
Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sa
len pred pár dňami tešili z majstrov-
ského pohára za víťazstvo v Corgoň
lige a v pondelok 15. júna 2009 už
začali prípravu na nový ročník. O
tom, na čo myslel pred prvým tré-
ningom, o zmenách v kádri, ale aj o
celkovej príprave sme sa pozhovára-
li s trénerom Ladislavom PECKOM.
- V kabíne bolo na začiatku 25 hráčov.
Niektorí noví, niektorí starí, verím
však, že do konca júna sa nám podarí
pripraviť mužstvo tak, aby sme ligu
začali čo najlepšie. Letná príprava je
krátka, urobíme však všetko pre to, aby
sme znovu vytvorili kvalitný tím.
Ktorých nových hráčov ste privítali
na prvom zraze?
- Troch. Kornela Salátu z Petržalky, na
skúšku prišiel Japonec Hidetoši Watai
a máme tu aj Maria Božiča z Bosny a
Hercegoviny. Tí sú najaktuálnejší.

Božič by mal byť posilou do stredu,
hráva defenzívnejšieho stredopoliara.
Japonec je tiež stredopoliar, ale skôr
ofenzívnejší. 
Ako vyzerajú odchody?
- Hanek je už v Prešove, zamieriť by
tam mal aj Ižvolt. O Masarykovi je
predčasné hovoriť. Je to náš najlepší
strelec, najlepší strelec Corgoň ligy,
nemyslím si, že by bolo preňho najlep-
šie odísť do Prešova. Uvidíme, či sa
dohodne s funkcionármi na ďalšom
predĺžení zmluvy. 
Akú posilu najviac potrebujete?
- Útočníka, ktorý by dokázal strieľať
góly a pomohol nám nielen v lige, ale
aj v pohári. Na ňom budeme najviac
pracovať.
Ako ste rozdelili prípravu?

- Začneme vo Vyhniach, kde sa znovu
chceme dať dokopy. Chlapci by si tam
zase mali zvykať na záťaž. Po týždni
doma ideme do Rakúska, kde už
nabehneme na zápasový rytmus.
Vyvrcholiť by to malo Superpohárom,
s ktorým sú však menšie problémy.
Stále sa napríklad oficiálne nevie, kde
sa bude hrať.
Viete už, kde budete hrávať ligu?
- Asi na Slovane. Sme tu zvyknutí, je to
náš domáci stánok, nebudeme ho
meniť. Nie je to však otázka iba na
mňa. Ja som tu len na to, aby sme tré-
novali a hrali. O ihrisku rozhodnú iní. 
S akými myšlienkami ste začali prí-
pravu?
- Aby sme zabudli na minulú sezónu.
Máme veľké, ale reálne ciele, určite
nebudeme napredovať bez toho, aby
sme na ne nemysleli.

Zhováral sa Dušan Blaško
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Vyhrajte voľné

vstupenky

na mestské

kúpaliská
REDAKCIA
V utorok 9. júna 2009 správca mest-
ských športovísk - STaRZ Bratislava
- otvoril letnú sezónu na mestských
kúpaliskách. Pôvodne sa tak malo
stať koncom mája, nepriaznivé poča-
sie však termín otvorenia kúpalísk
odsunulo o takmer dva týždne.
Na dúbravskej Rosničke pribudla 35-
metrová šmykľavka, v Krasňanoch a v
Rači sú zrekonštruované bazény. V
Rači pribudol aj detský bazén, ktorý tu
chýbal niekoľko rokov. Nové sú aj
kabínky na prezliekanie.
Do pondelka 22. júna 2009 bude
STaRZ vyberať vstupné len počas
víkendov, od pondelka sa platiť aj
počas pracovných dní.
Piati čitatelia Bratislavských novín
však majú šancu vyhrať voľné vstu-
penky na sedem mestských kúpalísk -
Zlaté piesky, Tehelné pole, Rosnička,
Lamač, Delfín, Krasňany a Rača. Na
www.banoviny.sk súťažíme od pondel-
ka 22. do piatka 26. júna, každý deň
vyhrá jeden z čitateľov vstupenku s pia-
timi voľnými vstupmi na mestské kúpa-
liská. Kliknite od pondelka do piatka na
www.banoviny.sk a vyhrajte jednu z
piatich vstupeniek. (red)

Do Slovana ide

Uhrin, možno

vymení Pecka 
BRATISLAVA
Funkcionári futbalového ŠK Slovan
Bratislava pripravili fanúšikom
hneď v úvodný deň prípravy bela-
sých na nový ročník Corgoň ligy šok.
V pondelok 15. júna 2009 sa objavi-
la správa, že trénera Ladislava
Pecka nahradí Dušan Uhrin.
Šesťdesiatšesťročný tréner nechcel
spočiatku tieto informácie komento-
vať, akurát ho zaskočilo, že Ladislav
Pecko by mal zo Slovana odísť úplne...
Spolumajiteľ klubu Ivan Kmotrík
vysvetlil trénerskú zmenu tým, že pred
Slovanom stojí prestížna Liga maj-
strov, a klub sa na ňu potrebuje pripra-
viť čo najlepšie. 
V utorok 16. júna pricestoval Dušan
Uhrin do Bratislavy, stretol sa tu s naj-
vyššími funkcionármi klubu, s ktorými
sa vraj definitívne dohodol na príchode
do Slovana. Večer sa mal už dokonca
vybrať za mužstvom do Vyhní, kde sa
belasí pripravujú na ligu. 
V čase našej redakčnej uzávierky sa
doťahovali posledné detaily prípadnej
zmluvy, oficiálne však v utorok stále
platilo, že trénerom majstrovského
Slovana je Ladislav Pecko. (db)

Štvrtok 18. júna 2009 Pressburger Zeitung ~ Pozsonyi Újság ~ Nova Posoniensia Ročník XII. ~ Číslo 23

PETRŽALKA
Nebezpečnému prebehovaniu chod-
cov cez frekventovaný úsek Panón-
skej cesty pri Auparku by mal byť
onedlho koniec. Mesto chce do
konca júna predĺžiť dopravné
zábrany na ostrovčeku, ktorý rozde-
ľuje štvorpruhovú komunikáciu.
Zábrany majú byť dlhšie o 33,5 metra
a po ich osadení by sa mali skončiť
nebezpečné situácie, ktoré vznikali na
tomto úseku kvôli chodcom. Tí si tu po
vystúpení z autobusov MHD krátili
cestu do obchodného centra. 
Panónska cesta je v tejto lokalite
mimoriadne nebezpečná. Spôsobujú to
nezodpovední vodiči, ktorí tu jazdia

vysokou rýchlosťou. Aj napriek tomu
že zábrana sa od 11. júna už o nejaký
ten meter predĺžila, pristihli sme chod-
cov, ktorí ju obišli. Ohrada by však
mala končiť až tesne pri zvodidlách na
Novom moste, a preto je predpoklad,
že taký dlhý úsek sa už zachádzať
neoplatí. Zábrana síce nie je veľmi
estetická, no ide o oficiálnu dopravnú
zábranu, ktorá má výrazné charakteris-
tické farby podobné, aké majú doprav-
né značky. Estetickejšia je napríklad
zábrana v podobe plotu na Staromest-
skej ulici, ktorý je navyše skrášlený
zeleňou.  
V súvislosti s osádzaním zábran sa
objavili aj názory, podľa ktorých ťahá

v tomto prípade za kratší koniec cho-
dec. Do obchodného centra zo zastáv-
ky je to vraj poriadna obchádzka.
Názory dopravných policajtov sú jasné
– život a zdravie sú dôležitejšie. Okrem
toho sa na takomto type vozovky priec-
hod pre chodcov nezvykne navrhovať.
Investora stavby Auparku neplánuje
žiadne opatrenia. Návrhom mesta a
pomoci pri riešení situácie na tomto
úseku by sa vraj nebránil. 
Hlavné mesto osadí novú časť zábrany
za 8628 eur. Ďalšie podobné zábrany
neplánuje, aj keď tvrdí, že situáciu na
komunikáciách monitoruje. Dá sa vraj
inšpirovať aj návrhmi od občanov pro-
stredníctvom infolinky. (rob)

Skončí sa nebezpečné prebehovanie
Nebezpečný úsek, ktorý hrozil neustálymi kolíziami, by sa mal stať minulosťou. FOTO - Oto Limpus

Tréner Pecko potrebuje ešte útočníka

Počas leta sa 

treba v meste

pripraviť na

rozkopané ulice 
BRATISLAVA
Motoristov čaká cez leto v bratislav-
ských uliciach množstvo rozkopa-
ných ciest a častí komunikácií. Magi-
strát začína od 1. júla 2009 s prvou
etapou opravy obnovy vozoviek.
Náklady majú byť 7 miliónov eur.
Generálny investor Bratislavy chce od
1. júla  do 1. septembra 2009 zabezpe-
čiť opravu Pražskej ulice v úseku od
Šancovej po Stromovú v celej jej šírke
a v dĺžke 1077metrov. Dôjde tu k čias-
točnej uzávierke jazdných pruhov a
doprava bude smerovaná vždy po voľ-
ných jazdných pruhoch v oboch sme-
roch. 
V tom istom čase, teda od 1. júla do 1.
septembra 2009, bude mesto opravo-
vať Šancovú ulicu  v úseku od Pražskej
ulice po Trnavské mýto, opäť v celej
šírke a dĺžke 1672 metrov. 
Od od 1. júla sa začne aj s opravou
Ružinovskej ulice v úseku od Bajkal-
skej po Astronomickú ulicu v celej
šírke a dĺžke 2624,4 metra. Oprava
potrvá až do 15. novembra 2009. 
V lete opravia aj Mickiewiczovu ulicu
v celej šírke a dĺžke 435 metrov. Opra-
va je plánovaná od 1. do 15. augusta
2009. V úseku od Špitálskej po Ulicu
29. augusta dôjde počas prvého augus-
tového víkendu k úplnej uzávierke
dopravy a MHD,  obchádzka bude cez
Špitálsku a Ulicu 29. augusta. Na zvyš-
nom úseku Mickiewiczovej od križo-
vatky s Ulicou 29. augusta po Obchod-
nú ulicu dôjde cez druhý augustový
víkend k úplnej uzávierke pre cestnú
dopravu, okrem MHD. (rob)

Spropagujte

denné detské

tábory na webe
REDAKCIA
Opäť sú tu letné prázdniny a s nimi
denné detské tábory pre bratislavské
deti. Mnohé z nich totiž nemajú
možnosť ísť do táborov mimo mesta
a tak je tu ponuka mestských orga-
nizácií a cestovných agentúr.
Pokiaľ taký detský tábor organizujete a
chcete ho spropagovať, môžete tak
urobiť bezplatne na www.banoviny.sk,
kde sme medzi Praktické informácie
zaradili zoznam Detské denné tábory
2009.
Ako prvé boli do zoznamu pridané tra-
dičné denné tábory, ktoré organizuje
STaRZ - Správa telovýchovných a
rekreačných zariadení. Ďalšie denné
tábory budeme pridávať postupne, ak o
nejakom tábore viete, môžete ho pridať
na www.banoviny.sk. (red)



