
augusta sa dá prihlásiť v Športovej hale
StaRZ na Drieňovej 11 u vedúceho
Letných športových prázdnin, v ponde-
lok až štvrtok od 7.00 do 8.00 h.
Program jednotlivých dní sa skladá z
predpoludňajšej časti - návštev re-
kreačných zón Bratislavy (autobus
odchádza vždy o 8.30 h), a popoludňaj-
šej - v areáli na Drieňovej. 
Počas horúcich dní je zabezpečené
dodržiavanie pitného režimu. (mm)

Od 1. júna majú

v Rači nový

školský autobus 
RAČA
Od pondelka 1. júna 2009 premáva v
Rači nový školský autobus. Je urče-
ný pre školopovinných žiakov
Základnej školy s Materskou školou
Hubeného 25 na ich rýchlejšiu a bez-
pečnejšiu prepravu z časti Východné
do školy.
Školský spoj číslo 14 jazdí na trase
Východné, Základná škola Detvianska,
Základná škola Hubeného a Základná
škola Tbiliská. Ráno premáva na uli-
ciach Na pasekách, Dopravná, Pri šaj-
bách, Koľajná, Stolárska, Žitná, Det-
vianska, Alstrova, Barónka, Kubačova,
Kadnárova a Černockého. Popoludní
na trase Černockého (ZŠ Hubeného),
Kadnárova, Kubačova, Barónka,
Alstrova, Detvianska, Trávna, Koľaj-
ná, Pri šajbách, Dopravná a Na pase-
kách.
Raňajší odchod zo zastávky Na pase-
kách je o 7.28 h., príchod k Základnej
škole Hubeného je naplánovaný o 7.40
h. Popoludní má linka plánovaný
odchod od Základnej školy Hubeného
v troch časoch. Prvý je o 13.20 s prí-
chodom Na paseky o 13.32 h, druhý
odchod je o 14.20 s príchodom o 14.32
h a posledný tretí odchod linky 14 čaká
na žiakov o 15.30, príchod do cieľovej
stanice je naplánovaný na 15.42 h. 
Školský autobus premáva z Východné-
ho, pretože táto oblasť nemá základnú
školu. Snahy o jeho založenie sa datu-
jú ešte spred desiatich rokov, ale až
teraz sa stal realitou. (rob)

Rodičia malých interistov nesúhlasia 

s premiestnením detí do Dúbravky
BRATISLAVA
Seniori a dorastenecké áčko pôjdu
do Senice, žiaci s prípravkou do
Dúbravky. Také bolo rozhodnutie
vedenia futbalového Interu Bratisla-
va po poslednom stretnutí minulého
ročníka I. ligy. 
PETÍCIA RODIČOV
Dôvod je všeobecne známy. Na
Pasienky sa sťahuje Slovan, hráva tu
už Petržalka a je nereálne, aby na jed-
nom štadióne pôsobili tri mužstvá.
Keďže Senica má záujem len o časť
klubu, predseda predstavenstva FK
Inter Ľubomír Chrenko oznámil, že
malí futbalisti sa presunú do Dúbravky,
kde môžu hrávať za ŠKP. To všetko sa
však nepáči rodičom, ktorí založili
petičný výbor a vypísali petíciu Za
zachovanie mládežníckeho futbalu v
klube Inter Bratislava.
V petícii sa píše, že súčasní majitelia
klubu chcú Inter zlikvidovať formou
zlúčenia s inými klubmi. Upozorňujú,
že postup majiteľov Interu je netrans-
parentný a nezaujíma ich názor za-
mestnancov klubu, trénerov, hráčov,
mládežníkov, detí a ich rodičov. Signa-
tári petície svojím podpisom vyjadrili
vôľu zachovať futbalový klub Inter v
Bratislave na Pasienkoch. 
„Vo februári na rodičovskom združení
nám Ľubomír Chrenko dal chlapské
slovo, že mládežnícke družstvá Interu
zostanú na Pasienkoch minimálne ešte
jeden a pol roka. Dokonca nás popro-
sil, aby sme nepodpisovali žiadne pre-
stupové lístky do iných klubov, lebo

Inter bude ďalej fungovať," zdôraznil
člen petičného výboru Jozef Mihál. 
Všetko sa však zmenilo 2. júna, keď Ľ.
Chrenko na ďalšom stretnutí s rodičmi
priznal, že seniori a dorastenci odídu
do Senice, ktorá žiakov nechce, lebo
má vlastných. „Ponúkol nám však
možnosť, že deti pôjdu do ŠKP
Dúbravka, kde môžu naďalej trénovať,
čo je pre rodičov z Ružinova, Nového
Mesta, Vajnor či Trnávky neúnosné,
lebo nebudú predsa s malými deťmi -
žiakmi prvého stupňa ZŠ - cestovať
cez celé mesto na tréning. To je predsa
pri súčasnej dopravnej situácii v Brati-
slave nereálne," pokračoval Jozef
Mihál, ktorý rozdelenie klubu do
dvoch iných vidí ako reálnu hrozbu
zlikvidovať žiacke družstvá Interu.
VŠETCI NEPREJDÚ
„Možno niektorí rodičia budú ochotní
svoje deti voziť z východnej časti Bra-
tislavy do západnej, ale určite to nebu-
dú všetci, ktorých ratolesti teraz v Inte-
ri trénujú. Navyše príchodom 20 detí
do žiackeho družstva ŠKP Dúbravka sa
zvýši ich počet až na štyri desiatky, no
hrať v stretnutí môže jedenásť - dva-
násť detí. Čo so zvyšnými? Kde budú
hrávať stretnutia? Veď nikoho by neba-
vilo stále iba trénovať. To je ďalší spô-
sob, ako malých futbalistov znechutiť a
dostať ich preč z futbalu,“ vysvetlil
Jozef Mihál svoj pohľad na sťahovanie
žiackych mužstiev do Dúbravky. Inter
už v stanovenej lehote do 31. mája
poslal na SFZ žiadosť o zmenu názvu
klubu na ŠKP Inter Dúbravka. 

Mihál a spol. však tento presun 250
malých futbalistov považujú za naplne-
nie katastrofického scenára, pričom
iniciatívu ŠKP Dúbravka vítajú len ako
východisko z núdze, keď už naozaj
nebude iné riešenie. Ich prvým a hlav-
ným cieľom je zachrániť aspoň hracie
plochy okolo hlavného štadióna, ktorý
sa v novom súťažnom ročníku Corgoň
ligy stane sídlom Slovana a A-tímu SR. 
POTREBUJÚ 150 000 EUR
Pre naplnenie záchrany Interu sú
ochotní nájsť malých sponzorov a
využiť rôzne fondy na podporu futbalu,
len aby 250 detí z východnej oblasti
Bratislavy nemuselo postupne skončiť
s futbalom. Podľa J. Mihála desať žiac-
kych a mládežníckych družstiev Interu
by sa dalo zachrániť za 150-tisíc eur
ročne. No pod podmienkou, že to nie-
kto z vedenia FK Inter Bratislava
naozaj aj bude chcieť urobiť. Samotní
rodičia v tejto veci už nezmôžu nič. 
Pre bratislavský futbal bude odchod
Interu znamenať ďalšie oslabenie mlá-
dežníckej základne. Spojenie s Dú-
bravkou síce môže znamenať formálnu
záchranu, v skutočnosti sa však stratia
možnosti pre deti, aby si zahrali a za-
trénovali v kvalitných podmienkach,
ktoré im Pasienky zaručovali. 
Pri všetkej úcte k Dúbravke jej areál je
len torzom dobre vybavených Pasien-
kov a každý, kto viedol deti, vie, že
mať v mužstve 20-30 chlapcov zname-
ná, že po pár mesiacoch sa veľká časť
na futbal vykašle a dá prednosť niečo-
mu inému... (brn, sita)



V stredu 21. mája 1969 Slovan Bratislava vyhral Pohár víťazov pohárov

Slovan víťaz PVP

Štyridsať rokov

v tieni Pohára

víťazov pohárov
REDAKCIA
Pred štyridsiatimi rokmi dosiahol
slovenský futbal doteraz najväčší
klubový úspech. Slovan Bratislava
vyhral Pohár víťazov pohárov a stal
sa jediným futbalovým klubom v bý-
valom Československu, ktorý získal
niektorý z európskych pohárov.
V galérii úspechov Slovana zostáva
PVP 1969 na najvyššom mieste a jeho
tieň sa zatiaľ nepodarilo prekročiť žiad-
nej z nasledujúcich generácií futbalistov
v belasých dresoch. Pri pohľade na sú-
časný káder čerstvého ligového majstra
a najmä jeho posledné ligové vystúpe-
nia a priateľský zápas s SSC Neapol je
zrejmé, že ani partia okolo Ladislava
Pecka nemá na to, aby prekonala latku,
ktorú pred štyridsiatimi rokmi nastavili
zverenci Michala Vičana.
V utorok 2. júna 2009, keď si belasá fut-
balová rodina popri oslave majstrovské-
ho titulu pripomenula aj 90. výročie za-
loženia klubu a 40. výročie zisku pohá-
ra pohárov, bolo Tehelné pole polo-
prázdne. Pred štyridsiatimi rokmi vítala
víťazov Pohára víťazov pohárov celá
Bratislava, celé Slovensko.
Je dobré, že sa Slovan vrátil na vrchol
slovenského futbalu a má príležitosť
vrátiť sa do futbalovej Európy. Je dob-
ré, že sa nezabúda na tých, ktorí doká-
zali vypredať Tehelné pole a rozdávať
fanúšikom radosť. Rado Števčík