NOVÉ MESTO
Po dlhých tridsiatich rokoch devas-
tácie ožíva v týchto dňoch známy
mlyn Klepáč na Železnej studienke
v Bratislavskom lesoparku. Mlyn
prevádzkuje Združenie Klepáč a
jeho dvere sú pre verejnosť už otvo-
rené.
Záchranné práce na mlyne trvali viac
ako tri roky. Majiteľka Ľudmila Sedlá-
rová - Rabanová ho venovala deťom a
mladým ľuďom z Bratislavy i okolia
ako základňu v prírode. Mlyn opravila
z vlastných peňazí a z príspevkov
súkromných osôb i firiem. Zámerom
obnovy mlyna Klepáč bolo zachovanie
pôvodnej architektúry, kamenných
múrov, ako aj mlynského kolesa.
Mlyn poskytne klubovne, jednoduché
ubytovanie, stanový tábor i ihrisko.
Súčasťou areálu bude aj malá výletná
reštaurácia. Na dokončenie potrebuje
ešte upraviť terén pred budovou, inte-
riér vybaviť nevyhnutným nábytkom a
sanitárnym zariadením. Nevyhnutné je
dokončiť pripojenie pitnej vody a
podobne.
Združenie Klepáč chce bývalý mlyn v
plnej kráse sprístupniť ešte tento rok,
limitujúcim faktorom sú však financie.
Obracajú sa preto aj na Bratislavčanov,
ktorí by chceli ich úsilie podporiť. Uro-
biť tak môžu zaslaním darovacej SMS
v tvare DMS KLEPAC na telefónne
číslo 877. Cena darovacej správy je 1

euro, z ktorého 96 centov poputuje po
odrátaní administratívneho poplatku
operátora na záchranu Klepáča. Viac

informácií je k dispozícii aj na stránke
ww.klepac.sk. (rob)

FOTO - Juraj Robl a archív 

STARÉ MESTO
Staromestská samospráva ešte tento
rok prebuduje ďalšie tri križovatky
na spomaľovače. V utorok to majú
potvrdiť poslanci miestneho zastupi-
teľstva pri schvaľovaní zmeny tohto-
ročného rozpočtu mestskej časti.
Samospráva už má pripravené projekty
na tri križovatky na Grösslingovej ulici.
Ide o križovatky s Ulicou 29. augusta, s
Lazaretskou a s Klemensovou ulicou.
Na ich prebudovanie na spomaľovacie
prahy chce samospráva vyčleniť 130
000 €. Ďalších 24 000 € má ísť na vybu-
dovanie prahu na Kúpeľnej ulici pri
vyústení na Palackého ulicu. Dodávate-
ľa stavebných prác vyberie miestny
úrad verejným obstarávaním.
Týmto spôsobom samospráva už vlani
prebudovala križovatku Jelenej ulice s
Palárikovou ulicou (na fotografii) a
vybudovala spomaľovací prah na Palac-
kého ulici pri vyústení na Jesenského
ulicu.
Betónové spomaľovacie prahy začalo
Staré Mesto systematicky budovať
podľa európskych štandardov ako prvá
bratislavská mestská časť. Prednostne
ich buduje pri základných a materských

školách na komunikáciách 3. a 4. triedy,
ktoré sú v správe mestskej časti. Vybu-
dovanie spomaľovacích prahov spočíva
vo zvýšení križovatky na úroveň chod-
níkov, čím vznikne spomaľovač moto-
rových vozidiel a súčasne bezbariérové
priechody pre chodcov.
Staromestská samospráva už teraz zva-
žuje prebudovanie ďalších križovatiek
na spomaľovače. Na základe žiadosti
obyvateľov Zochovej ulice a rodičov

detí zo základnej a materskej školy na
Podjavorinskej ulici by takto mohla
byť prebudovaná aj križovatka Zocho-
va - Podjavorinskej. Ďalšou križovat-
kou, ktorá by sa mohla zmeniť na spo-
maľovač, by mohlo byť križovanie ulíc
Moyzesova - Gunduličova, kde vodiči
často nerešpektujú pravidlo pravej
ruky a dochádza tu opakovane ku kolí-
ziám áut. (pol)

FOTO - Oto Limpus
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Vinníci sú,

neznámi, idú

trestať všetkých 
NOVÉ MESTO
Rozhodnutie novomestského úradu
o tom, že majitelia psov na Bojnickej
ulici 19 - 25 sa ich musia do konca
septembra zbaviť, je bezmocnosťou
kompetentných donútiť niektorých
jednotlivcov dodržiavať pravidlá.
Miestny úrad na čele so starostom
Richardom Frimmelom namiesto hľa-
dania konkrétnych vinníkov trestá celú
skupinu ľudí. Čudné praktiky novo-
mestského miestneho úradu sa objavili
v zákaze chovu psov na Bojnickej
ulici. Dôvodom boli sťažnosti obyvate-
ľov na údajné bezohľadné správanie sa
majiteľov psov voči ostatným nájom-
níkom. Psíčkari sa musia zvierat zbaviť
do konca septembra. 
Úrad dal hlasovať o tom, či obyvatelia
dovolia, alebo nedovolia chov psov v
bytoch. Zo 192 oslovených občanov sa
zapojilo 56, z nich 29 nesúhlasilo, ostat-
ní neboli proti chovu. Úrad si hlasova-
nie vysvetlil po svojom a vzhľadom na
to, že ostatní sa nevyjadrili, celkový
výsledok hovorí v neprospech držania
psov. Mnohí psíčkari však tvrdia, že
trpia kvôli niektorým jednotlivcom,
ktorí majú s chovom psov problémy,
alebo majú bojových psov, ktorých sa
ľudia boja. Kolektívne postihovanie
považujú v demokratickej spoločnosti
za nehorázne a nevídané. 
Miestny úradu nám poskytol stanovis-
ko, podľa ktorého v garsónkach na
Bojnickej ulici 19, 21, 23 a 25, ktoré
dala postaviť mestská časť a je ich
vlastníkom, „nie je vhodné kvôli ich
ploche, riešeniu, vybaveniu a z hygie-
nických dôvodov, aby v nich boli drža-
né psy“. Uplatnenie zákazu v praxi
treba podľa úradu oprieť o súhlasné
stanovisko minimálne dvoch tretín
nájomníkov. Preto miestny úrad po
rokovaní zastupiteľstva oslovil listom
všetkých nájomníkov 192 bytov na
Bojnickej ulici. „Obsahoval aj upozor-
nenie, že ak sa niekto z rôznych dôvo-
dov nevyjadrí, miestny úrad to bude
pokladať za prejav nesúhlasu s drža-
ním psov v bytoch.“
Zo 192 tlačív, prostredníctvom ktorých
mali nájomníci odpovedať, sa miestne-
mu úradu v určenej lehote vrátilo 56. Z
nich 27 vyjadrovalo súhlas s držaním
psov v bytoch a 29 nesúhlas.
Psíčkari tvrdia, že každá mestská časť
má niekoľko všeobecne záväzných
nariadení, na ktorých základe môže
postihovať jednotlivcov, ak ho neplnia.
Neporiadnych psíčkarov napríklad na
základe nariadenia o dodržiavaní čisto-
ty a poriadku. Dodržiavanie nariadení,
ktoré sa týkajú psov, má robiť najmä
mestská polícia. (rob)

Staromestská samospráva prebuduje

ďalšie križovatky na spomaľovače

Protestujú proti

mestskému

divadlu
BRATISLAVA
Skupina divadelníkov a kultúrnych
pracovníkov protestuje proti roz-
hodnutiu poslancov mestského
zastupiteľstva založiť novú príspev-
kovú organizáciu Mestské divadlo
Pavla Országha Hviezdoslava.
Novú organizáciu založili poslanci
4. júna a mestské divadlo má začať
fungovať od 1. januára 2010. Skupina
umelcov považuje tento krok za vedo-
mé poškodzovanie záujmov obyvate-
ľov Bratislavy. 
Podľa nich v situácii, keď sa znižujú
finančné prostriedky pre existujúce
mestské organizácie, je vznik ďalšej,
navyše bez jasnej obsahovej náplne,
hazardovaním s mestskými financiami.
Myslia si, že z dlhodobého hľadiska je
pre kultúru v meste omnoho dôležitej-
šia podpora rôznorodých kultúrnych
aktivít formou grantov, čím sa podpo-
ria už existujúce projekty, súbory a
podobne. 
Hlavne sa podľa nich vytvorí priestor
na vznik a rozvoj nových aktivít.
Tvrdia, že svojvoľné zakladanie fi-
nančne nákladného divadla v čase
krízy je dôsledkom neexistencie jasne
formulovanej koncepcie rozvoja kultú-
ry a výsmechom všetkých profesionál-
nych občianskych aktivít, vytvárajú-
cich život mesta. 
Divadelníci vyzývajú mestských po-
slancov, aby zrušili, podľa nich, poli-
tické rozhodnutie o založení novej prí-
spevkovej organizácie a akceptovali
odporúčanie odbornej výberovej komi-
sie na prevádzkovateľa divadla, ktoré
sa javí ako najefektívnejšie. Mali by
tiež zaviazať primátora, aby vypraco-
val zmysluplnú stratégiu kultúrneho
rozvoja mesta, ktorá by prešla odbor-
nou verejnou diskusiou tak, aby
zohľadňovala záujmy obyvateľov a
zodpovedala európskym štandardom.
Pod výzvou je podpísaných 14 divadel-
níkov a hudobníkov, okrem iných
napríklad Ľubomír Burgr, Slávo Kre-
kovič, Zuzana Duchová, Dušan Vicen
a ďalší.
Mesto kúpilo budovu Divadlo Pavla
Orságha Hviezdoslava s pozemkom za
1,98 mil. eur a zaviazalo sa, že bude di-
vadlo pod rovnakým názvom využívať
naďalej na umeleckú činnosť. (rob)

Mlyn Klepáč znovu ožíva, na úplné 

dokončenie ešte potrebuje podporu

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



STARÉ MESTO
Na výstavbu polyfunkčného domu
Apartmán park na Belopotockého
ulici v bratislavskom Starom Meste
už má investor - spoločnosť Zipp
Bratislava, s.r.o, právoplatné staveb-
né povolenie. 
Ide už o druhé stavebné povolenie na
túto stavbu. Voči tomu prvému, ktoré
vydal stavebný úrad Staré Mesto vo
februári 2008, sa odvolala občianska
iniciatíva Za zachovanie životného
prostredia v Starom Meste. Na základe
tohto podania rozhodoval o povolení
Krajský stavebný úrad Bratislava
(KSÚ).  Ten zrušil rozhodnutie staveb-
ného úradu Starého Mesta, pretože
navrhovaný projekt pre stavebné kona-
nie bol v rozpore s vydaným územným
rozhodnutím. 
Podľa vyjadrenia hovorkyne Starého
Mesta Aleny Kopřivovej úrad svojím
rozhodnutím nezrušil rozhodnutie sta-
romestského stavebného úradu. Bola to
časť, v ktorej išlo o územné rozhodnu-
tie o umiestnení stavby Polyfunkčný
dom, Apartmán park II, Bratislava.
Rozhodnutie Krajského stavebného
úradu Bratislava nadobudlo právoplat-
nosť 24. apríla 2009.
A. Kopřivová konštatovala, že podľa
vyjadrenia KSÚ, staromestský staveb-
ný úrad pochybil, keď spojil konanie o
zmene územného rozhodnutia o
umiestnení stavby podľa paragrafu 41
stavebného zákona so stavebným
konaním. V odôvodnení KSÚ uviedol,
že bolo treba najskôr právoplatne roz-
hodnúť o zmene územného rozhodnu-
tia a až následne v intenciách tejto
zmeny povoliť stavbu. Na základe toho
začal staromestský stavebný úrad
podľa Aleny Kopřivovej 24. apríla
2009 nové konanie o povolení stavby.
Rozhodnutie o jej povolení už bolo
vydané a nadobudlo právoplatnosť v
piatok 5. júna 2009.
Podľa Soni Párnickej z občianskej ini-
ciatívy Za zachovanie životného pro-
stredia v Starom Meste, staromestský
stavebný úrad nezverejnil rozhodnutie
KSÚ a neinformoval ani o začatí nové-
ho stavebného konania tak, ako mu to
prikazuje zákon. „Nevyvesil ho na
úradnej tabuli ani na internete, napriek
tomu, že KSÚ požiadal mestskú časť o
doručenie kópie s údajmi o vyvesení

verejnej vyhlášky na úradnej tabuli
Starého Mesta. Nestalo sa tak,” uvied-
la S. Párnická. Podľa nej občianska ini-
ciatíva má podozrenie, že ide o úmysel
zatajiť informácie, aby sa občania k
novému stavebnému konaniu nemohli
vyjadriť. Ako dodala, na miestnom
úrade medzitým zistila, že všetky
dotknuté orgány sú už dávno o tejto
veci informované, len občania nie. „To
znamená, že ako obyvatelia dotknutí
stavbou, riadni účastníci konania,
nemáme žiadne oficiálne informácie k
dianiu v správnom konaní k výstavbe v
parku na Belopotockého ulici. V roz-
pore s platnou legislatívou,” dodala
Soňa Párnická.
„Začatie konania oznámil stavebný
úrad Staré Mesto účastníkom staveb-

ného konania, a nie verejnou vyhláš-
kou. Nebol dôvod oznamovať ho
verejnou vyhláškou, keďže všetci
účastníci konania boli známi. Ako
povinnosť to neukladá ani zákon,“ rea-
govala hovorkyňa Starého Mesta.
Investor v súčasnosti robí v parku pre-
kládku sietí. Podľa J. Varinskej, inves-
tor zatiaľ nevie presne určiť, vzhľadom
na celosvetovú ekonomickú situáciu,
kedy začne s výstavbou. Možno to
bude o rok alebo aj o tri. Isté podľa nej
je, že komplex postavia. Súčasťou pro-
jektu má byť aj verejne prístupný park
s oddychovými zónami, lavičkami a
fontánou, vybudovaný na náklady
investora, ktorý ho následne odovzdá
do vlastníctva hlavného mesta. (rob)