Fakty z finále

PVP v Bazileji
SLOVAN - BARCELONA 3:2 (3:1)
GÓLY: 1. Cvetler, 30. Hrivnák, 41.
Ján Čapkovič - 17. Zaldua, 51. Rexach 
SLOVAN: Vencel - Fillo, Hrivnák,
Horváth, J. Zlocha - Hrdlička, Jozef
Čapkovič - Cvetler, Móder (67. Bizoň),
Jokl. Ján Čapkovič. Tréner Michal
Vičan.
BARCELONA: Sadurni - Franch (13.
Pereda), Eladio, Olivella, Rife - Pellicer,
Zabalza, Castro (46. Mendonca) - Zal-
dua, Fuste, Rexach. Tréner S. Artigas
Rozhodoval van Ravens (Holandsko),
22 000 divákov, Bazilej

Najväčšie

belasé úspechy
Víťaz PVP: 1969
Amatérsky majster Československa:
1927, 1930
Majster Československa: 1949, 1950,
1951, 1955, 1970, 1974, 1975, 1992
Majster Slovenska: 1940, 1941, 1942,
1944, 1994, 1995, 1996, 1999, 2009
Víťaz Československého pohára:
1962, 1963, 1968, 1974, 1982
Víťaz Slovenského pohára: 1970, 1972,
1974, 1976, 1982, 1983, 1989, 1994,
1997, 1999
Víťaz Matičného Pribinovho pohá-
ra: 1994, 1995, 1996
Víťaz Interpohára: 1968, 1970, 1972,
1973, 1974, 1977, 1990, 1992, 1993,
1994

G. Zelenay: Bravo, chlapci, naši jastrabi

z Tehelného poľa bratislavského!
21. 5. 1969, Československý rozhlas:
...Teraz je tu Horváth, kope kolmo
dopredu smerom na bránu, tam je v
ofsajde náš hráč, rozhodca nepíska,
díva sa na hodinky. Už je štyridsiata
ôsma minúta hry, štyridsiata ôsma
minúta hry druhého polčasu, teda je
to už deväťdesiatsedem minút, čo
hráme v tomto stretnutí. Prečo, pán
rozhodca van Ravens? Predlžuje sa
jedna minúta, dve maximum, ale nie
štyri minúty, nič sa tu také nedialo. Oj,
ale naťahuje nám nervy… Dokedy
budeme hrať? Až padne vyrovnávajú-
ci gól, či ako?
Rohový kop. V štyridsiatej ôsmej a pol-
tej minúte. Tak akože, aké hodinky nosí
pán Ravens? Prihrávka, strela na našu
bránu, joj Vencel! To bola šanca, vypá-
lili, a keď aj vypálili, už tu bol hvizd
pána Ravensa, ktorý končí stretnutie
Slovan Bratislava - Barcelona. Vyhrali
sme, priatelia doma. Vyhrali sme 3:2!
Náš je pohár. Slávny a veľký. Nádher-
ný! Bravo, chlapci, naši jastrabi z
Tehelného poľa bratislavského! Obe-
censtvo vtrhlo do ihriska. Naši turisti.
Naši fanúšikovia so zástavami a trans-
parentmi. Objímajú našich hráčov.
Vďaka vám vrelá - Vencel, Fillo, Hor-
váth, Hrivnák, Zlocha, Hrdlička, Čap-
kovič Jožo, Cvetler, Móder, Bizoň, Jokl,
Čapkovič Ján. Vďaka Miško Vičan za
prípravu!
Prežívam, vážení priatelia, najradost-

nejšiu chvíľu v mojom reportérskom
živote. Náš československý futbalový
klub získava jednu z najcennejších tro-
fejí na svete. Snívali sme o tomto oka-
mihu, keď sme sa dívali na prenosy
televízne tých jedenásť rokov. Keď
zástupcovia UEFA odovzdávali sláv-
nym klubom Realu Madrid, Manchest-
ru United a ďalším a ďalším takúto tro-
fej. Ako vždy doma vtedy sme si vrave-
li - kedy raz naši chlapci takto, medzi
nadšeným obecenstvom, budú prijímať
pohár? Kedy oni raz obehnú okolo šta-
dióna, keď kapitán bude mať pohár
vysoko vo vzduchu?
Splnilo sa naše prianie, naše veľké
prianie. Slovan Bratislava prijme
pohár. Čaká na túto veľkú chvíľu. Pria-
telia doma, otvorte poháre! Otvorte
fľaše vína, fľaše šampanského! Veď je
to obrovský úspech celého českosloven-

ského športu! Ukázali sme futbalovej
Európe, ukázali sme futbalovému svetu,
že vieme hrať futbal, že máme statoč-
ných bojovníkov, že máme výborných
technikov, že máme trénerov, ktorí ich
vedia naučiť hrať a že naši chlapci
majú srdce. Srdce, ktoré nepodľahlo
ani v tých najtuhších útokoch, ktoré
vedelo vydať zo seba všetko, ktoré vede-
lo rozprúdiť krv na maximum, ktoré
vedelo zohriať srdcia, ktoré vedelo uro-
biť z nôh stroj, ale ktorému stroju vždy
bola rozkazom hlava. Ktorého hlava
myslela, ktorého hlava špekulovala.
Ktorého každého jedného myseľ vedela
rozmýšľať o tom, ako dovoleným spôso-
bom, v rámci fair-play, v rámci futbalo-
vého umenia poraziť súpera. Dnes
neboli unfair zákroky, nevyhrali sme
silou… Ba práve naopak! Skvelým
vzorným vystupovaním naši chlapci
získali si sympatie obecenstva, získali si
srdcia a získali aj pohár.
Teraz hurá! Hurá! Hurá! Volajú chlap-
ci, volá obecenstvo a kapitán Horváth
prijíma nádherný veľký strieborný
pohár z rúk zástupcov UEFA. Zdvihol
ho vysoko nad hlavu. Blikajú svetlá
fotoreportérov. Šaňo bol prvý a za ním
ďalší chlapci. Nemajú dresy. Naši bieli
jastrabi už nie sú bieli. Sú to jastrabi
takí, ako ich stvorila naša mať… Váže-
ní priatelia, je to nádherná chvíľa!

(Prepis reportáže rozhlasového
reportéra Gaba Zelenaya)

Horný rad zľava: Vladimír Hrivnák, Ján Čapkovič, Bohumil Bizoň, Jozef Kontír, Eva Vičanová, Michal Sokol, Ján Popluhár, Ľudovít Zlocha, Ján Zlocha. Dolný rad zľava: Ľudovít Cvetler,
Jozef Fillo, Peter Mutkovič, Alexander Vencel, Marián Sedílek, Alexander Horváth. FOTO - SITA
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Hore zľava: Bohumil Bizoň, Vladimír Hrivnák, Ivan Hrdlička, Jozef Čapkovič, tréner Michal Vičan, Ján Čapkovič, Ján Hlavenka, Ladislav Móder, Ján Zlocha
Dole zľava: Jozef Fillo, Peter Mutkovič, Ľudovít Cvetler, Jozef Kontír, Alexander Horváth, Alexander Vencel, Karol Jokl, Ľudovít Zlocha, Jozef Határ
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BRATISLAVA
Minulý týždeň si ŠK Slovan Brati-
slava pripomenul 90. výročie svojho
vzniku, oslávil majstrovský titul, ale
najmä ocenil hráčov, ktorí pred 40
rokmi získali slávny Pohár víťazov
pohárov. Na to, aké to vtedy bolo, na
svoj príchod na Tehelné pole, na tré-
nera Michala Vičana si zaspomínal
Ján ZLOCHA, jedna z opôr zlatej
bazilejskej partie.
- Na Tehelné pole som prvý raz vstú-
pil v päťdesiatom treťom. Doktor
Baláži robil žiacky výber a, keďže my,
čo sme bývali na Tehelnom poli, sme
to mali blízko, tak sme prišli skúsiť, či
nás nezoberú. Výber bol formou tur-
najov a my sme reprezentovali stred-
nú jedenásťročnú školu na Českej
ulici. Vo finále na Veľkonočný ponde-
lok sme vyhrali nad samotným Slova-
nom a tréner Baláži si troch z nás
hneď vybral. Od toho roku som v Slo-
vane s krátkymi prestávkami pôsobil a
najväčšej slávy som sa dočkal v roku
1969 vo finále Pohára víťazov pohá-
rov. 
Tam ste narazili na Barcelonu, ktorú
ste práve vy pred pár mesiacmi vide-
li na vlastné oči.
- Bývalý slovanistický tajomník Fiala
mal dobré kontakty s funkcionármi
Barcelony, najmä s Ladislavom Kuba-
lom, a preto sme rok predtým išli do
Györu, kde Barcelona hrala exhibičný
zápas. Mišo Vičan ma zobral starou
Volgou, Sergejom, čo mala ešte vpre-
du jeleňa a vyrazili sme do Maďarska
na Barcelončanov. Hrať sme však
nehrali, len sme si ich pozreli, ako
vyhrali 1:0 a ani vo sne nám nenapad-
lo, že o niekoľko mesiacov sa s nimi
znovu stretneme. 
Čo vám z bazilejského finále najviac
utkvelo v pamäti?
- Všetko. Štyridsať rokov zostal film
pohromade. Pre všetkých hráčov sú to
rovnaké spomienky. Každý si pamätá-
me rovnaké veci. Naše verzie sa neod-
lišujú (smiech). 
Aký bol najsilnejší moment?
- Najsilnejší moment? To bol ten, keď
som si uvedomil, že som nejaký iný!
Udialo sa to po záverečnom hvizde
holandského rozhodcu! Boli sme šťast-
ní, ale nemohli sme tomu uveriť. Dnes
už môžem povedať, že sme mali aj
obrovské šťastie. Barcelona nepreme-
nila možno tri-štyri vyložené šance,
niečo vychytal Šaňo Vencel. Aj my
sme však hrali dobre a Španieli navyše
umreli na krásu. Gól chceli dať až z
bránkovej čiary.
Cítili ste zo správania vašich súpe-
rov, že by vás podcenili, alebo mali
voči vám menej rešpektu?
- Nie. Pred stretnutím sme sa vlastne
ani nestretli, v hoteli, ani na štadióne.
Cez zápas však boli nervózni, hlavne z
toho, že nemohli dať gól. No a po ňom
som videl zlomené, plačúce mužstvo.
Keby človek proti nim nehral, tak by
ich ľutoval. 
Vy ste mali v tom čase dva dôvody na
radosť - 14. mája sa vám narodila
dcéra, 21. mája ste vyhrali PVP. Ako
ste to oslávili?
- Musím sa priznať, že ani jedno som si
veľmi neužil. Tri dni po dcérinom

narodení sme cestovali do Bazileja,
keď sa vrátil Slovan, tak sme zase ráno
o štvrtej museli ísť taxíkom do Buda-
pešti, kde nás čakala reprezentácia pred
duelom s Maďarskom. V Bratislave
som sa teda povozil po meste, ale už o
pár hodín som bol zase v inej realite.
No a keďže v Budapešti sme prehrali
0:2, po návrate nebolo veľa chuti
pokračovať v oslavách. Futbalový
kolobeh sa nezastavil, o pár dní sme
hrali na Interi a život išiel ďalej.
Počas pôsobenia v Slovane a v Trna-
ve ste zažili dve trénerské legendy,
Michala Vičana a Antona Malatin-
ského. Ako si na nich spomínate?
- Tonibáči v Trnave bol tvrdší, aj ho
volali Salazar. Bola tam disciplína ako
v ruskej Zbornej za Tarasova. Malatin-
ský nerobil medzi hráčmi žiadne roz-
diely. Bolo jedno, či išlo o Adamca
alebo o neznámeho chlapca. Rozhodo-
val o všetkom - kedy sa bude kosiť
tráva, v akých dresoch sa bude hrať, v
živote som napríklad nepil kávu, ale
tam pred zápasom doniesli tácku s
kávou a každý ju musel povinne vypiť.
Desať minút pred začiatkom zakričal
„šnórovať“, až potom sme si zaviazali
kopačky, dal signál, aby sme mohli
vybehnúť a ešte aj určil poradie, v
akom sa vyjde na trávnik. 
Miško Vičan?
- Tiež chcel byť prísny, ale to sa veľmi
nedalo. Na rozdiel od Tonibáčiho dal
pokutu, ale vedel ju aj odpustiť. Keď
sa mu niečo nepáčilo, že sme prehrali
zápas, tak sa nahneval, ale hneď
dodal, že ak najbližšie vyhráme, tak to
odpustí. 

Aj vy ste platili?
- Jasné, najčastejšie však za fajčenie. 
Vtedy vraj fajčilo dosť futbalistov.
- Dosť, ale našli sa aj nefajčiari - Šaňo
Vencel, Hrdlička, Jožko Fillo. No pre-
vládali fajčiari. Vičan bol pritom býva-
lý fajčiar. Neskôr však prešiel k zá-
kuskom, a preto sme ho volali cukrár,
miloval najmä krémeše.
O vás dvoch so Šaňom Horvátkom
sa vravelo, že ste si dávali posledné
predzápasové cigaretky.
- Po obede, pred stretnutím, sme sa
vyberali na prechádzky. Mužstvo sa
vtedy oddelilo na fajčiarov a nefajčia-
rov a Miško Vičan už dobre vedel, čo
sa bude diať. Spomínam aj na to, ako
niekedy sedel Šaňo Horváth na zácho-
de a odtiaľ sa valili kúdole dymu. Ja
som si zase po niektorých stretnutiach,
keď Šaňo odišiel a ja som už robil
kapitána, pofajčieval s rozhodcami.
Jeden z nich bol vždy fajčiar, keď som
podpisoval zápis, jednu som si s ním
zapálil. Vičan mi za to dával pokuty,
vravieval to aj manželke, aby na mňa
dozrela, vraj on jej potom tie peniaze
vráti. 
Okrem Slovana, Dukly a Trnavy ste
však hrali aj za Barcelonu...
- V osemdesiatom roku som bol na
dovolenke v Španielsku. Dva razy do
týždňa som s nimi trénoval a zobrali
ma aj na veteránsky zápas Los Vetera-
nos. Pred stretnutím sme dostali každý
desať vlajok, desať odznakov, ktoré
sme mali vhodiť medzi divákov. Tam
sa však ukázala naša slovenská pova-
ha. Zobral som to, ale keď som videl,
že medzi divákmi sedí dcéra so

synom, tak som si povedal, čo som
sprostý, nerozhádžem ich medzi
cudzích a rozdal som to deťom. V Špa-
nielsku sa vždy hrá o nejaký pohár. Aj
obyčajné stretnutie medzi dvoma muž-
stvami. My sme ho tam vtedy vyhrali,
prišli sme do kabíny a náš kapitán
vraví - Juan, aby si mal tie najlepšie
spomienky na náš klub, zober si pohár.
Mne to však bolo blbé a povedal som,
že ten pohár patrí do barcelonskej
veteránskej siene slávy. Bývalí hráči
po dueloch sedávali na osobitných
posedeniach, kam nesmeli ženy a deti.
Jeden spoluhráč, ktorý mal cukráreň,
mi preto vybral pre manželku a deti,
aby neboli smutní, sladkosti, ďalší vie-
dol hračkárstvo, kde si mohol syn
vybrať akékoľvek hračky, okrem toho
mi naložili do auta tri prepravky bro-
skýň. Na slávnosti sa niečo popilo,
preto som vravel, že sa bojím šoféro-
vať späť do kempu. Na to mi ukázali
asi 150-kilového chlapa, že to je barce-
lonský policajný riaditeľ, že sa nemu-
sím ničoho báť. Pre istotu však aj tak
poslali so mnou jedno auto.
Bolo finále PVP vaším futbalovým
vrcholom?
- Asi áno. V každom mužstve som
zažil niečo pekné. V Slovane PVP a
titul, v Trnave titul a Stredoeurópsky
pohár, kde sme napríklad vyradil AS
Rím a vo finále Dózsu Újpest. S trnav-
ským titulom sa viaže pekná spomien-
ka, ako sa kvôli titulu slúžila omša.
Volal som aj ženu, nechcela mi veriť,
ale v kostole v Modranke bolo vtedy
asi tritisíc ľudí, Slovenská televízia,
Karol Polák. Farárov príhovor si

dodnes pamätám: Vážení bratia a sest-
ry v Kristu. Futbal je magické a čarov-
né slovo. Pýtam sa, drahí veriaci, kto
je ten Boh, čo spravil Trnavu maj-
strom? A všetci, ktorí kľačali: Malatin-
ský! V reprezentácii si najviac vážim
účasť na majstrovstvách sveta v roku
1970. Jednu krásnu spomienku mám
aj na Duklu Praha, kde sme v roku
1967 vypadli v semifinále EPM s
neskorším víťazom Celticom Glas-
gow. S vojakmi sme kolo predtým
vyradili Ajax s Johanom Cruyffom. V
Amsterdame sme hrali 1:1 a na odvetu
chceli Holanďania 5000 lístkov. Na
jednej strane Julisky bol len svah a
funkcionári Ajaxu sľúbili, že ak im
Dukla dá tie lístky, zadarmo postavia
tribúnu aj s osvetlením. Generál Janko,
veliteľ tankového vojska, však vyhlá-
sil, že kapitalisti nás nebudú takto
vydierať a že zabezpečí, aby tribúna
do týždňa stála. Dennodenne sa robilo
24 hodín, keby v tom čase vypukla
vojna, tak by sme hneď padli, lebo
všetky rezervy na mosty a cesty boli
sústredené na Juliske. 
Ako často dnes chodíte na Tehelné
pole?
- Mám kamaráta, ktorý ma sem nieke-
dy vytiahne. Nechceme však sedieť na
starej tribúne, lebo tam je strašne veľa
„odborníkov“, oproti sú zase chrapúni,
tak chodíme pod svetelné hodiny. Po
niekoľkých stretnutiach som však
povedal, že ak to má na štadióne vyze-
rať tak, ako vyzerá, tak to radšej presta-
nem chodiť. Teraz chodím, a to sa
niektorí chytajú za hlavu, že Boha, a ty
tu čo robíš, na Inter. Sedí tam pár ľudí,
všetci si môžu aj s hráčmi podať ruky.
Voľakedy mali vo výkladoch Športky a
Sazky tabuľky s poradím mužstiev
prvej ligy. A k tomu bol nápis - Fandi,
ale zostaň človekom. Keď vidím dnes
krv v očiach chlapcov, ktorí idú na fut-
bal, aby sa pobili, aby napádali policaj-
tov, to už nie je pre mňa. Tu sa nazýva-
jú Belasá šľachta. K výročiu nám dali
nahraté cédečko. Myslel som, že na
ňom nájdem nejaké naše zápasy, na-
miesto toho tam bola nejaká hudba,
ktorú keď som pustil, tak som sa bál, že
popukajú steny. Ak sú Belasá šľachta,
tak nech si urobia medzi sebou poria-
dok. Nech nedovolia, aby im desiati -
dvadsiati robili bordel. Radšej preto
idem na Inter, kde je pokoj, kultúra,
žiadne nadávky. Na Slovan dnes nemô-
žeme zobrať ženy, ani deti...
Na ktorý futbalový štadión najrad-
šej spomínate?
Napríklad na Maracanu, kde som
však nehral, ale iba sedel v hľadisku.
Je pritom zaujímavé, že viac som hrá-
val ďalej od Bratislavy ako v sused-
ných krajinách. Pamätám sa naprík-
lad na zájazd v Argentíne, kde sme
museli zarobiť na osvetlenie na Te-
helnom poli, hral som na všetkých
kontinentoch, s Trnavou som bol
dokonca 500 kilometrov za polárnym
kruhom v Narviku. Tonibáčiho sme
sa vtedy pýtali, či nastúpime proti
tučniakom, no nakoniec sme si tam
kupovali krátke nohavice. Bolo 35
stupňov a celý deň svetlo.