VIZUALIZÁCIE - Architekti BKPŠ

Mesto zrejme

postaví štadión

aj futbalistom
BRATISLAVA
Ani tri roky po podpise Memoranda
o výstavbe národného futbalového
štadióna sa o novom futbalovom
stánku nehovorí ako o istej veci. 
Naopak. Spoločnosť J&T, ktorá pre-
vzala pred rokom ŠK Slovan Bratisla-
va, už druhý raz presunula búracie prá-
ce. Najskôr sa nahlas hovorilo o de-
cembri 2008, potom, už tichšie o júni
2009, no najnovšia verzia výstavby
Národného futbalového štadióna sa
spája s ďalším partnerom – mestom
Bratislava.
Ako prezradil prezident Slovenského
futbalového zväzu František Laurinec,
nový štadión nemá byť už národný, ale
má to byť mestský futbalový štadión. 
Znamenalo by to, že ho nepostavia,
ako sa pôvodne rátalo, tri bratislavské
kluby v spolupráci so zväzom, ale Bra-
tislava za štátne peniaze. Mesto už
podľa našich informácií dokonca
požiadalo ministerstvo školstva o dotá-
ciu a teraz sa čaká na vyjadrenie štát-
nych orgánov. F. Laurinec tvrdí, že do
konca jeho funkčného obdobia ako
prezidenta SFZ, čiže do marca 2010,
by sa malo začať s výstavbou.
O tom, že financovanie mestom je pro-
blematické, sa presvedčili aj hokejisti.
Okolo Zimného štadióna O. Nepelu,
ktorý má hostiť MS 2011, je podozre-
nie, že jeho rekonštrukcia sa výrazne
predraží. Aj preto je dôležité, čo všetko
obsahuje mestská žiadosť o štátnu
dotáciu. Magistrát ju Bratislavským
novinám do uzávierky tohto vydania
neposkytol. (db)
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Bratislavská

radosť zo života

po švédsky
RUŽINOV
Ak ste sa niekedy zamýšľali nad
tým, prečo je obchodný dom IKEA
modro-žltý, odpoveď vám ponúknu
v sobotu 20. júna 2009 priamo v jej
bratislavskom obchodnom dome.
Keďže v tento deň sa oslavuje jeden z
najväčších švédskych sviatkov, Mid-
sommar, IKEA naň pripravila zaují-
mavé ponuky a veľa zábavy. Podsta-
tou Midsommaru je totiž veseliť sa,
tešiť sa zo života a osláviť tak prichá-
dzajúce leto. 
Po celý deň si návštevníci môžu
pozrieť typickú švédsku májku, ktorá
sa na rozdiel od našich zvykov vo
Švédsku vztyčuje „na počesť“ naj-
dlhšieho dňa v roku - Midsommaru -
letného slnovratu. Celý deň sa každý
návštevník bude môcť zúčastniť na
zábavnom kvíze, v ktorom vyhrá
každý, kto správne odpovie na všetky
otázky. Od 12.00 h sa potešia všetky
zábavychtivé deti, pre ktoré organizá-
tori pripravili hry a súťaže. O 14.00 h
zatancuje detský folklórny súbor
Čečinka a o 17.00 h vystúpi ABBA
revival band s populárnymi piesňami
svetoznámej švédskej skupiny, ktorá
sa preslávila desiatkami hitov počas
takmer desiatich rokov svojej existen-
cie. 
Ak teda chcete chuť bujarého švéd-
skeho sviatku okúsiť aj vy, vyberte sa
do IKEA. Nájdete tam všetko, čo
potrebujete na slávnostne prestretý
stôl - taniere, misy a misky, príbory,
poháre, servítky, ale aj dekorácie, a to
všetko v štýle, aký si zvolíte. 
Ak navštívite Obchodík so švédskymi
špecialitami, určite si vyberiete z
bohatej ponuky, sleďov, kaviáru či
švédskeho piva, ale aj jahodových
dezertov - dobrý základ vašej mid-
sommarovskej hostiny. 
Návštevníci budú mať k dispozícii
ochutnávku pravých švédskych špe-
cialít v reštaurácii aj v bistre za
pokladnicami, k teplému jedlu v reš-
taurácii dostane každý švédsku tortu
zadarmo a deti k detskému menu pre-
kvapenie v podobe švédskych cukrí-
kov. IKEA chce takýmto spôsobom
priblížiť svojim návštevníkom kraji-
nu, z ktorej pochádza a jej najkrajšie
zvyky. (ik)

Investor už má stavebné povolenie 

na výstavbu na Belopotockého ulici

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

Nový FordKa Feel the difference

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

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

FordKa_WL_252x100_BAnov.indd 1 20.4.2009 11:51:38

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
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Treba si 

posvietiť na

čierne reklamy
LIST ČITATEĽA
Ako podnikateľa platiaceho za re-
klamu na bilbordoch v našom meste
nemalé finančné prostriedky, z kto-
rých časť plynie do príjmov mest-
ských častí, ma v poslednom čase
prekvapuje netradičná forma pre-
zentácie niektorých autopožičovní v
Bratislave. 
Tie používajú verejné priestranstvá a
parkoviská na reklamu svojich „najlac-
nejších“ služieb. Som presvedčený o
tom, že títo „tiežpodnikatelia“ za svoju
reklamu napr. na dlhodobo zaparkova-
ných autách na parkoviskách vedľa
frekventovaných ciest, na namontova-
ných plastových pútačoch na zábrad-
liach, plotoch a stĺpoch popri verejných
komunikáciách, či na odstavených
polepených prívesných vozíkoch
odstavených po meste, neplatia prísluš-
ným mestským častiam ani cent. 
Ak je to naozaj tak, nebolo by vhodné,
aby kompetentné mestské úrady občas
skontrolovali svoje „územia“ a zistili, či
tým tieto firmy neporušujú nejaké pred-
pisy a za poskytnutie verejných plôch na
reklamné služby im vyfakturovali prí-
slušné nájomné? V čase hospodárskej
krízy za zíde mestu každé euro. Alebo
sa mýlim? Igor Faltičko, Bratislava

Na Hodžovom

už nechcú 

ani jednu tehlu
LIST ČITATEĽA
Pána profesora Šlachtu si vážim, ale
pri čítaní jeho stanoviska k ďalšej
prípadnej výstavbe na Hodžovom
námestí som ostal zaskočený. 
Podľa môjho názoru by na Hodžovom
námestí už nemala pribudnúť „jediná
tehla“. Toto námestie je od postavenia
nevkusného monštra Tatracentra archi-
tektonicky zdevastované a rokokový
Grassalkovichov palác sa len krčí v
jeho tieni.
Paradoxne, bývalý hotel Fórum, posta-
vený za totality, ktorá sa k Bratislave
zachovala tak vandalsky, zapadá do
námestia lepšie. Jediná zmena, ktorú si
osobne dokážem predstaviť, je v pro-
spech nového parku.
Ak na Hodžovom námestí ďalej sta-
vať, tak to už rovno môžeme odstrániť
strechu paláca a pristavať „postmoder-
né sklenené poschodie“, ako sa to stalo
na domoch napríklad na roku ulíc
Dunajskej a 29. augusta, rohu Lazaret-
skej a Cintorínskej či na Laurinskej
ulici. Martin Pener, Bratislava

Hluk je už aj 

v dopravných

prostriedkoch
LIST ČITATEĽA
Dávam za pravdu článkom, ktoré
hovorili o hluku v Bratislave a na
túto tému by som doplnila aj svoj
postreh.
Ak vojdete napríklad do prostriedku
MHD, prípadne ňou denne cestujete
cez polovicu Bratislavy, tak hluk
pokračuje v podobe slúchadiel na
ušiach. Je pustený u drvivej väčšiny
cestujúcich, takže neraz, aj keď ste na
druhom konci dopravného prostriedku,
trasiete sa v rytme bubnov a podobne.
Slúchadlá nahlas hučia a celou cestou
sa starajú o „hudobný“ program spolu-
cestujúcich. Darmo sa stále čoraz viac
hovorí o vážnych následkoch na sluch.
Mám dojem, že nezostáva nič iné, len
začať kupovať a nosiť tlmiče do uší.
Majú ich v predajniach zdravotníckych
potrieb či v niektorých lekárňach, ale,
žiaľ, sú len do približne 90 decibelov,
takže silnejší rachot (napr. auto so
zapnutým rádiom pod oknom) budete
počuť aj cez tie tlmiče. Zlaté časy cha-
lúpok v lone prírody!

Vera Dovyšková, Bratislava

Z Genius loci Andrea ducha vyhnali
Genius loci je duch miesta, niečo, čo
vystihuje miestnu atmosféru, nálady
ľudí, miestny kolorit. Na Trenčian-
skej ulici oproti bytovému komplexu
Rozadol sídli reštaurácia, ktorá sa
označuje takýmto názvom. A pridáva
k nemu krátky dovetok - GENIUS
LOCI ANDREA.
Prečo Andrea, nevedno, možno má
meno v názve vystihovať nálady maji-
teľky, prevádzkarky, alebo len akejsi
nekonkrétnej nositeľky tohto mena.
Nech je tak, či onak, táto osoba musí
byť skvelou krotiteľkou duchov, pretože
duch reštaurácie Genius loci Andrea sa
tu nezdržiaval. Museli ho vyhnať pekne
ďaleko a je otázne, či sa sem vôbec nie-
kedy nejaký duch vráti.
Cítiť to aj na zariadení malej miestnosti,
ktoré pôsobí neudržiavaným dojmom.
Tento pocit nezlepšujú ani krikľavo
oranžové steny. Nábytok aj barový pult
v strede miestnosti je vyrobený z tmavé-
ho dreva a kontrastuje so žiarivými ste-
nami, rovnako ako sedačky pri niekoľ-
kých stoloch, čalúnené oranžovo-čier-
nou látkou. Počas letných dní sa hostia
radšej usádzajú na veľkej terase. Okrem
slnečníkov sú na nej veľkoryso dimen-
zované stoly a široké stoličky s vysoký-
mi operadlami. Summa summarum,
duch z interiéru tiež kamsi ubzikol.
Reštaurácia však napriek tomu bezdu-
chá nie je. Napodiv sem chodí dosť ľudí
z okolia na denné menu. V cenových
kategóriách od 3,20 € do 3,80 € v