Zhováral sa Dušan Blaško
FOTO - Oto Limpus

Ján Zlocha spomína, že po finále PVP

hráčov FC Barcelona takmer ľutoval
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PETRŽALKA
NA KOČÁNKOVEJ ULICI zasaho-
vala skoro ráno policajná hliadka. Pri-
volal ju tam 27-ročný muž, ktorý tvrdil,
že jeden muž mu s nožom v ruke a pod
hrozbou použitia násilia zobral mobil.
Poškodený uviedol, že páchateľa
pozná iba z videnia a že ten následne
ušiel do neďalekej chatovej oblasti.
Policajti sa preto vybrali do uvedenej
lokality, kde objavili podozrivého 18-
ročného Antona T. z Bratislavy. Ten
mal u seba ukradnutý mobil, takže
skončil na policajnom oddelení. 
NA STAROHRADSKEJ ULICI
mali nepríjemnú udalosť v miestnej
samoobsluhe. Páchateľ využil chvíľku
nepozornosti počas platenia a z otvore-
nej pokladne ukradol hrsť bankoviek.
Ďaleko však neušiel, keďže pracovníč-
ky obchodu muža chytili a zadržali ho
až do príchodu policajnej hliadky. 
NA MAJERNÍKOVEJ ULICI kon-
trolovali policajti 16-ročného mladíka,
ktorý im dobrovoľne vydal igelitové
vrecko so zelenou sušenou rastlinou.
Tvrdil, že ide o marihuanu. Mladého
muža predviedli na políciu, kde ho
vypočuli a následne prepustili. Údajná
marihuana skončila na expertíze.

DÚBRAVKA
NA ULICI M. SCH. TRNAVSKÉ-
HO vošiel do banky muž a jej zamest-
nankyni pohrozil, že ak mu nevydá
peniaze, použije po domácky vyrobenú
výbušninu. Žena mu z obáv o život
peniaze dala, páchateľ vzápätí ušiel z
budovy, sadol do auta Opel Meriva a
zamieril do Petržalky. Na Námestí hra-
ničiarov sa ho podarilo zadržať policaj-
tom pohotovostnej motorizovanej jed-
notky. Podozrivé veci z lúpeže - šatku,
slnečné okuliare, vestu a výbušninu
našli policajti na Bazovského ulici
pohodené v kríkoch. Na tej istej ulici
objavili v jednom smetnom koši penia-
ze znehodnotené bezpečnostnou far-
bou, v druhom zase našli vetrovku,
ktorá patrila páchateľovi v čase lúpeže
banky. O tom, že zrejme ide o lupiča,
svedčalo aj to, že mal ruky zašpinené
od farby, ktorá znehodnotila peniaze.

PODUNAJSKÉ BISKUPICE
NA ULICI SVORNOSTI vykonali
policajnú akciu zameranú na vyhľadá-
vanie drog. V tunajšej chatovej oblasti
prehľadali priestory a pozemky, kde
našli 19 papierových skladačiek s hne-
dým práškom. Pracovníci kriminalis-
tického a expertízneho ústavu potvrdi-
li, že išlo o heroín o hmotnosti 1299
gramov. Policajti zadržali 27-ročnú
ženu a 40-ročného muža, vyšetrovateľ
ich obvinil zo zločinu nedovolenej
výroby omamných a psychotropných
látok, jedov alebo prekurzov, ich drža-
nie a obchodovanie s nimi formou spo-
lupáchateľstva. (mm)

Z guľkárskej

sezóny zostala

vôňa jarnej zeme
Dospelí a moje dospievajúce sestry
vraveli, že je to smrad. Nebol. To voňal
kôň, poštársky kôň Mišo (Diamantovi
sa zhoda mien nepáčila a v blízkosti
poštárskej bričky som ho musel oslo-
vovať Michael). 
Našou štvrťou ťahal Mišo - Fukso
modrý štvorkolesový voz so zamrežo-
vanými dverami vzadu. Vozievali sme
sa na schodíku držiac sa za mriežku
dverí a poštár-pohonič, dlhým bičom
šibal dozadu, nie koňa, aby nás z voza
zohnal. Netrvalo to však dlho. Zvykli
sme koňa nakŕmiť chlebom, potiahnu-
tým zo školskej jedálne a poštár nás
občas previezol priamo na kozlíku. Keď
sme sa aj potom vozili vzadu na schodí-
ku pri zamrežovaných dvierkach, tváril
sa, že o nás nevie.
V ročnom období medzi vodohospodár-
skou výstavbou a včasným letom patrili
naše dni aj hrám s guľkami. V hračkár-
stve bolo dostať vrecúško so stovkou
guličiek za korunu. Guľôčka za halier.
Pre nás - päť kíl papiera. Nielen guličky,
ale aj krumplicukor a kandizovaný cu-
kor a iné pôžitky, vrátane duševných,
ako napríklad pobyt v kine krátkych fil-
mov Čas, mali hodnotu vyjadrenú ekvi-
valentom zberového papiera. Za kilo od-
padového papiera ste v zbere dostali
dvadsať halierov. Za kilo čistých novín a
časopisov až dvadsaťpäť! Za kilo železa,
o ktorého potrebe nás Strana pravidelne
informovala, však len osem halierov.
Ujo Ján, ktorý nám v čase jáchymov-
ských dobrodružstiev nahrádzal vlastné-
ho otca, to vedel vysvetliť. Pútavo roz-
prával o tom, aký má byť chlap a aký je
naozaj svet. Pre všeobecnú predstavu o
tom, čo on bol za chlapa, musím vysvet-
liť, že ho v jednotkách Royal Air Force
volali The Brune-Gun, teda Brnenský
Guľomet, podľa zbrojovky z krajiny jeho
pôvodu. Pre pochopenie súvislostí dodá-
vam, že tohto muža, ktorý ma naučil pre-
hrávať v šachu a hovoriť po anglicky,
naša milovaná vlasť vypľula odňatím
občianstva o pár rokov neskôr, práve
preto, lebo bojoval proti Hitlerovi. Na
nesprávnej strane odboja, teda v R.A.F. 
Podľa toho nespoľahlivého vychováva-
teľa bol nezmyselný rozdiel v cene dru-
hotných surovín spôsobený tým, že kým
zberový papier sa ako druhotná surovina
dal vyviezť aj do krajín imperializmu,
ktoré platili v hotovosti, výrobky z dru-
hotnej ocele smerovali len do krajín
pokroku, ktoré platili poďakovaním: „Za
víťazstvo svetovej revolúcie!!!“
Napriek cenným vedomostiam o smero-
vaní a rozdelení sveta, ako aj cenám dru-
hotných surovín sme na jar neodolali hre
o guličky. Pri nej boli dôležitým platid-
lom gabačky. Guľôčky, ktoré boli rovna-
ko veľké a podľa možností aj rovnako
sfarbené ako regulárne hlinené guľky.
Mali však inú váhu a dalo sa s nimi teda
pri hre fixľovať. Preto mali cenu aj pri
obchodoch mimo ihriska. Guľkárska se-
zóna však bola krátka, a tak o veľa nešlo.
Viac, ako balíčky guľôčok nám zostalo
celoživotné dedičstvo - zmysel a nadše-
nie pre vôňu jarnej zeme rozrytej opät-
kom lacných bagančičiek.

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

(Pokračovanie nabudúce)

Z vojenskej nemocnice je vládna budova
Napriek pokračujúcej druhej sveto-
vej vojne v Bratislave v 40. rokoch 20.
storočia postavili viaceré významné
stavby. Po rozhodnutí o vybudovaní
vládnej štvrte východne od Prezi-
dentského paláca sa začalo s rekon-
štrukciou, prestavbou a dostavbou
bývalého letného paláca ostrihom-
ských arcibiskupov podľa projektu
architekta Emila Belluša. 
Palác bol vo veľmi zlom stave, lebo
počas celého 19. a na začiatku 20. sto-
ročia slúžil ako vojenská nemocnica.
Sochárska výzdoba parku sa dávno
stratila. Kamenné schodište, ktoré
viedlo z parku priamo do sály na
poschodí, rozobrali a materiál z neho
rozpredali. Ústrednú sieň rozdelili
vodorovnou konštrukciou na dve roz-
ľahlé sály nad sebou, kde ležali na
biednych lôžkach desiatky ranených
vojakov. Bellušova rekonštrukcia a
dostavba vrátila palácu honosný cha-
rakter, takže je dodnes najvhodnejšou
budovou pre potreby slovenskej vlády. 
Z vládnej štvrte, ktorá mala nasledo-
vať, stojí len administratívna budova,
pôvodne známa ako „Nová pošta“, v
ktorej sídli ministerstvo dopravy. Ar-
chitekti E. Kramár a Š. Lukačovič ju
projektovali počas vojny ovplyvnení
stavbami talianskych architektov bra-
tov La Padula. Objekt dokončili až po
vojne v roku 1951 s určitými zmenami
voči pôvodnému projektu.
Medzi ulicami Ondrejovou a Ružovou
(teraz Gorkého a Jesenského) postavili
v rokoch 1936 až 1939 budovu centrá-
ly Slovenskej národnej banky s hlav-
ným priečelím do Štúrovej ulice. Aj tú
projektoval architekt Emil Belluš.
Reprezentačná ústredná budova banky
bola citlivo zakomponovaná do svojho