Genius loci Andrea ponúkajú tri druhy.
S jednou polievkou sú kombinované
mäsité jedlá, cestoviny alebo šaláty. V
čase našej návštevy si väčšina ľudí
dávala Mexický guláš s knedľou.
My sme však boli zvedaví, či sa majite-
ľovi podarilo udržať ducha aspoň v
kuchyni. Nepodarilo. Dokonca sme
mali podozrenie, že aj kuchár, resp. člo-
vek zodpovedný za nákup surovín,
musel byť v ten deň bezduchý. Na jedál-
nom lístku sú všakovaké jedlá - z brav-
čového, hovädzieho, hydiny, rýb,  z te-
ľacieho. No jedno je, čo sa píše na jedál-
nom lístku a druhé, čo naozaj majú. Tak
sme sa pri objednávaní dozvedeli, že
nemajú teľacie, zo šiestich polievok je
len jedna, z dezertov len fabrikovaná
marlenka...
Keďže sme pohrdli denným menu a
rozhodli sme sa vyskúšať niečo z jedál-
neho lístka, boli sme odkázaní na overo-
vanie každého pokrmu. Komunikáciu
medzi nami a kuchárom sprostredková-
val personál, ktorý z faktu, že kuchyňa
nemá z čoho variť, tiež nebol nadšený.
Po viacerých neúspešných pokusoch
sme sa dopracovali k objednávke.
Zo spomínaných šiestich polievok sme
ochutnali Paradajkovú polievku so
syrom (1,63 €), ktorá bola súčasťou
denného menu. Bola však rovnako ried-
ka, neparadajková a zlá, akurát jej bolo

viac, keďže sme si objednávali „neme-
núčkovú“ porciu. Z predjedál sme si
trúfli na exoticky znejúce Tigrie oko
(2,29 €), za ktorým sa skrývali dve
hrianky potreté roztierateľným syrom a
prikryté volským okom.
Z hlavných jedál sme chceli vyskúšať
špecialitu z teľaciny, no museli sme sa
uspokojiť s bravčovým Čiernohorským
rezňom (4,61 €) s Opekanými zemiak-
mi (1 €) a s Kuracími prsiami plnenými
mozzarellou a slivkami (5,15 €) s Ame-
rickými zemiakmi (1 €). Kvalitou boli
na tom lepšie ako polievka, no zaradiť
ich do výkladnej skrine bratislavskej
gastronómie tiež nemôžeme.
Dezerty v ten deň kuchár nepripravoval,
takže náš obed sme zakončili bez slad-
kosti. Aj tak sme mali v ústach prílišnú
horkosť zo zážitku, ktorý nám tu pripra-
vili. Jediné ocenenie si v Genius loci
Andrea zaslúži personál, ktorý sa dosť
nabehal, aby s „menučkami“ obslúžil
plnú terasu hostí.
Aj to svedčí o tom, že bratislavský
stravník je tvor nenáročný. Stačí, keď
mu naservírujú lacné jedlo, na kvalitu
nehľadí. My však máme v tejto veci
jasno. Keď pôjdeme niekedy po Tren-
čianskej ulici, tomuto miestu bez ducha
sa oblúkom vyhneme.
Naše hodnotenie: �
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Cestujúci majú povinnosti aj práva
Kríza sem - kríza tam, so zvyšujúci-
mi sa hodinami slnečného svitu sa
Slovenska zmocňuje dovolenková
horúčka. Väčšina obyvateľstva
(vrátane mňa) síce zostane doma,
ale cestovné kancelárie však stupňu-
jú svoje ponuky na super lacné
dovolenky vo vzdialených exotic-
kých krajinách.
V dôsledku krízy vraj všade klesli
ceny ubytovania i turistických atrakcií
a letenky sú za bagateľ, ak si ich zaob-
staráte včas, to znamená vo veľkom
časovom predstihu. Pozor! Čím je
letenka lacnejšia, tým sú sankcie a
obmedzenia pre zákazníka vyššie. Tak
napríklad môže byť letenka neprebu-
kovateľná. Znamená to, že nemôžete
zmeniť termín letu ani v prípade, že sa
vyskytli okolnosti, pre ktoré sa vám
odlet vôbec nehodí. Nízkonákladová
letenka sa tak môže zmeniť na vyho-
dené peniaze.
Horko-ťažko sa vám nanajvýš podarí
vymôcť letiskové poplatky. To isté sa

vám prihodí, ak napríklad zmeškáte
prihlasovanie na let, ktoré býva 60
minút pred odletom lietadla. Pre prav-
du musím uviesť, že sa to nevzťahuje
iba na lacné letenky. V prípade zme-
škania prihlasovania sa totiž vaša leten-
ka predá niekomu z radov čakajúcich
na let na tzv. riziko. Neradujte sa:
Peniaze za letenku vám nevrátia, zisk
patrí leteckej spoločnosti. 
Aj v prípade, že ste si kúpili letenku do
biznis-triedy, v prípade neskorého pri-
hlásenia k letu môžete hovoriť o šťastí,
ak vás vôbec prepravia turistikou trie-
dou. Toľko o chybách na strane cestu-
júceho. Predpokladám však, že ste na
letisko prišli včas a bez známok opitos-
ti. Dozvedáte sa však, že vaše lietadlo
bude meškať. Za meškanie alebo odlo-
ženie letu zodpovedá letecká spoloč-
nosť. A to aj vtedy, ak ste dopravu zve-
rili do rúk cestovnej kancelárie. Podľa

nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady Európskeho spoločenstva platia
totiž jednotné pravidlá odškodňovania
pre všetky druhy letov. Počas čakania
máte po 2 hodinách nárok na občer-
stvenie. Ak lietadlo mešká, alebo nele-
tí vôbec, musí vás spoločnosť bezplat-
ne ubytovať na jednu i viac nocí. Jej
povinnosťou je aj bezplatná preprava
do hotela, ako aj dva telefonáty, naprí-
klad príbuzným. Ak vám neumožnia
odlet viac hodín či dní, máte nárok na
náhradu. Do vzdialeností 1500 km je to
250 eur, od 1500 do 3500 km 400 eur,
nad 3500 km 600 eur. 
Keď spoločnosť ponúkne náhradný let
a čas príletu nepresiahne 2 až 4 hodiny
oproti plánovanému príletu, môže zní-
žiť náhradu za meškanie o 50 percent.
Zdá sa vám to zložité? A to ešte netuší-
te, ako zložito budete prípadné náhrady
vymáhať, pretože letecké spoločnosti
veľmi nerady „púšťajú chlp“. Prajem
vám, aby ste to nemuseli využiť.
Marta Černá, Fórum spotrebiteľov

Exkluzívna 
ponuka bytov
Zadunajská ulica - Petržalka

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

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

+ pozemok v cene
• K bytu možnosť dokúpenia garáže, 

alebo garážového státia

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

www.bytcorp.sk

Je vaša postava už pripravená do plaviek? S HYPOXI 
terapiou možete dosiahnuť fantastické výsledky 
za krátky čas. Účinok HYPOXI terapie je priamo 
zameraný na problémové partie. Výsledok: viditeľné 
spevnenie pokožky a zmenšenie obvodu. Tento efekt 
zabezpečia HYPOXI prístroje aktivovaním tukových 
buniek v problémových partiách tela. Môžete sa 
zamerať na brucho, boky, nohy, zadoček 
– s HYPOXI terapiou dosiahnete postavu do 
plaviek! Informácie k akcii na: www.hypoxi.com

Je vaša postava už pripravená do plaviek? S HYPO

Dostaňte vašu postavu 

do úžasnej dovolenkovej 

formy už za 4 týždne!
LETNÁ terapia, 

prihláste sa už dnes!

HYPOXI ŠTÚDIO CENTRUM  
tel.: 02/ 5443 3302, mobil: 0915 450 715

HYPOXI ŠTÚDIO II
tel.: 02/ 5564 0019, mobil: 0908 189 189

        Akcia -15 %
               +  plážová osuška
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Petržalské deti

idú do táborov

na Duchonku
PETRŽALKA
Päťdesiat mladých Petržalčanov
čaká leto na Duchonke. Miestna
samospráva v spolupráci s občian-
skym združením Pre radosť zorga-
nizovala pre deti zo sociálne slabších
rodín desaťdňové letné tábory v zná-
mom rekreačnom stredisku.
„Budú pre deti vo veku od 7 do 15
rokov. Prosociálny projekt je hradený z
verejného rozpočtu a celkové náklady
sa pohybujú okolo 7300 eur, pričom v
sume sú zahrnuté náklady za ubytova-
nie, stravu, dopravu i odborný dozor,“
informoval hovorca petržalskej samo-
správy Ľubomír Andrassy. Tábory
budú od 19. do 28. júla a od 28. júla do
6. augusta 2009. 
„Okrem táborov pripravuje miestny
úrad spoločne s Centrom voľného času
a agentúrou Kubus sériu denných voľ-
nočasových podujatí. Centrum voľné-
ho času na Gessayovej ulici organizuje
tvorivé umelecké dielne, ponúka roz-
právkové hry či výlety do okolitej prí-
rody,“ dodal Ľubomír Andrassy.
Denné tábory majú z tematického hľa-
diska týždennú periodicitu a cena päťd-
ňového celodenného programu je 30
eur. V cene je zahrnutá strava, cestovné,
pedagogický dozor a poistenie. Zápis
detí do táborov či tvorivých dielní je
každý deň od 14.00 do 17.00 h. Viac
informácií je na www.cvcgesba.edu.sk,
alebo na čísle 62 315 979.
Šikovné ruky si budú môcť napríklad
otestovať aj každý pracovný deň v
tábore na Pankúchovej ulici. Detské
kriminálne prípady, dopravné značky
či rôzne záchranné akcie budú v zna-
mení Troch pátračov na ihrisku na
Bosákovej ulici. (mm)

Petržalka už ide 

na elektronické

aukcie
PETRŽALKA
Petržalská samospráva si ako prvá v
meste overila schopnosť elektronic-
kej aukcie. Stalo sa tak vo verejnom
obstarávaní dodávateľov pre staveb-
né práce počas rekonštrukcií jednej
základnej a dvoch materských škôl.
„Hlavný prínos elektronickej aukcie je
nielen v ekonomickej rovine, ale hlav-
ne v otázke transparentného nakladania
s verejnými zdrojmi,“ prezradil hovor-
ca petržalskej samosprávy Ľubomír
Andrassy a pokračoval: „Ekonomické
výhody sú v tom, že cez takúto aukciu
viete znížiť cenové ponuky na staveb-
né práce či služby, ktoré si objednala
verejná správa u privátneho dodávate-
ľa a priemerne sa tak ušetrí 10 až 15
percent.“
Čo sa týka otvorenosti súťaže, aj tam
vidí Ľubomír Andrassy výhody:
„Súťažiacim spoločnostiam dáva
druhú šancu v tom, aby ponúkli nové
cenové kalkulácie, aby mohli hýbať
tým, čo predložili v obálke v prvom
kole. Je to tiež najlepší nástroj boja s
klientelizmom a vnáša transparentnosť
do rozhodovania o investovaní, použití
verejných peňazí.“
V tomto prípade sa celkove ušetrilo
takmer 12 000 eur a s rekonštrukciami
Materskej školy Bohrova, Materskej
školy Lietavská a Základnej školy
Lachova by sa malo začať hneď na
začiatku prázdnin.
Petržalská samospráva chce pokračo-
vať v elektronických aukciách podľa
vyjadrenia Ľ. Andrassyho určite ešte aj
v tomto roku. (mm)

Pracovníci mestských lesov môžu len 

upozorňovať, zasahovať musí polícia
NOVÉ MESTO
Problém cyklistov jazdiacich na Par-
tizánskej lúke po chodníku (na
Kysuckej ulici), kde pre nich platí
zákaz vjazdu, sa týka aj Mestských
lesov v Bratislave. Ich pracovníci
vraj podľa návštevníkov rekreačnej
oblasti nerobia dosť pre to, aby
zabránili jazde nielen rekreačných,
ale často najmä bezohľadných
cyklistov, ktorí si mýlia cestu pre
peších s pretekárskym oválom. 
Riaditeľ bratislavských Mestských
lesov Vladimír Kuťka však tvrdí, že
situácia nie je taká jednoduchá, ako sa
možno zdá. „Naši pracovníci na Parti-
zánskej lúke musia hlavne sledovať
stav detských ihrísk, zariadení, ich bez-
pečnosť, čistotu, upratovať drobné
odpadky, prípadne informovať firmu,
ktorá sa stará o väčšie upratovanie.“
Niektorí návštevníci lúky si myslia, že
títo pracovníci môžu aj zastavovať a
pokutovať cyklistov. „Priestupky

nemôžu riešiť pokutami. Majú však
mobily na to, aby hneď volali štátnu a
mestskú políciu. Čo sa týka zadržania,
ich právomoc je rovnaká ako každého
iného človeka, ktorý napríklad vidí, že
niekto robí neporiadok a môže ho
zadržať do príchodu polície. Je to však
diskutabilné, pretože naši pracovníci sú
na úrovni obyčajných ľudí,“ vysvetľu-
je Vladimír Kuťka.
Riaditeľ bratislavských Mestských
lesov priznáva problémy s cyklistami.
„Viem, že policajtky na koňoch príchá-
dzajú na Partizánsku lúku a zastavujú
cyklistov. Neviem však, ako riešia
porušovanie zákazu vjazdu, zrejme len
dohovormi. Podľa môjho názoru by
však pokojne mohli pristúpiť k poku-
tám, pretože cyklisti sú na to dlhodobo
upozorňovaní,“ myslí si Vladimír
Kuťka.
Pracovníci mestských lesov nemajú
podľa neho striktné príkazy, ako sa
majú v prípadoch cyklistov zachovať:

„Býva to individuálne. Iné je, keď sa
tam napríklad malé dieťa učí bicyklo-
vať a iné, keď sa tade preženie nejaký
pretekár.“ 
Riešením by mala byť stála alebo
veľmi častá prítomnosť polície: „Tá
tam musí byť permanentne, aspoň hodi-
nu-dve denne. Ťažko si totiž predstaviť,
že náš pracovník zavolá políciu, povie,
že teraz tu prefrčal cyklista, ale kým
policajti prídu, cyklista je už dávno
preč,“ dodáva Vladimír Kuťka. 
Partizánska lúka nie je pre bratislavské
Mestské lesy jediným problém v Leso-
parku: „Tie sú všade. Napríklad s
víkendovým a sviatočným dodržiava-
ním vjazdov na Cestu mládeže. Nieke-
dy máme problémy aj s prejazdmi ľudí
cez Lesopark. Rampy sú síce osadené,
ale tí, ktorí sa tam vyznajú, najmä
Račania, už vedia ako ich obísť. Teraz,
našťastie, pomohlo, že podobné veci sú
už trestnými činmi,“ dodal Vladimír
Kuťka. (db)

RUŽINOV
Ak túžite po mieste, ktoré v sebe spája prí-
jemné bývanie s komplexnosťou služieb a
dostatočným priestorom na relax, multi-
funkčný komplex CENTRÁL je pre vás to
pravé miesto !
Spoločnosť Immocap Group sa rozhodla vytvoriť
komplex, ktorý nadviaže na tradíciu a pritom dá
bývaniu v Bratislave nový a moderný rozmer. Svo-
jou architektúrou nadväzuje na okolité prostredie
a snaží sa čo najlepšie naplniť potrebu človeka po
prírode, bezpečnosti a dopravnej dostupnosti.
Výhodná poloha komplexu poskytne návštevní-
kom a obyvateľom široké možnosti autobusovej,
trolejbusovej, električkovej i pešej dopravy. 

Dokonalý relax v kúpeľoch CENTRÁL
CENTRÁL vám ponúkne široké možnosti kúpeľov.
Príležitosť rozmaznávať telo i ducha poskytne
návštevníkom kúpeľov aqua zóna, množstvo
iných vodných atrakcií, ale aj fitness a wellness.
Pre obyvateľov budú pripravené výhody zakúpe-
nia exkluzívnej Centrál karty. 

Oddych vo viac ako 
hektárovom kúpeľnom parku
Priamym prechodom z kúpeľov sa dostanete do
kúpeľného parku s rozlohou viac ako 1 hektáru.
Výškovým umiestnením parku sme sa ho snažili
izolovať od okolitého prostredia a sprístupniť
verejnosti na rôzne voľnočasové aktivity. Kombi-

nácia zelene a zaujímavých vodných dekorácii
vytvoria pôsobivé miesto vyhovujúce každému. A
tak zeleň, ktorá býva v mnohých súčasných deve-
loperských projektoch Bratislavy utláčaná do úza-
dia, sa spolu s vodou stávajú dominantným
prvkom projektu CENTRÁL. 

Vyberte si svoj byt 
a zarezervujte si ho medzi prvými!
Predajné miesta na Plynárenskej ulici a na Hlav-
nom námestí ponúkajú možnosť zarezervovať si
byty v tomto jedinečnom projekte a byť tak medzi
prvými, ktorí si môžu vybrať bývanie
podľa svojich predstáv. CENTRÁL
chce ponúknuť svojim oby-

vateľom len to najlepšie a preto im dáva možnosť
dispozičných zmien v bytoch a zároveň vysokú
úroveň štandardného vybavenia interiérov. Ceno-
vé rozpätie bytov umožní každému nájsť si svoj
kúsok domova a uskutočniť tak spoľahlivú investí-
ciu do svojej budúcnosti.
Multifunkčný komplex CENTRÁL vám ponúka nie-
len priestranné rezidencie, ale aj útulné bývanie v
malom. Široké možnosti bytov umožňujú pohodlné
bývanie podľa vašich predstáv a to len pár minút
od centra. Celý objekt bude monitorovaný kame-
rovým systémom, čo zahŕňa i monitorované parko-
visko. Rezidenčné objekty budú mať 24 hodinovú
recepciu. Ďalšou formou ochrany bude i prístupo-

vý systém. Tak začnite bývať so
všetkých čo k tomu patrí...

wwwwww..cceennttrraall..sskk
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Jungmannova 10-12, 851 01 Bratislava
tel./fax: 6252 5021, 0905 431 455

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

Vám vyrobí a namontuje 

Aj na splátky!

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

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

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

Zasekol sa vám trezor?

CENTRÁL - najlepšie mestské bývanie v Bratislave

� STAVEBNÁ ČINNOSŤ 
V RAKÚSKU

� NOVÉ DOMY 
V HAINBURGU NA PREDAJ

� POZEMKY NA VÝSTAVBU RD
� FINANCOVANIE VÁŠHO PPROJEKTU

Tel: 0043/664 32 11 649, p. Havaši
www.samobau.sk

Navrhovateľ Slovanft Petrochemicals, s.r.o., 
Bratislava predložil správu o hodnotení 

Rekonštrukcia 
Etylénovej jednotky, 

Slovnaft Petrochemicals, s.r.o.
Do správy o hodnotení je možné nahliadnuť v
dňoch od 9. 6. do 9. 7. 2009 na prízemí budo-
vy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne
nám. 1, v priestoroch Služieb občanom/FRONT
OFFICE. (V elektronickej podobe bude zámer k
nahliadnutiu na www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Infor-
mačný systém podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.)
Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť
Ministerstvu životného prostredia SR, odbor hod-
notenia a posudzovania vplyvov na životné pro-
stredie, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratisla-
va 1 do 9. 7. 2009.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok v areáli
SPC, ktorý je súčasťou SLOVNAFT, a.s. v lokalite Vlčie
hrdlo, k. ú. a MČ Bratislava - Ružinov, územný obvod
Bratislava II.
Účelom navrhovaného zámeru je rekonštrukcia výroby
už existujúcej výrobnej jednotky, ktorá bude umiestnená
na pôvodnom mieste bl.č.85. V rámci projektu rekon-
štrukcie etylénovej jednotky (EJ) budú dobudované 2
prevádzkové celky s novými zariadeniami - zásobník ety-
lénu, ktorý bude umiestnený na bl. 71 v areáli SPC a
technológia pre hydrogenáciu C4/C5 frakcie, ktorá
bude umiestnená v rámci EJ na bloku 85. Jednotlivé
bloky EJ sa nachádzajú na nasledovných blokoch areá-
lu: 
Na bloku 85 Rekonštruovaná časť EJ

Hydrogenácia C4/C5 frakcií
Na bloku 71 Plánovaný zásobník etylénu
Predpokladaný termín začatia činnosti: 3/2010
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: 8/2012

� � � � �
VEREJNÉ PREROKOVANIE

správy o hodnotení sa uskutoční 
v spolupráci s navrhovateľom 

dňa 23. 6. 2009 (utorok) o 17.00 h
v miestnosti č.107 Primaciálneho paláca, 

Primaciálne námestie 1, Bratislava

V Krasňanoch opravia lesnú cestu
NOVÉ MESTO/RAČA
Na prelome júna a júla zabezpečia
Mestské lesy v Bratislave rekon-
štrukciu lesnej cesty od muničného
skladu k horárni Krasňany.
Ide o úsek v katastrálnom území Vino-
hrady, v pokračovaní Peknej cesty
smerom do Lesoparku. „Cesta je v

súčasností výrazne opotrebovaná, jej
stav je hrozbou tak pre vozidlá, ako aj
pre chodcov a cyklistov. Povrch sa
miestami úplne rozpadá, nefunkčné je
aj odvodnenie, čo v období dažďov
spôsobuje škody. Rekonštrukcia sa
bude tykať úseku v približnej dĺžke 1,5
kilometra, šírky 4 metre, kde bude

vozovka v celom rozsahu zrekonštruo-
vaná ,dobudované nespevnené krajni-
ce, rigoly, a pod.,“ informovala hovor-
kyňa magistrátu Eva Chudinová. 
Oprava vyjde na 382 027 eur, financo-
vať ju bude Európsky pôdohospodár-
sky fond pre rozvoj vidieka z programu
rozvoja vidieka SR 2007-2013. (mm)
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Od 15. júla budú

na Záhradníckej

obmedzenia 
RUŽINOV
Pre pokračujúcu rekonštrukciu
Záhradníckej ulice, z ktorej vznik-
ne štvorpruhová komunikácia, dôj-
de k takmer úplnej uzávierke križo-
vatky ulíc Záhradnícka a Miletičo-
va.
Úplná uzávierka ulice bude v čase od
15. júla do 31. augusta 2009, keď sa
predpokladá nižšia intenzita dopravy
kvôli letným prázdninám a dovolen-
kám. Obnova si nevyžiada vylúčenie
električiek, ktoré budú medzi Ružino-
vom a Trnavským mýtom premávať.
Priamo v križovatke Záhradnícka -
Miletičova bude umožnené len pravé
odbočenie zo Záhradníckej ulice do
centra mesta smerom ku Košickej a
Prievozskej ulici. 
Z Miletičovej ulice smerom od Košic-
kej a trhoviska bude obchádzková trasa
smerovaná na jednosmernú spojovaciu
cestu pri bývalom bitúnku. Odtiaľ
povedie obchádzka odbočením vpravo
na Záhradnícku ulicu smerom do Ruži-
nova, respektíve na Jégého ulicu. Tá
bude jednosmerná smerom k Trnavskej
ceste. 
Smerom z Ružinova do mesta bude
premávka odklonená tiež na Jégého
ulicu k zimnému štadiónu a cez
Trnavskú smerom na Trnavské mýto.
Obmedzenie v mestskej hromadnej
doprave sa bude týkať liniek trolejbu-
sov č. 201, 205, 209, a 212 a autobusov
č. 50, 66, 68, ako aj linky nočnej dopra-
vy N70. (rob)