okolia a výškovo rešpektovala susedné
stavby.
Zmena politickej situácia spôsobila, že
vtedy ešte novostavba bola pre potreby
centrálnej banky novovzniknutého
štátu príliš malá. Jej vyvážené propor-
cie vylučovali nadstavbu objektu.
Rozhodlo sa o postavení novej budovy
Národnej banky, a to na podobnej par-
cele medzi ulicami Goetheho (predtým
Ondrejovej, teraz Gorkého) a Laurins-
kou. Aj táto budova sa priečelím obra-
cia k Štúrovej ulici. Najprv zbúrali
barokové budovy z druhej polovice 18.
storočia, ktoré stáli na zvyškoch mest-
ského opevnenia a na mieste bývalej
priekopy pred Laurinskou bránou. Z
nich najzaujímavejší bol nadačný dom
svätého Ondreja. Kamennú sochu svät-
ca, ktorá asi 150 rokov stála na nároží
domu pri Ondrejovej ulici, premiestni-
li pred mestský bitúnok.
Počas vyhlbovania stavebnej jamy pre
novostavbu sa prišlo na drevenú kon-
štrukciu, ktorú považovali za časť
potopenej a zasypanej lode. V novi-
nách z toho obdobia sa možno dočítať,
že nález - drevená konštrukcia - zasa-
hoval, pod Holdererovov dom (teraz
Laurinská 18). Nález je opísaný dosť
nejasne, fotografia nie je známa.
Možno nešlo o loď, ale o drevenú roš-
tovú plochu, ktorú vybudovali v v stre-
doveku v bažinatom území dunajskej
inundácie, aby tam mohli stavať
kamenné mestské opevnenie. 
V projekte architektov E. Kramára a Š.
Lukačoviča sa už v roku 1942 uvažova-
lo aj s výstavbou divadla, ktorá sa však
predĺžila až do roku 1955. Na pôvod-

nom nákrese priečelia banky smerom k
Štúrovej ulici a terajšiemu Námestiu
SNP vidno, že autori počítali so so-
chárskou výzdobou. Stredná os prieče-
lia mala byť zavŕšená sochou orla, kto-
rý nesie v pazúroch veniec ( v ňom
pravdepodobne dvojramenný kríž). Na
skeletovej predsunutej konštrukcii oko-
lo stredného okna druhého poschodia
mali stáť kolosálne alegorické postavy.
Nevie sa, či sa v projekte uvažovalo s
kamennými sochami alebo s bronzový-
mi. Rozhodne nemali byť z nekvalitné-
ho hořického pieskovca ako sochy múz
neskôr inštalované nad vchodom do
divadelnej časti budovy. 
Fasády mali byť zrejme obložené tra-
vertínom, nie pieskovcom. Navrhova-
ná sochárska výzdoba priečelia banko-
vého objektu sa nerealizovala. Ostali z
nej len nepoužité podstavce. Po dokon-
čení stavby už nikomu nenapadlo, že
kamenná konzola nad strednou osou
nebola len samoúčelným nápadom
architekta, ale že čaká na dokončenie. 
Umelecká výzdoba priečelia banky sa
nerealizovala, ale okná miestností ban-
ky na prvom poschodí boli do Laurin-
skej (Leningradskej) ulice vyplnené
kvalitnými jednofarebnými vitrážami.
Dnes sú na samotnej budove nové
okná, vitráže zmizli. Pritom boli oveľa
„umeleckejšie“ a z hľadiska dejín ume-
nia omnoho cennejšie než gýčovité
vitráže dodatočne osadené do zrušené-
ho hlavného vchodu výstavného pavi-
lónu, ktorý sa stal Parkom kultúry a
oddychu. Návrhy na ne údajne maľo-
val Janko Alexy. V skutočnosti ich
maľovali pod jeho dohľadom na hodi-
nách „umeleckej výchovy“ súkromní
žiaci. Štefan Holčík
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Výroba a montáž
plastových okien 

s certifikátom

žalúzie za 1 €
zľava 30 % na dodávku 

25 % na práce
do 30. 6. 2009

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

GARÁŽOV É BRÁNY 
Neváhajte a vyberte si kvalitu!

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

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

Domáca
ošetrovateľská

starostlivosť
www.OsetrovanieDoma.sk

tel. 6224 5607
Prijmeme na dohodu: sestry, fyzioterapeutky, 

opatrovateľky a spoločníčky pre seniorov

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

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



VOLEJBAL
Športová hala v bratislavskom
Parku kultúry a oddychu prežívala
svoje najslávnejšie volejbalové
chvíle v druhej polovici 70. rokov
20. storočia. Zaslúžili sa o to hráči
ČH Bratislava, majstri republiky či
víťazi EPM, medzi ktorými bol jed-
nou z najväčších hviezd Štefan
PIPA.
ZLANÁRIL HO BANÁŠ
Všetko sa to začalo začiatkom 70.
rokov, keď bratislavskí funkcionári
stiahli do „Červenky“ hráčov ako
Kroču, Pipu, Halandu, Sirvoňa, Toká-
ra, neskôr Repáka, Cifru, Novotného...
Od toho momentu sa začala hviezdna
éra aj samotného Štefana Pipu. „Som
Bratislavčan a prvé roky som pôsobil v
doraste Slovane. Odtiaľ som narukoval
na vojnu, kde si ma vybrala ČH. V nej
som absolvoval vojenčinu. V tom
období sa tu aj začala vytvárať dobrá
partia. Prichádzali mladí hráči, každý
rok aspoň jeden a tí najlepší potom
zostávali, oficiálne ako športoví
inštruktori,“ spomína Štefan Pipa. 
Volejbal mu učaroval ešte ako mladé-
mu chlapcovi, v tom čase chodieval na
Palisády obzerať Labudu či Goliana...
„Hrávalo sa vonku, na antuke. Koke-
toval som vtedy so všetkými športmi,
ktoré sme robili v základnej škole, ale
nakoniec vyhral volejbal. Hoci až v
neskoršom veku, pretože aktívne som
s ním začal ako druhák na gymnáziu.
Mal som necelých sedemnásť a pod
sieť ma stiahol Jožo Banáš, neskorší
poslanec. Hral za susedný Slovan a on
ma presvedčil, aby som to predsa len
skúsil.“
V „Červenke“ bol od roku 1970 a
práve o dva roky neskôr zažil aj pád do
druhej ligy. Ako teraz vraví, po vypad-
nutí nemal strach, že by sa klub nemu-
sel pozviechať. „Vedeli sme, že na to
máme, akurát nám chýbali skúsenosti.
Boli sme mladí, nemali sme toľko
nahraného ako hráči v Česku, kde bola
dlhšia volejbalová tradícia. Na Slo-
vensku dovtedy pôsobila iba Slávia
Bratislava, ale aj tá sa vtedy skôr trápi-
la. Raz vypadla, raz postúpila, preto
som o nej ako o svojom budúcom
klube veľmi nerozmýšľal.“

Jedným z rozhodujúcich faktorov,
ktorý sa podpísal na neskorších úspe-
choch ČH, bol príchod hráča a neskôr
trénera Pavla Schenka z Brna. „Pavčo
prišiel po mníchovskej olympiáde ako
posila, ale musím zdôrazniť, že pevné
základy položil už pred ním tréner
Böhm. Dodnes si pamätám, ako sme s
ním naháňali kondičku a ako nám roz-
prával, koľkokrát ešte musíme vysko-
čiť, aby sme mohli hrať Extraligu.
Stále nás presviedčal, že na to máme.
Keď prišiel Pavčo, tak mal smolu,
hneď v prvom stretnutí sa zranil, takže
potom už len trénoval. Úspešne“
RUMUNI ICH VYSTRAŠILI
Po návrate do najvyššej súťaže v roku
1974 nasledovali najväčšie triumfy
ČH. V roku 1977 obsadila druhé mies-
to, ale o rok už bola prvá a ďalšiu sezó-
nu získala Európsky pohár majstrov.
Zaujímavosťou bolo, že prvý titul
oslavovala po záverečnom turnaji, kde
družstvá počas troch dní odohrali štyri
zápasy - v jeden deň aj dve stretnutia.
„Tak sa vtedy hralo. Všetkých päť
prvých tímov organizovalo jeden tur-
naj a ten sa musel odohrať v priebehu
dvoch-troch dní.“
Nezabudnuteľné spomienky priniesol
Brusel 1979 a finálový turnaj EPM.
ČH Bratislava tam síce cestovala ako
československý majster, ale aj tak
patrila skôr k outsiderom. „O prven-