Kalváriu idú

dobrovoľníci

zrevitalizovať
STARÉ MESTO
V rámci programu Oživujeme verej-
ný priestor rozdelila Nadácia Inten-
da 17 000 eur pre 22 mimovládnych
organizácii a neformálnych združe-
ní. 
Jeden z projektov sa týka aj Kalvárie v
Starom Meste, ktorá by mala dostať
nový vzhľad. „Kalvária je dlhodobý
dobrovoľnícky projekt. Jeho cieľom je
kompletné zrevitalizovanie starej brati-
slavskej Kalvárie, jej pútnického chod-
níka. Práce budú doplnené archeolo-
gickým výskumom a environmentál-
nymi prácami v lesíku v okolí Kalvárie
a v Horskom parku,“ informovala
manažérka komunikácie nadácie Zuza-
na Brliťová.
Práce sa uskutočnia 27. až 31. júla a
3. až 5. augusta 2009 formou medziná-
rodného tábora dobrovoľnej práce.
Pôjde o neformálnu skupinu desiatich
až trinástich dobrovoľníkov zo zahra-
ničia a dvoch slovenských.
Na mieste súčasnej Kalvárie bol voľa-
kedy len gaštanový lesík. V roku 1713
sem prišli mnohí obyvatelia Bratislavy,
ktorí sa snažili ujsť pred morovou epi-
démiou. Urobil tak aj mešťan Ján Lau-
erman, ktorý vyhlásil, že ak sa jeho
rodina pred morom uchráni, postaví tu
na znak vďaky dve kaplnky. Keď sa
jeho želanie splnilo, sľub dodržal.
Jedna kaplnka stojí ešte aj dnes na
severovýchodnom svahu, druhú, na
Hlbokej ceste, venoval úcte Panny
Márie. (mm)
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Letné práce na Záhradníckej ulici sa 

dotknú aj liniek hromadnej dopravy
RUŽINOV
Druhá etapa rekonštrukcie Záhrad-
níckej ulice si od 15. júla 2009 vyžia-
da zmenu v organizácii mestskej
hromadnej dopravy a presmerova-
nie niektorých liniek, ktoré v tejto
lokalite jazdia. Zmeny sa týkajú tro-
lejbusov a autobusov, električka
bude premávať bez nejakých obme-
dzení. 
Trolejbusovú linku č. 201 obojsmerne
odklonia na obchádzkovú trasu Prie-
vozská, Mlynské nivy, Karadžičova,
Legionárska, Račianske mýto. Zastáv-
ky na Miletičovej ulici nebudú fungo-
vať a na obchádzkovej trase trolejbusy
zastavia na všetkých zastávkach. Linka
číslo 205 bude dočasne vyradená z pre-
mávky. 
Podľa dopravného podniku niet žiadnej
alternatívnej trolejbusovej trate, kadiaľ
by mohla byť presmerovaná. Pre obyva-
teľov Trnávky bude náhradné spojenie s
centrom mesta poskytnuté prostredníc-
tvom prestupu na Trnavskom mýte,
medzi električkami premávajúcimi do
centra mesta a trolejbusmi č. 204.
NA MILETIČOVEJ ULICI
ZRUŠIA ZASTÁVKY
Trasa linky číslo 209 sa skráti od Kra-
márov po obratisko Jelačičova s pre-
jazdom cez ulice Jelačičova, Kupecké-
ho, Žellova a Miletičova. Na úseku
Miletičovej ulici v oblasti trhoviska a v
Ružovej doline nebudú zastávky fun-
govať. Trasa linky číslo 212 je dlhodo-
bo zmenená už od prvej fázy rekon-
štrukcie. 

Trolejbusy odbočujú zo Záhradníckej
na Svätoplukovu, ďalej Prievozskú,
Mierovú a konečnú majú na začiatku
Prievozu, na zastávke Hraničná, kde je
zriadené manipulačné trolejové obra-
tisko. Rovnaká je aj náhradná trasa,
akurát opačným smerom.
AUTOBUS Č. 50 SA VRÁTI
NA BÝVALÚ TRASU
Zmeny v organizácii mestskej hromad-
nej dopravy sa týkajú aj autobusovej
linky číslo 50. Od začatia prvej časti
obnovy Záhradníckej ulice je premáv-
ka tejto linky vedená obojsmerne po
obchádzkovej trase cez Záhradnícku a
Svätoplukovu ulicu. V druhej fáze sa
premávka autobusov č. 50 upraví tak,
že v smere na Ružinov sa vráti na stálu
trasu. Stavebnú jamu v križovatke
Záhradnícka - Miletičova autobusy
obídu cez spojovaciu komunikáciu pri
bývalom bitúnku a žiadna zastávka
nebude vynechaná. 
V smere na autobusovú stanicu, Šafári-
kovo námestie a Aupark sa za posled-
nou zastávkou na Ružinovskej ulici -
zastávka Pri jazere, autobusy odklonia
na obchádzkovú trasu Bajkalská, Tren-
čianska, Miletičova, Košická, kde sa
od zastávky Trhovisko napoja na svoju
stálu trasu a obnoví sa obsluha na
Dulovom námestí. Na obchádzkovej
trase autobusy č. 50 zastavia na zastáv-
kach Mliekarenská a Ružová dolina na
Trenčianskej ulici. Premávka autobu-
sov linky číslo 66 sa od 15. júla obno-
ví po pôvodnej trase. 
Stavenisko v rozostavanej križovatke

Miletičova obídu cez spojovaciu
komunikáciu pri bývalom bitúnku.
Linka číslo 68 bude presmerovaná do
obchádzky, ktorá povedie okruhom
od zastávky Trhovisko na Miletičovej
ulici cez spojovaciu komunikáciu pri
bývalom bitúnku, Jégého ul., Trnavs-
kú ulicu, Trnavské mýto, Krížnu,
Karadžičovu, Záhradnícku, Miletičo-
vu ul. a naspäť na Košickú. Na
obchádzkovej trase autobusy zastavia
na zastávkach Zimný štadión na
Trnavskej, Trnavské mýto na Krížnej
a zastávke Krížna na Karadžičovej
ulici. Ďalej na zastávkach Kvačalova
a Záhradnícka.
N70 BUDE JAZDIŤ 
PO DLHŠEJ TRASE
Nočná linka N70 musí byť kvôli uzá-
vierke križovatky Záhradnícka - Mile-
tičova presmerovaná na podstatne
dlhšiu a časovo náročnejšiu obchá-
dzkovú trasu. V smere na Podunajské
Biskupice za zastávkou Záhradnícka sa
odkloní na trasu Miletičova, Trenčian-
ska, Bajkalská, Ružinovská a napojí sa
na stálu trasu od zastávky Pri jazere.
Na obchádzkovej trase autobusy zasta-
via na zastávkach Trhovisko na Mileti-
čovej, Ružová dolina na Trenčianskej a
Mliekarenská na Trenčianskej ulici. 
V smere na Hlavnú stanicu za zastáv-
kou Slovanet na Záhradníckej pôjdu
autobusy po trase Jégého, Trnavská,
Trnavské mýto, Krížna, Americké
námestie. Na obchádzkovej trase zasta-
via na zastávkach Zimný štadión,
Trnavské mýto a Legionárska. (rob)
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LUDUS vymenil PKOza Tower Stage
Spoločne o doprave 
južne od Bratislavy 
Návrh realizácie rýchlostnej cesty 

R7, ktorá má riešiť čoraz kompliko-

vanejšiu dopravnú situáciu južne 

od hlavného mesta smerom na 

Lučenec – cestu 1/63, stále exis-

tuje v dvoch variantoch. Oba v sú-

časnosti posudzuje Ministerstvo 

životného prostredia z pohľadu 

vplyvov na životné prostredie.

V sídle BSK sa konalo ďalšie zo 

série pracovných rokovaní, ktoré 

majú zosúladiť stanoviská dot-

knutých samospráv z regió nu. 

Predseda BSK Vladimír Bajan, pri-

mátor hlavného mesta Bratislavy 

Andrej Ďurkovský, starostka Podu-

najských Biskupíc Alžbeta Ožvaldo-

vá a starostovia Vrakune - Ladislav 

Fatura, Dunajskej Lužnej - Ladislav 

Cingel, Rovinky - Štefan Hajdúch 

a Miloslavova - Jaroslav Ferian-

ček prezentovali svoje stanoviská 

a hľadali spoločné riešenia.

Variant A je zadefi novaný 

v územnom pláne regiónu aj hlav-

ného mesta i dotknutých obcí, 

to znamená, že je prerokovaný 

a schválený všetkými dotknutý-

mi orgánmi a inštitúciami, ktoré 

ho v schvaľovacom konaní posu-

dzovali. Je prijateľný pre región, 

mesto a obe mestské časti. Staros-

tovia Dunajskej Lužnej a Rovinky 

deklarovali, že by vedeli podporiť 

tento variant, ak by dostali záruku, 

že sa bude riešiť prepojenie ich 

obcí k Dunaju, pretože bez toho 

by ostali takpovediac odrezaní. 

Obci Miloslavov vyhovuje viac 

variant C, ktorý je trasovaný bližšie 

k jej katastru, pretože chce napo-

jiť svoje rozvojové plochy na túto 

rýchlostnú cestu. Tento je však 

neprijateľný pre Podunajské Bis-

kupice, kde by sa podľa starostky 

zhoršila nielen dopravná situácia, 

ale aj životné prostredie.

Kraj aj hlavné mesto presadzujú 

variant A. Predseda BSK V. Bajan 

prisľúbil, že bude hľadať riešenie 

aj požiadaviek, ktoré pomenovali 

starostovia dotknutých obcí. Na 

stretnutí sa hovorilo aj o možnom 

predĺžení Bajkalskej ulice po križo-

vatku Ketelec, ktoré by nadväzo-

valo na trasu variantu A.

Olympijský festival
Čaká nás druhý ročník úspešné-

ho celoslovenského podujatia 

Olym  pijský festival detí a mládeže 

Slovenska, ktorý zastrešuje súťaže 

škôl, obcí, okresov i krajov na Slo-

vensku. Zakladateľom myš lienky je 

Slovenský olympijský výbor (SOV). 

Ten v každom samosprávnom kraji 

ustanovil Krajský štáb. „Verím, že aj 

naším prispením, ako aj spoločným 

úsilím všetkých zainteresovaných sa 

podarí cez aktivity a formy činností 

tohto projektu viac pritiahnuť deti 

a mládež k súťaživosti a k zdravému 

pohybu vôbec“, povedal predseda 

BSK V. Bajan. 

V každom Krajskom štábe pô-

sobí koordinátor, ktorého môžu 

v priebehu celého roka kontak-

tovať inštitúcie v kraji a nahlásiť 

akékoľvek športové podujatie. Tie 

budú následne zaradené do celé-

ho festivalu. Pre BSK je koordiná-

torom Michal Nálepka z odboru 

školstva, mládeže a športu BSK 

(e-mail: michal.nalepka@re-

gion-bsk.sk, tel.: 02/48 26 48 21, 

mobil: 0907 412 622).

Pre divadlo sa tak končí niekoľko-

ročné obdobie neistoty a hľadania 

nových priestorov. Po desiatich ro-

koch v Petržalke sa v roku 2003 usíd-

lilo v budove PKO. Nájomná zmluva 

im končí tento mesiac. Nejasná bu-

dúcnosť však na LUDUS doliehala už 

niekoľko rokov. 

Od nových, moderne vybavených, 

priestorov, ale i od renomé, ktoré si 

Divadlo tanca stihlo za svoju krátku 

existenciu vytvoriť, si predseda BSK 

Vladimír Bajan sľubuje pritiahnutie 

mladého publika: „Myslím, že LUDUS 

si zaslúži stabilitu. Cestovanie naprieč 

Bratislavou nepridáva na stabilnom 

diváckom zázemí. To je to, čo chce-

me v tomto roku zmeniť. Aj preto 

nás oslovila ponuka Divadla tanca. 

Ideme do priestoru, ktorý je vo verej-

nosti známy. Predovšetkým nám ide 

o generáciu  mladých ľudí, ktorá sa 

sem naučila chodiť. Po veľmi ťažkých 

Stredoškolskí 
poslanci u Bajana
Ako sa rozbieha informačné cen-

trum mladých, na čo bude slúžiť 

jednotný preukaz študenta, alebo 

v akom stave sú stredoškolské in-

ternáty, aj to boli témy rokovania 

stredoškolských poslancov s pred-

sedom BSK Vladimírom Bajanom. 

Stretnutie iniciovali samotní stre-

doškolskí poslanci. „Stredoškolský 

parlament je výborná platforma na 

rozdiskutovanie najrôznejších tém, 

ktoré trápia našich študentov,“ dodal 

V. Bajan. Po diskusii sa študenti-pos-

lanci venovali vlastným projektom 

– vybudovaniu Informačného cen-

tra mladých, ktoré by sa stalo prvým 

svojho druhu v Bratislave. Na záver 

si študenti prez reli prezentáciu plá-

novaných projektov na rok 2009. 

Študenti tak prezentovali fungova-

nie Stredoškolského parlamentu pri 

BSK ako poradného orgánu kraja 

pred hodnotiacou komisiou, ktorá 

tento projekt posudzovala v rámci 

súťaže O ľuďoch s ľuďmi. Projekt 

postúpil do druhého kola medzi 

päť najlepších z celého Slovenska. 

Vyhodnotenie národného kola je 

plánované v septembri 2009 v Ban-

skej Bystrici. Tu sa predstavia projek-

ty prostredníctvom PP prezentácie 

a odborná porota vyberie prvé tri 

miesta, ktoré sa zúčastnia medziná-

rodnej konferencie v Prahe. Súťaž 

prebieha zároveň v Poľsku, Maďar-

sku a Česku s rovnakým harmono-

gramom

Noví riaditelia
Vladimír Bajan odovzdal menovacie 

dekréty štyrom novým riaditeľom 

stredných škôl v pôsobnosti kra-

ja a ôsmim, ktorí opätovne uspeli 

a zostávajú vo funkcii riaditeľa aj na 

ďalšie funkčné obdobie.

Bratislavský samosprávny kraj 

vyhlásil výberové konania na riadi-

teľov stredných škôl BSK pre ukon-

čenie ich päťročného funkčného 

obdobia. Menovacie dekréty si 

z rúk predsedu prevzali novozvole-

ní riaditelia Mgr. Katarína Morvay-

ová, Základná škola a gymnázium 

s vyučovacím jazykom maďarským, 

Dunajská 13, Bratislava, Mgr. Mar-

ta Jankovičová, Gymnázium Ivana 

Horvátha, I. Horvátha 14, Bratislava, 

Ing. Daniel Zoch, Obchodná aka-

démia, Myslenická 1, Pezinok, Ing. 

Felix Dömeny, SPŠ strojnícka, Faj-

norovo nábrežie 5, Bratislava a sta-

ronoví riaditelia Ing. Norbert Kyndl, 

Gymnázium Ladislava Novomeské-

ho, Tomášikova 2, Bratislava, RNDr. 

Jozef Radzo, Gymnázium Antona 

Bernoláka, Lichnerova 69, Senec, 

Ing. Stanislav Krchnák, Obchodná 

akadémia, Dudova 4, Bratislava, Ing. 

Erika Marošová, PhD., Obchodná 

akadémia, Nevädzová 3, Bratislava, 

Ing. Mária Opatovská, Obchodná 

akadémia, Račianska 107, Bratisla-

va, RNDr. Eva Kozová, SPŠ doprav-

ná, Kvačalova 20, Bratislava, Ing. Mi-

lan Ferenčík, SPŠ elektrotechnická, 

Zochova 9, Bratislava, Ing. František 

Végh, SPŠ elektrotechnická, K. Ad-

lera 5, Bratislava. „Všetkým riadite-

ľom blahoželám, želám veľa zdravia, 

úspechov, ale aj optimizmus a dob-

rých študentov.“, povedal V. Bajan.  

Predseda BSK zároveň poďako-

val Mgr. Vojtechovi Dávidovi, RNDr. 

Augustínovi Šuttovi, PaedDr. Fran-

tiškovi Hotovému a Ing. Vladimírovi 

Kopernickému, ktorí ukončili svoje 

pôsobenie v školách. „Oceňujem 

predovšetkým ich dlhoročné pôso-

benie v oblasti školstva.“, dodal V. 

Bajan.

rokoch sa nám dúfam podarilo nájsť 

riešenie.“ Vladimír Bajan zároveň vy-

jadril spokojnosť so zmluvou, na kto-

rej sa obe strany dohodli: „Som veľmi 

rád, že pristúpili na moju podmienku, 

aby bola zmluva na dobu neurčitú a 

aby sa spolupráca začala čo najskôr. 

Prázdniny môžeme využiť na sťaho-

vanie. Komplexnosť ponuky znamená 

svetlo, zvuk, variabilnosť priestoru, ale 

i to, čo možno divák nevníma, no je to 

dôležité, zázemie, šatniarky a ostatné 

služby.“ 

Z nadviazanej spolupráce má ra-

dosť aj spolumajiteľ Divadla tanca 

Ján Ďurovčík: „Keď sme sa dozve-

deli, že sa hľadá priestor pre LUDUS, 

ani na chvíľu sme neváhali. LUDUS je 

rovnako ako Divadlo tanca značkou 

kvality. Myslím, že to je ideálne spoje-

ne. Priestory Divadla tanca sú najmo-

dernejším slovenským stageovým di-

vadlom, s najlepšou akustikou, svetel-

nou a zvukovou technikou.  Neviem si 

predstaviť ani jedno negatívum, ktoré 

by mohlo z tohto kroku vyplynúť.“

Divadlo LUDUS sa svojou tvorbou 

primárne orientuje na deti a mládež. 

Jeho brány sú zároveň otvorené štu-

dentom herectva. Vzniká tak cenný 

priestor, kde deti zažívajú svoje prvé 

kontakty s divadlom a naopak, her-

ci prvé kontakty s obecenstvom. S 

akým repertoárom osloví divákov 

nadchádzajúcu sezónu a či sa zmena 

adresy napokon premietne aj do dra-

maturgického plánu, sme sa opýtali 

riaditeľky LUDUSu Dany Kurillovej: 

„Do ďalšej sezóny ideme určite s tým 

repertoárom, ktorý máme. Nebude 

chýbať hra Gargantua & Pantagruel 

z Cyklu nebojme sa klasiky, k tomu by 

sme radi pridali napríklad Gogoľovho 

Revízora. Určite budú zase len také 

projekty, ktoré sú o mladých, pre mla-

dých, o ich problémoch, o chcení a 

nechcení a ich túžbach. Keď sme videli 

tento priestor, povedali sme si, tak tu 

sa dajú robiť aj iné veci, aké sme robili 

doteraz. Je rozdiel mať kukátkové di-

vadlo a mať také, ktoré je variabilné, 

priestorovo úžasné a dá sa rôznymi 

spôsobmi využiť.“

BSK prispel na prevádzku divadla 

LUDUS v tomto roku sumou zhruba 

315 340 eur. Okrem neho je zriaďo-

vateľom Divadla Astorka Korzo´90, 

Divadla Aréna a Bratislavského báb-

kového divadla. Vo svojej pôsobnos-

ti na poli kultúry má i Malokarpatské 

osvetové stredisko so sídlom v Mod-

re, Malokarpatské múzeum Pezinok 

a Malokarpatskú knižnicu.

Lucia Drevická

Foto: František Rajecký

Divadlo LUDUS sa opäť sťahuje. Svoju jubilejnú štyridsiatu sezónu odštartuje na domovskej scéne Divadla 

tanca, v priestoroch Heineken Tower Stage na Pribinovej ulici. Zainteresované strany o tom spoločne infor-

movali na tlačovej konferencii, ktorú usporiadal zriaďovateľ Divadla LUDUS, Bratislavský samosprávny kraj.  

Stranu pripravil Bratislavský samosprávny kraj

Loďou do Danubiany
BSK v spolupráci s partnermi ponúka skvelý tip na letné víkendy – jedi-

nečnú plavbu loďou. Premáva od 30. mája do 11. októbra z osobného 

prístavu do prístaviska pri Danubiana Meulenteen Art Múzeu v Čuno-

ve a k Vodnému dielu Čunovo.

Loď má kapacitu minimálne 120 

osôb a maximálne 20 bicyklov. Ce-

na obojsmerného lístka pre do-

spelých je 8 € a pre deti, študentov 

a dôchodcov 4 €. Ceny jednosmer-

ných lístkov sú polovičné. Loďou sa 

môžete plaviť každú sobotu a ne-

deľu s odchodom z bratislavského 

prístavu na Fajnorovom nábreží 

o 14. h s príchodom do konečnej 

zastávky o 14.45 h. Odchod z prí-

stavu pri Danubiane je o 16.30 h 

a príchod do Bratislavy o 17.45 h. 

Plavbu organizuje Danubiana 

Meulensteen Art Museum vďaka 

spolupráci a podpore Bratislavské-

ho samosprávneho kraja a Hlavné-

ho mesta SR Bratislavy. Lode pre 

návštevníkov poskytujú Slovenský 

vodohospodársky podnik, š. p., OZ 

Bratislava, závod Dunaj a Slovenská 

plavba a prístavy - Lodná osobná 

doprava, a. s.

Bližšie informácie o plavbe loďou 

ako aj múzeu nájdete na www.

danubiana.sk.
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PETRŽALKA
NA HROBÁKOVEJ ULICI policajti
prehliadali byt, v ktorom našli 17 zata-
vených injekčných striekačiek s obsa-
hom 7122 mg metamfetamínu s pri-
bližnou koncentráciou 75 percent, čo
zodpovedá 133 až 265 obvyklým jed-
norazovým dávkam drogy. Podľa pred-
bežných expertíz išlo o pervitín a patril
31-ročnému Tomášovi K. z Bratislavy.
NA BLAGOEVOVEJ ULICI pre-
padli pobočku banky. Krátko pred
poludním vošiel do miestnosti masko-
vaný páchateľ a žiadal vydať peniaze.
Pracovníčka banky mu odovzdala nie-
koľko tisíc eur, páchateľ ich vzal a
ušiel na neznáme miesto.

NOVÉ MESTO
NA VAJNORSKEJ ULICI zažili pre-
padnutie za bieleho dňa. V miestnom
nákupnom centre 28-ročný Ladislav B.
Z Moldavy ukradol z pokladnice vrec-
ko s 5000 eurami a pokúsil sa ujsť z
budovy. Počas úteku pred pracovníč-
kou supermarketu však na pohyblivých
schodoch stratil stabilitu, vyvrtol si
nohu a spadol. Zadržali ho pracovníci
bezpečnostnej súkromnej služby. Zlo-
dej najskôr skončil na ošetrení v
nemocnici, vzápätí na polícii, kde ho
obvinili z krádeže.