stve sme veľmi neuvažovali. Boli tam
Poliaci, majstri sveta, v kádri mali
troch hráčov, ktorí hrali v základe sve-
tových šampiónov. V semifinále sme
však vyhrali 3:2 a boli sme vo finále.
Tam sme narazili na Rumunov. Tiež
bolo 3:2, ale priznávam, že keď sme
ich počas rozcvičky videli smečovať,
tak sme si vraveli, že si pre istotu nasa-
díme prilby a objednáme nosidlá,“
vracia sa do Bruselu Štefan Pipa.
V ligovej súťaži chodilo na zápasy
ČH vyše tisíc divákov, keď prišli
Aero Odolená Voda, či RH Praha,
PKO bolo často zaplnené až po stre-
chu. „Najväčšie derby bývali s RH
Praha. To bol najväčší konkurent. No
možno vyhrotenejšie to bývalo medzi
funkcionármi ako medzi hráčmi...“ V
súťaži krásy bratislavských športov-
kýň vtedy kraľovali volejbalistky, na
ktoré sa chodili pozerať nielen volej-
baloví fanúšikovia. „Nás chlapov
nikto až tak neobletoval (smiech).
Všetko bolo v rámci normy. Brati-
slavské dievčatá nás síce poznali, ale
my sme to nepreháňali,“ usmieva sa
Štefan Pipa.
ANI JEDEN ROZVOD
Pri obzretí späť nezabudne zdôrazniť
partiu, skvelý kolektív, ktorý sa vtedy
v PKO vytvoril a ktorý drží dodnes:
„Vedeli sme hrať volejbal, ale aj zaba-
viť sa. Zdeno Kroča hral napríklad na
gitare, pri ňom sme si zaspievali. V
nedeľu sme zase chodievali do Šenk-
vickej a v nej sme vykecávali zápasy.
A musím zdôrazniť, akú obrovskú
podporu sme mali u našich žien. Cho-
dili s nami na akcie, celé rodiny sme
držali spolu. Funguje to dodnes, nikto
z vtedajšej partie sa nerozviedol. Ani
jeden. Mali sme dobré manželky a
vlastne stále ešte máme. Občas trošku
frflali, najmä, keď sme sa zdržali v
spomínanej Šenkvickej, ale celkove
mali pre nás pochopenie.“
Dnes už Štefan Pipa na volejbal veľmi
nechodí. „Málokedy. Naposledy, keď
sme mali výročie Bruselu, som videl
jeden ligový zápas, ale jeho úroveň ma
veľmi nenadchla,“ dodala legenda
československého a bratislavského
volejbalu. Dušan Blaško
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Ružinov prišiel

o mužov, mladí

však zostali
HOKEJ
Rekonštrukcia Zimného štadióna
Ondreja Nepelu a prechod HC Slova-
na do Ružinova na Zimný štadión V.
Dzurillu má svoj dosah aj na účinko-
vanie domovského klubu HK Ruži-
nov. Jedným z najvážnejších dôsled-
kov je napríklad zrušenie mužstva
mužov.
„Niekoľko rokov sme nedočkavo čaka-
li na otvorenie novej haly, čím sa mal
vyriešiť nedostatok ľadu pre naše tímy.
Okrem toho sa rátalo s priestrannou
posilňovňou, pretože v starej hale chý-
bal vhodný priestor na ňu. Z nového
priestoru na posilovňu sa však stane
extraligová kabína a perspektíva sa
posúva o dva roky. S provizórnou situá-
ciou musíme rátať aj vo fungovaní
klubu. Nikto nie je z tejto situácie šťast-
ný. S predstaviteľmi Slovana sa budeme
snažiť dohodnúť na spoločnom spoluži-
tí a tie dva roky prežiť najlepšie, ako sa
len dá,“ vraví generálny manažér HK
Ružinov Ľubomír Pokovič.
Zrušenie mužského tímu malo viac
dôvodov, príchod Slovana nebol jediný:
„Vzhľadom na nedostatok ľadu v budú-
cej sezóne sme požiadali o prerušenie
licencie na dva roky. Avšak ani po
dvoch rokoch HK Ružinov nebude
môcť financovať tím mužov za takých
podmienok ako v posledných rokoch.
Financovanie mužstva bolo totiž posta-
vené len na fanatizme niekoľkých ľudí a
predovšetkým hlavného sponzora. Aj za
ľad sme museli platiť nemalé peniaze
do pokladnice organizácie miestnej
samosprávy, čo je na Slovensku nezvy-
čajné. Jednoducho bez podpory miest-
nej samosprávy to ani v budúcnosti
dlhodobo nemôže fungovať.“
Hráči, ktorí v HK Ružinov pôsobili, si
musia pohľadať nové mužstvo. „Vie-
me, že mnohí budú musieť s hokejom
skončiť. A je nám to ľúto,“ vraví Ľ.
Pokovič. Na druhej strane dobrou sprá-
vou je, že ,mládežnícke mužstvá zostá-
vajú: „Chceme ich zachovať. Juniori po-
stúpil do extraligy, niekoľko šikovných
chlapcov máme v doraste, aj v žiackych
kategóriách sa budeme snažiť v momen-
tálnej situácii vytvoriť čo najlepšie pod-
mienky. Nikto by sa nemal sťahovať
inam. So Slovanom sme sa dohodli, že
Ružinovu zostanú kabíny v starej hale a
Slovan si vytvorí zázemie v novej,“ po-
kračuje Ľubomír Pokovič.
On sám je pri pohľade na najbližšiu
budúcnosť realistom: „Tie dva roky
chceme prečkať čo najlepšie. Žiadny
veľký komfort to pre nikoho nebude. Čo
sa týka našich sponzorov, tí sú však
teraz zdržanlivejší. Chcú si počkať, ako
to bude o dva roky.“
Prianie Ľubomíra Pokoviča do budúc-
ností je jasné: „Želal by som si, aby sa
uskutočnil zámer, s akým sa začala sta-
vať nová hala s administratívnou čas-
ťou, hotelom a hokejovým zázemím.
Aby tento komplex spolu so starou
halou slúžil ľadovým športom. A z
pohľadu hokejového funkcionára si pra-
jem, aby sa hokeju v Ružinove darilo a
vyrastali tu hráči vysokej medzinárod-
nej úrovne.“ (db)
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Slovan čaká

príprava doma

aj v Rakúsku
FUTBAL
Futbalisti bratislavského Slovana
mali necelé dva týždne na dovolenky,
od pondelka 15. júla 2009 ich znovu
čaká zaberačka a príprava na nový
ročník Corgoň ligy.
Kým v minulosti trvala letná časť prí-
pravy často aj dva mesiace, teraz sa
zverenci Ladislava Pecka musia zmes-
tiť do štyroch týždňov. Navyše, okrem
začiatku samotnej sezóny v Corgoň li-
ge sa len pár dní po úvodnom stretnutí
predstavia aj v očakávanom druhom
predkole Ligy majstrov (prvý duel je
na programe 14. alebo 15. júla).
Belasí otvoria prípravu sústredením vo
Vyhniach, na pár dní odídu do Rakúska
a už 5. júla odohrajú Superpohár, v kto-
rom sa víťaz Corgoň ligy stretne s víťa-
zom Slovenského pohára MFK Koši-
ce. Posledný týždeň pred ligou strávia
zverenci Ladislava Pecka znovu v Bra-
tislave. (mm)

O záchranu 

sa pobijú Rača 

s Dúbravkou
FUTBAL
Až posledné kolo rozhodne o tom,
ktoré z dvoch bratislavských tímov
vypadne z 2. ligy - skupiny Západ.
Pred posledným dejstvom je istý prvý
zostupujúci - Iskra Petržalka, ktorá sa
tak v tejto súťaži dlho neohriala. Aj
druhým tímom, ktorému hrozí rovnaký
osud, však bude klub z Bratislavy.
O dva body je zatiaľ na tom lepšie
Rača, ktorá v záverečnom kole nastúpi
v Jaslovských Bohuniciach, kým pred-
posledná Dúbravka hostí na záver
Topoľčany. 
Už isté miesto pre budúci ročník 2. fut-
balovej ligy majú juniori Slovana a
béčko Petržalky. (db)

Štefan Pipa spomína, ako si volejbalisti

ČH chceli pred finále EPM dať prilby

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na

www.banoviny.sk

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

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
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Business Center

ozdobia 

rakúske quilty  
VÝSTAVA
Vo výstavnej sieni Patchworkparty v
Business Center na Plynárenskej 1
otvorili textilnú výstavu Patchwork
Group Vienna pri príležitosti 20.
výročia jej založenia.
Patchwork Group Vienna bola založe-
ná v Salzburgu v júni 1988 ako dobro-
voľná nezisková organizácia, zamera-
ná na prácu s textíliami. Na výstave v
Business Center si návštevníci môžu
pozrieť tvorbu jej členiek, ktoré organi-
zujú výstavy, kurzy, exkurzie či súťaže
textilnej tvorivosti. Spoločne sa učia
ďalšie textilné techniky alebo šijú quil-
ty, ktoré potom reprezentujú ich klub
na zahraničných výstavách textilného
umenia. Výstava potrvá do 23. júna
2009. (dš)

Zbor Technik

vystúpi v Dóme

sv. Martina
HUDBA
Spevácky zbor Technik pod vedením
Ivety Viskupovej vystúpi v nedeľu
14. júna 2009 o 19.00 h v priestoroch
Dómu sv. Martina s divácky atrak-
tívnym Requiem Gabriela Faurého. 
Dramaturgiu programu tvoria popri
Requiem aj na Slovensku zriedkavo
uvádzané klenoty vokálneho umenia
autorov ako G. F. Handel, A. Bruckner,
F. Mendelssohn alebo Q. Gasparini. 
Program je spojením profesionálnych
aj amatérskych umelcov. Iveta Visku-
pová, dirigentka a autorka dramaturgie
koncertu je podpísaná pod viaceré
hudobné naštudovania veľkých hudob-
ných kompozícií a muzikálov. V čele
orchestra, ktorý tvoria hráči Slovenskej
filharmónie sa predstaví František
Török, člen Moyzesovho kvarteta. Ako
sólisti sa predstavia Helga Varga -
Bach (soprán), Tomáš Šelc (barytón),
Daniela Belancová (organ). Vstup na
podujatie je voľný. (dš) 

Zbor Chorus

Salvatoris spieva

pre Afriku
HUDBA
V nedeľu 14. júna 2009 o 19.30 h sa
v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa
uskutoční koncert Spev pre Afriku.
Budú na ňom účinkovať zbor Cho-
rus Salvatoris a jeho hostia.
Koncert Spev pre Afriku je štvrtým v
poradí a jeho silnou stránkou je adres-
nosť a priama podpora prostredníc-
tvom rehole jezuitov smerujúca do
Centra Nádeje Loyola v africkom štáte
Togo. Centrum založili a podporujú
jezuiti (spoločnosť Ježišova). Zapoje-
nie slovenských jezuitov je zárukou, že
peniaze sa dostanú tam, kam sú určené.
Financie budú slúžiť ako príspevok na
aktivity v oblasti vzdelávania a preven-
cie, nákup liekov a potravín.
Koncert Spev pre Afriku bude naživo
vysielať rádio Lumen. Podujatie sa
snaží prispieť konkrétnym ľuďom na
riešenie ich problémov. Prispieť bude
možné aj zaslaním finančných pro-
striedkov na účet 4000910627/3100
(variabilný symbol 114). (dš)

Juraj Griglák 

sa predstaví na

Rovniankovej
HUDBA
Na ďalšom z koncertov Art of
Livin´vystúpia 19. júna 2009 o 20.00
h v Klube za Zrkadlom na Rovnian-
kovej 3 osobnosti slovenskej džezo-
vej scény. 
Juraj Griglák, brilantný hráč na basgi-
taru a kontrabas, vynikajúci svojou ne-
opakovateľnou technikou, patrí medzi
najvyťaženejších štúdiových hudobní-
kov a má stály angažmán v Slovenskej
filharmónii. Spomeňme jeho spoluprá-
cu s Matúšom Jakabčicom, Petrom
Lipom, Stanleym Clarkom, Ronom
Afiffom, či Gregom Hop Ykinsom. 
Na bicie bude hrať Martin Valihora,
absolvent prestížnej Berklee Collage of
Music Ako druhý basgitarista sa pred-
staví Róbert Vizvári, pôsobiaci okrem
iného v Slovenskej filharmónii na
poste prvého kontrabasu. Jeho brat
Eugen sa ujme klávesových nástrojov a
na gitaru bude hrať Mišo Bugala. Pred-
kapelou Juraj Griglák & Company
bude mladá východoslovenská kapela
oscilujúca medzi Veľkými Kapušanmi,
Strážskym a Michalovcami The Illu-
sions Trio. (dš)

Tému vzťahov 

v meste uvedie

galéria Krokus
VÝSTAVA
Pod názvom Prepáčte, kde nájdem
najbližšiu dopravnú zápchu?, vysta-
vuje v galérii Krokus na Námestí 1.
mája 3 Martin Melicherčík, ktorý sa
umelecky sústreďuje najmä na tému
vzťahov v meste.
Martin Melicherčík (*1977 v Martine)
študoval grafický dizajn na Vysokej
škole výtvarných umení v Bratislave.
Na svojej prvej samostatnej výstave
predstavuje série smaltov, v ktorých
využíva prvky súčasného grafického
dizajnu (napr. piktogramy, logá či
komiksové postupy), ktoré spája s gra-
fickým jazykom street artu a grafity.
Inštaláciu dopĺňa séria autorských
samolepiek. Výstava potrvá do 3. júla
2009. (dš)

V Pálffyho 

paláci koncert

pre onkológiu 
HUDBA
Mladí hudobníci Komorného
orchestra Štátneho konzervatória v
Bratislave pod vedením Františka
Töröka vystúpia na charitatívnom
koncerte na podporu detskej onko-
lógie.
Koncert sa uskutoční vo štvrtok 18.
júna 2009 o 18.00 h v Pálffyho paláci
na Zámockej ulici 47. Ako sólisti sa
predstavia dvaja huslisti z Akadémie
múzických umení v Prahe - Martina
Štillerová a Pavel Bogacz ml. Dobro-
voľné vstupné bude venované detskej
onkologickej klinike. (dš)

DIVADLO
V divadle Aréna uviedli hru Petra
Pavlaca Cirkus, ktorú napísal
podľa literárnej predlohy diel
Júliusa Barča-Ivana. Autor sa
nechal inšpirovať Barčovou po-
viedkou Cirkus a divadelnou hrou
Dvaja.
V divadle Aréna tak vznikol kom-
paktný celok, divadelná hra, ktorá
spojením oboch literárnych predlôh
prináša divákovi ilúziu menom Cir-
kus. Svet trblietavých pozlátok a
heroických fyzických výkonov, za
ktorým sa však skrýva plač, trápenie a
slzy. Za každým akrobatom, ktorý
práve predvádza svoje umenie na
hrazde, sa skrýva matka. V Barčovej
poviedke je to matka, ktorá už nevlá-
dala ďalej znášať trpký údel pobytu
na tomto svete a umiera. Jej Maličký

však musí hrať. Chlapec, ktorý by
radšej sedel pri posteli svojej mamy a
ronil slzy, musí stvárať pestvá a rozo-
smievať publikum. A nemusí to byť
len cirkus. Tak mi schádzajú na um
slová jedného z našich súčasných
divadelníkov a úspešných autorov,
ktorý musel vyjsť na javisko aj v deň,
keď mu umrel otec. Komedianti? 
Július Barč-Ivan, vnímavý, citlivý,
málovravný a plachý muž nechodil
po svoje námety za humná, čerpal ich
zo svojich skúseností. Aj divadelnú
hru Dvaja napísal z nenaplnenej túž-
by po stretnutí s nevlastným, nikdy
nepoznaným, bratom. 
V Pavlacovej hre sa malý chlapec
stáva dospelým mužom, komedian-
tom, akrobatom, opilcom a milova-
ným manželom, ktorý si podľa dvoch
klaunov lásku krásnej Marianny

nezaslúži. A tak ho zabijú. Kto je
vinný? Marianna? Hra nedáva odpo-
veď na túto otázku, ani sa nesnaží
divákom priblížiť strastiplnú púť po
svete, ktorú musia dvaja milujúci
klauni absolvovať s pocitom bezbre-
hej viny. 
Môžeme vidieť len malý úsek ich
života, rozhodnutie oslobodiť Ma-
riannu od násilníckeho manžela,
ktorý si jej lásku nezaslúži. Hra nedo-
stáva očakávaný smutno-smiešny
podtón, skôr tragické rozuzlenie, kto-
ré nenecháva nikoho na pochybách,
že strastiplná cirkusová púť sa nekon-
čí. Na výstižnej scéne Pavla Andraš-
ka, v kostýmoch Jany Hurtigovej a v
réžii Michala Vajdičku v hre Cirkus
účinkujú Milan Ondrík, Martin Na-
hálka, Szilvia Kiss, Miloslav Mejzlík
a ďalší. Dáša Šebanová

Július Barč-Ivan v divadelnej podobe

DIVADLO
V období silného vplyvu peňazí
ústiaceho až do mamonu, uviedlo
divadlo Nová scéna pôvodný slo-
venský muzikál so silne duchovnou
až náboženskou tematikou - Franti-
šek z Assisi.
S prihliadnutím na fakt, že na muzikál
a do divadla nechodia len silne veria-
ci ľudia, treba povedať, že aj zdanlivo
negatívne hodnotenia ako patetickosť,
emocionálnosť, gýčovitosť, preexpo-
novaná inscenačná vrelosť, slúžia
teraz k prospechu a prispievajú k cel-
kovému pozitívnemu vyzneniu diela,
ktoré má pôsobiť predovšetkým na
city diváka. 
František z Assisi odhodil zo seba
brokát a vyzul zlaté črievice, odtrhol
sa od pŕs hojných mileniek a chodil po
svete temer nahý a bosý. Hlásal lásku,

chudobu, pokoru a vernosť Kristovi.
Jeho prerod zaznamenáva predstave-
nie v divadle Nová scéna s vyvážený-
mi hereckými výkonmi a príťažlivým
spevom, ktorý rozochvieva. Scéna
Pavla Andraška je účelná a pôsobivá,
kostýmy Ľudmily Várossovej vysti-
hujú dramatickosť zvratu aj dôležitosť
vyhranených momentov. 
Sú krásne a noblesné tam, kde sa to
má blýskať, aby vzápätí spokorneli vo
chvíľach modlitby. Áno, František z
Assisi v muzikáli na Novej scéne pre-
hovára k vtákom. Modlí sa spolu s
kameňmi, zdieľa s Kristom bolesť
jeho rán na vlastných rukách, oslobo-
dzuje sa od hriechu a povznáša dušu
zbavenú príťaže tela. 
To všetko v umeleckej podobe, akú si
vyžaduje muzikál, so spevom a tan-
cami, s premyslenými a odťažitými

hereckými vstupmi. Pod tento pô-
vodný muzikál sa podpísal Martin
Kákoš, ktorý je autorom námetu, li-
breta a režisérom, hudbu zložil Gabo
Dušík a texty piesní napísal Martin
Sarvaš. 
Hoci by si každý z účinkujúcich za-
slúžil za svoju úmornú prácu zmienku
v novinách, vymenujme aspoň hlav-
ných predstaviteľov: Stanislav Slo-
vák, Kamil Mikulčík, Peter Makran-
ský, Marián Slovák, Karin Olasová,
Martin Kaprálik, Jana Lieskovská,
Karol Čálik, Jana Valocká, Stano
Král, Lucia Molnárová, Štefan
Kožka, Jana Golisová, Martin Hudec
a ďalší. 
Choreograficky na diele spolupraco-
val Jaroslav Moravčík a o hudobné
naštudovanie predstavenia sa postaral
Ľubomír Dolný. Dáša Šebanová

František z Assisi je pokora i zhýralosť

Ilúzia menom Cirkus v sebe skrýva plač, trápenie aj slzy. FOTO - Oleg Vojtíšek

Viac o bratislavskej
kultúre sa dozviete na

www.banoviny.sk
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SOBOTA 13. júna
� 9.00 - Chlieb nad zlato, Divadlo
bábok, Bratislava, medzinárodný báb-
kársky festival, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36
� 13.00 - Peter Pan, KBT VŠMU, Bra-
tislava, medzinárodný bábkarský festi-
val, Bratislavské bábkové divadlo,
Dunajská 36
� 14.00 - Otvorenie kultúrneho leta
2009 na Kuchajde, 18. ročník slávností
letného slnovratu, Svätojánske ohne,
jazero Kuchajda
� 17.00 - Sophora a hosť, koncert fol-
krockovej hudobnej skupiny, Štúdio 12,
Jakubovo námestie 12
� 17.00 - Zima v doline Muminkov,
Divadlo BAJ - Varšava, Poľsko, medzi-
národný bábkarský festival, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská 36
� 18.00 - Večer Ruda Slobodu, literár-
no - hudobné pásmo, Veľká sála Istra-
Centra, Hradištná 43, Devínska Nová
Ves, vstup voľný 
� 19.30 - V. Klimáček: In Da House,
žúrka v Londýne, divadlo GunaGU,
Františkánske námestie 7

� 20.00 - Ďaleký Blízky východ, kino,
A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12

NEDEĽA 14. júna
� 10.00 - Ivan Golik, Akademické báb-
kové divadlo Kyjev, Ukrajina, medziná-
rodný bábkarský festival, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.30 - Rozprávky v Gullfosse, Páni
klauni - divadlo Žihadlo, reštaurácia
Gullfoss, Čulenova 5 
� 10.30 - Nedeľné matiné, E. Ginzery,
cimbal, I. Šiller, klavír, program: B. Bar-
tók, V. Bokes, D. Matej, C. Debussy, I.
Stravinskij, GMB, Mirbachov palác,
Františkánske námestie 11
� 10.30 - Kubo, účinkuje Stražanovo
bábkové divadlo, DK Dúbravka, Sara-
tovská 2/A
� 14.30 - Krása Nevídaná, BBD,
medzinárodný bábkarský festival, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 15.00 - Nedeľný čaj o tretej, do tanca
hrá Kartago, DK Lúky, Vigľašská 1

� 16.00 - Čo sa skrýva za obrázkom,
tvorivé čitateľské dielne, pre deti od 5
rokov, Bibiana, Panská 41
� 16.30 - Slncový kôň, účinkuje diva-
dielko Bum-Bác, Veľká sála IstraCentra,
Hradištná 43, Devínska Nová Ves
� 18.00 - My fair lady, alebo všetci
sme Pygmalioni, divadlo, premiéra,
Štúdio 12, Jakubovo námestie 12 
� 19.00 - Zhasněte lampiony, česko-
slovenský herecký koncert T. Vilhelmo-
vej a M. Miezgu, divadlo v podpalubí,
Tyršovo nábrežie
� 19.00 - Y. Reza: Boh masakra,
komédia najhranejšej súčasnej autorky,
divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.30 - V. Klimáček a kol.: Som hot
dog (true story of my facebook), divad-
lo GunaGU, Františkánske námestie 7

PONDELOK 15. júna
� 12.00 - Otvorenie letnej čitárne,
nádvorie knižnice IstraCentra, Istrijská
6, Devínska Nová Ves
� 16.30 - Psy, film, rež. W. Pasikowski,
PL, 1992, zobrazuje Poľsko v roku 1989
bez akéhokoľvek prikrášľovania, Poľ-
ský inštitút, Námestie SNP 27
� 19.00 - Éric-Emmanuel Schmitt:
Evanjelium podľa Piláta, alebo ako to
bolo..., divadlo a.ha, Školská 14
� 19.00 - Zhasněte Lampiony, česko-
slovenský herecký koncert T. Vilhelmo-
vej, a M. Miezdgu, Divadlo v podpalubí,
Tyršovo nábrežie
� 19.00 - Tiso, monodráma, divadlo
Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.09 - Večer s Milanom Markovi-
čom a jeho hosťom Pavlom Hamme-
lom, Café Scherz, Partizánska 2, Palisády
� 19.30 - V. Klimáček: Historky z
fastfoodu, divadlo GunaGU, Franti-
škánske námestie 7
� 20.00 - Mŕtve duše, divadlo SkRAT,
A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12
� 20.00 - Extempore, autorská komor-
ná scénická koláž humorných divadel-
ných zákuskov najrozličnejších žánrov a
štýlov na tému ľudskej komunikácie,
opustenosti a hľadania identity, divadlo
Non.Garde, Prepoštská 4

UTOROK 16. júna
� 10.00 - K. Žiška: VelipsespileV,
poézia reality, realita poézie - divadelná
asambláž, od 13 rokov, divadlo Ludus,
Malá sála PKO
� 14.00 - Čo sa skrýva za obrázkom,
tvorivé čitateľské dielne, pre deti od 5
rokov, Bibiana, Panská 41
� 17.00 - Art Pegas, slávnostná akadé-
mia, DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3

� 18.00 - Piesňové mosty medzi Slo-
venskom a Rakúskom, koncert, S.
Eisinger (Viedeň), soprán, J. Havaj (Bra-
tislava), barytón, A. M. Werner (Viedeň),
klavír, Mozartova sieň Rakúskeho veľ-
vyslanectva, Ventúrska 10
� 19.00 - Natěrač, Pražské divadlo,
Teátro Wűstenrot, Trnavské mýto 1

� 19.00 - Samuel Beckett: Koniec hry,
derniéra, divadlo a.ha, Školská 14
� 19.00 - Fragile, koncert. Divadlo v
podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - J. Novák: Tolstoj a peniaze,
príbeh zo života slávneho ruského spiso-
vateľa, divadlo Astorka, Námestie SNP33
� 19.00 - L- Lochhead: Perfect days,
romantická komédia, divadlo Aréna,
Viedenská cesta 10
� 19.30 - V. Klimáček: In Da House,
žúrka v Londýne, divadlo GunaGU,
Františkánske námestie 7
� 20.00 - Vapori del Cuore (SK), kon-
cert, A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12

STREDA 17. júna
� 10.00 - Čo sa skrýva za obrázkom,
tvorivé čitateľské dielne, pre deti od 5
rokov, Bibiana, Panská 41
� 14.00 - eLKá, divadelné predstavenie,
účinkuje: divadlo Jaki, CDLaV, Gašta-
nová 19
� 18.00 - Dajme šancu nožičkám, cha-
ritatívny koncert poslucháčov v hre na
klavír, DK Kramáre, Stromová 18
� 18.00 - Prvosienka, vystúpenie det-
ského folklórneho súboru z Bratislavy,
DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 19.00 - Vražda sekerou v sv. Peter-
burgu, podľa románu F. M. Dostojev-
ského Zločin a trest, divadlo Astorka,
Námestie SNP 33
� 19.00 - P. Pavlac: Cirkus, divadelná
hra na motívy poviedky Cirkus a diva-
delnej hry Dvaja od Júliusa Barča-Ivana,
divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.30 - V. Klimáček: In Da House,
žúrka v Londýne, divadlo GunaGU,
Františkánske námestie 7

ŠTVRTOK 18. júna
� 14.00 - Čo sa skrýva za obrázkom,
tvorivé čitateľské dielne, pre deti od 5
rokov, Bibiana, Panská 41

� 18.00 - M. A. Hip - Hop Unit, vystú-
penie tanečnej skupiny, DK Zrkadlový
háj, Rovniankova 3
� 19.00 - David Harrower: Nožmi do
sliepok, divadlo Ívery, Školská 14
� 19.00 - P. Pavlac: Červená princez-
ná, život dcéry sovietskeho komunistic-
kého pohlavára Leonida Iľjiča Brežne-
va, divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.30 - K. Vosátko a kol.: Telenove-
la, divadlo GunaGU, Františkánske
námestie 7
� 20.00 - Flamenco Meets Orient, účin-
kujú: žiačky TŠ Šanca tanca, žiačky Fla-
mencovej tanečnej školy, skupina Fla-
menquitos, Tanečná skupina Belly tranz,
DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3

PIATOK 19. júna
� 10.00 - Bolo to za dávnych čias, krea-
tívne dopoludnie pre deti MŠ, M klub,
Rovniankova 3
� 18.00 - Bengt Ahlfors: Ale, ale pani
plukovníkova! divadelná hra v podaní
divadelného súboru Forbína pri Základ-
nej umeleckej škole v Devínskej Novej
Vsi, Veľká sála IstraCentra, Hardištná 43 
� 19.00 - Music Club, Podzemie uvá-
dza autorov slovenského rapu: Nevieme,
Dj Maniak, D6, Ba Takt, Dj Mako, DK
Lúky, Vigľašská 1
� 19.00 - Túlavé srdce, hra o láske,
vášni, vernosti i zrade..., divadlo Astor-
ka, Námestie SNP 33
� 20.00 - Art of Livin´, Juraj Griglák &
Company, účinkujú: J. Griglák - basgita-
ra, M. Valihora - bicie, M. Bugala - gita-
ra, R. Vizvári - basgitara, E. Vizvári -
klavír, predkapela: The Illusions Trio,
Klub za Zrkadlom, Rovniankova 3
� 20.00 - Ordinace u Zelené ohrady, r.
P. Slaby, Krkonošská kabelová televize
2009, kino inak, hra so žánrom v experi-
mentálnych rukách, A4 Nultý priestor,
Námestie SNP 12

VÝSTAVY
� František Kudláč, (1909-1990),
maľba - kresba - grafika - divadelná a fil-
mová tvorba, Galéria SVÚ, Dostojev-
ského rad 2, potrvá do 21. júna
� Zora Kompánková: Farebné zore-
nie, Galéria Michalský dvor, Michalská
3, potrvá do 28. júna
�My 2009, výstava prác detí a mládeže
z výtvarných kurzov, záujmových krúž-
kov a tvorivých dielní KZP, CC cen-
trum, Jiráskova 3, potrvá do 30. júna

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

vyjdú opäť o týždeň
18. júna 2009