RUŽINOV
NA HERLIANSKEJ ULICI prepadli
stávkovú kanceláriu. Keď ráno o 8.30
otváral pracovník pobočku, pristúpil k
nemu neznámy páchateľ, sotil ho dnu a
pod hrozbou použitia zbrane žiadal
peniaze. Pracovník mu dal 900 eur,
zlodej si ich vzal, pracovníka v kance-
lárii zamkol a odišiel. Prepadnutie sa
obišlo bez zranenia, po páchateľovi
pátrajú.
NA BRATISLAVSKOM LETISKU
zažili unikátny prípad. Po prílete lietad-
la z Prahy zadržali 34-ročného Nigérij-
čana, ktorý mal v žalúdku kapsuly s pri-
bližne 700 gramami kokaínu. Polícia
zadržala vynaliezavého pašeráka okam-
žite po prílete, zobrala ho na osobnú
prehliadku a počas prehliadky výterom
ústnej dutiny zistila stopy drogy.
Neskôr sa potvrdilo, že drogy, ktoré
ukryl do 71 kusov uzavretých plasto-
vých balíčkov, má v žalúdku a postup-
ne ich vylúčil v ružinovskej nemoc-
nici. Celkove išlo o 218 632 mg abso-
lútneho kokaínu, čo by bolo 11 000
až 22 000 jednorazových dávok od
170 000 do 328 000 eur. Nigérijčanovi,
ktorý mal na Slovensku povolený
pobyt, hrozí dvadsaťročné väzenie až
doživotie.
NA ZLATÝCH PIESKOCH napadol
37-ročný Rumun policajta. Stalo sa tak
na parkovisku pred obchodným
domom, kde ho kontrolovala policajná
hliadka. Rumun zaútočil po výzve, aby
predložil všetky svoje doklady, pretože
policajti si predtým všimli, ako vyberal
doklady z púzdra, v ktorom mal viac
pasov. Bitkár je obvinený z prečinu
útoku na verejného činiteľa.
NA BAJKALSKEJ ULICI zadržali
35-ročného Richarda S. z Bratislavy.
Ten sa v jednej predajni pokúsil ukrad-
núť skrutkovač za 129 eur. Pri krádeži
ho však zadržali pracovníci obchodu a
tí aj privolali policajnú hliadku. (mm)

Za rozvodnou

skriňou

sa nám páčilo
V Šifbeku nahradili plynové osvetle-
nie elektrickým. Starší chalani sa
jedovali, mali vo zvyku vyliezť na
stĺp plynovej lampy, potiahnuť drô-
tik a už mali nad lavičkou tmu a
mohli muchlať dievčatá. 
Nám mladším však elektrina prišla
vhod. K lampám totiž vybudovali v
kúte parku aj rozvodnú skriňu. A za ňu
sme sa mohli skryť a robiť aj za dňa to,
na čo museli väčší čakať do tmy. Páči-
lo sa mi to.
Mám totiž ďalší hriech. Od malička
som mal rád ženské prsia. Pamätám si,
je to hriech z tmavých hlbín útleho det-
stva, ako som sa snažil pri našom staro-
žitnom príborníku (jedna z mála
zachránených vecí) dostatočne roztiah-
nuť ruky. Nie samoúčelne: Na oboch
dvierkach širokej spodnej časti kreden-
ca boli vyrezávané ozdoby. Uprostred
oboch krídel boli rezané polgule s
maličkými štoplíkmi na vrchole... čo
budem popisovať. Dodnes to pripomí-
na ženské prsníky. A mojím cieľom
bolo dorásť natoľko, aby som mohol
oba tie drevené prsníčky naraz držať v
ruke. Stál som pri kredenci a rozpažo-
val, koľko to len šlo, ale márne.
Neviem, možno to bola nejaká hlbšia
spomienka. Na moje dojčenské obdo-
bie, alebo ešte kdesi z hlbšej minulosti
mojich predkov. Neviem. Páčili sa mi.
Pravdou je, že keď som dorástol dosť
na to, aby som sa dotkol oboch, páčili
sa mi už v inej verzii.
Telesná podoba lásky bola vôbec do
pätnástich rokov trestná. Hrozba zhor-
šenej známky z mravov bola väčším
strašidlom ako výsmech pubertou utlá-
čaných rovesníkov. Zavčasu som si
obľúbil tmu, keď nebolo vidno, že sa
držím za ruky s nasledovníčkou malej
Margarétky z prvej a druhej ľudovej, a
aj vďaka tomu mi voňali všetky ročné
obdobia, najmä tie s krátkym dňom,
hoci pre pravdivosť spovede je dôleži-
té povedať, že jeseň mi voňala zo všet-
kých najmenej.
Preto som mal rád jar za rozvodnou
skriňou v Šifbeku. Sprvu akoby náho-
dou som sa pri drobných dôvernostiach
dotýkal kamarátok v hornej časti tri-
čiek a potom, keď som už mohol aj ofi-
ciálne, sa mi chveli ruky a trošku poti-
li dlane. Bol som milo prekvapený, že
sú to iné polguľky, než si moje dlane
pamätali zo staručkého kredenca. A
tento protiklad ma naučil, že muž môže
byť tvrdý ako oceľ, nebude to vadiť,
ale dievča by malo byť aspoň trošičku
mäkšie, najmä v dôležitých partiách.
Inak je to švindeľ. Alebo omyl. Čo je v
týchto súvislostiach skoro to isté.
V tomto období si už naša dozorkyňa,
pani Škovranová, musela nájsť nástup-
cov na naše miesta oberačov čerešní.
Niekoľko rokov predtým sme jej aj s
Jánom radi chodili pomôcť do záhrady
- dala nám desaťkorunu a čerešní,
koľko sme vládali odniesť, ale kút za
elektrickou rozvodňou vyhral a pani
Škovranová nám pri stretnutí hovorila: 
- Ach, ale ten čas letí, čo Gabi? A ja až
dnes viem, že to bola veta o kúte v parku.

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

(Pokračovanie nabudúce)

Gymnázium bolo natreté aj na zeleno
V druhom desaťročí 17. storočia bol
Prešporok protestantským mestom.
Bolo to aj zásluhou sedmohradského
kniežaťa Štefana Bocskaya, ktorého
povstalci mesto obsadili v roku 1605.
Viedenský mier, uzavretý v roku 1606,
zaručoval evanjelikom úplnú nábožen-
skú slobodu. Aj Bocskayov nástupca
knieža Gabriel Bethlen, ktorý mal
mesto v moci o desať rokov neskôr,
podporoval evanjelikov. Reformácia sa
v meste veľmi rýchlo ujala najmä vďaka
tomu, že výlučne nemecky hovoriace
obyvateľstvo bolo naklonené zrozumi-
teľným myšlienkam, ktoré hlásal Mar-
tin Luther. Evanjelici tu mali od roku
1606 svoje vlastné cirkevné gymnázium
(neskoršie lýceum). Bežným vyučova-
cím jazykom na evanjelickom gymná-
ziu bola nemčina. 
Karta sa obrátila, keď v roku 1621
mesto a hrad dobyli cisárske vojská.
Neskorší uhorskí králi už neboli takí
tolerantní ako Maximilián II. či Rudolf
II. Nastala tvrdá rekatolizácia. Význam-
nú úlohu v nej zohral ostrihomský arci-
biskup kardinál Peter Pázmány. Narodil
sa a detstvo strávil v prostredí protes-
tantskej šľachtickej rodiny. Počas štúdií
sa stal presvedčeným katolíkom. Snažil
sa vrátiť do katolíckej cirkvi všetkých
poddaných vo svojej arcidiecéze - v
uhorskom kráľovstve. Vedel, akým
dôležitým nástrojom je pritom školská
výchova. Za najlepšie riešenie považo-
val pozvať aj do Prešporka, vtedy hlav-
ného mesta kráľovstva, jezuitov. Založil
tu pre nich kolégium, pri ktorom sa
vyvinulo hlavné cisárske a kráľovské
katolícke gymnázium. Výučba sa zača-
la v roku 1627. Škola sa počas svojej
skoro tristoročnej existencie niekoľko
ráz sťahovala. Od 70. rokov 18. storočia
pôsobila v budove bývalého kláštora
klarisiek, ktoré museli na základe roz-
hodnutia Jozefa II. mesto opustiť.
Adaptovaná budova ženského kláštora
nemohla už na začiatku 20. storočia
vyhovovať požiadavkám, aké sa kládli
na modernú školskú výchovu. V
novovznikajúcej mestskej štvrti pri
Dunaji, v areáli bývalého ostrova Grö-
ssling, sa nachádzala výhodná parcela
pre novú budovu gymnázia. Projekt
podporil vtedajší uhorský prímas ostri-
homský arcibiskup Klaudius (Kolos)

Vaszary, ktorého sestra s rodinou žila v
Prešporku. Súhlas získali aj od vtedaj-
šieho uhorského ministra náboženstva a
všeobecného vzdelávania, grófa Alberta
Apponyiho. Projekt vypracoval buda-
peštiansky architekt Edmund (Ödön)
Lechner. Jeho charakteristické stavby
patria k zaujímavostiam secesnej archi-
tektúry strednej Europy. Často ich pri-
rovnávajú k svetoznámym stavbám,
ktoré projektoval barcelonsky architekt
Antonio Gaudí. Gymnaziálnu budovu
postavili za necelé dva roky, 1906 až
1908. Zo starej budovy sem preniesli
knižnicu a študijné zbierky, medzi nimi
zbierku archeologických nálezov, ktorá
sa po druhej svetovej vojne „stratila“. 
Katolícke gymnázium je nemysliteľné
bez gymnaziálnej kaplnky. Ako kaplnku
sprvu používali priestor telocvične,
neskôr v rokoch 1909 až 1913, postavi-
li samostatnú kaplnku, ktorá sa po prvej
svetovej vojne stala farským kostolom.
Kostol je zasvätený svätej Alžbete
Uhorskej, a Bratislava ho pozná pod
menom „modrý kostolík“. Podľa
návrhu architekta Lechnera bola však
pôvodná farba fasád kostola sivá, modré
boli ozdobné sklenené mozaiky a deko-
rácia strechy kostolnej zvonice. 
V pamäti žijúcich Bratislavčanov, z kto-

rých mnohí v budove bývalého hlavné-
ho katolíckeho gymnázia maturovali, sa
zachovala budova natretá zelenou
vojenskou farbou. Napriek tomu, že je
skvostom architektúry začiatku 20. sto-
ročia, budova desaťročia pustla. Zanikli
slnečné hodiny na nádvorí, sklenené
striešky nad bočnými vchodmi, znak
uhorského kráľovstva nad hlavným
vchodom aj kamenný kríž, ktorým bola
zavŕšená vežička nad hlavným prieče-
lím. Len zázrakom ostali zachované
plastické detaily fasád, kamenný erb
kardinála Pázmánya a ojedinelé klam-
piarske práce na strechách a žľaboch. V
druhej polovici 20. storočia sa totiž
secesia považovala za gýčovitý nezmy-
sel a buržoázny výstrelok módy. Budo-
vu gymnázia a „modrý“ kostolík ozna-
čovali za zavrhnutiahodné príklady
„uhorského“ (rozumej maďarského)
národného slohu.
Dnes sa už budova vyníma v pôvodnej
farebnosti, pričom nečakane dekoratív-
ne pôsobia sivou farbou zdôraznené
plochy. Opravené sú aj pôvodné vyrezá-
vané okenné výplne. Je pochopiteľné,
že na svoje miesto sa nemohol vrátiť
uhorský štátny znak. Nič však nebráni
tomu, aby sa na vežičku namiesto nefo-
remnej plechovej gule vrátil kamenný
kríž podľa zachovaného návrhu
Edmunda Lechnera. Štefan Holčík

FOTO - Oto Limpus

Tip pre plážových telefonistov
BRATISLAVA
Predstavte si, že ležíte pod slneč-
níkom, dýchate morský vzduch
a vtom sa vám v telefóne, ktorý
máte pre istotu po ruke, ozve
kamarát či kamarátka a spustí
spŕšku nových správ z domova.
A vy sa snažíte len diplomaticky
skončiť, aby ste v roamingu
neminuli celý majland. To je už,
našťastie, príbeh z minulosti.
Ak ste zákazníkom Orangeu a
aktivujete si nový program Ahoj
Európa+, aj na dovolenke za hra-
nicami vás prichádzajúce hovory
po prvej minúte odteraz vyjdú až
o celú polovicu lacnejšie. Stačí
poslať prázdnu SMS na číslo 933
a iba za 1,99 € mesačne už môže-
te telefonovať v zahraničí úplne
bez obáv.
Viac info na www.orange.sk

KOMPLETNÉ
SŤAHOVANIE
(aj menšie prepravy)

Profit - www.std.szm.sk
Tel.: 4488 5003 Mobil: 0905 514 953
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FUTBAL
V pondelok 15. júna bolo na Tehel-
nom poli rušné ráno. Po necelej
dvojtýždňovej prestávke mali futba-
listi bratislavského Slovana zraz
pred sezónou 2009/2010. V domá-
com stánku sa však dlho neohriali.
Vypočuli si krátky príhovor, posada-
li do autobusu a vyrazili do Vyhní,
kde absolvujú úvodnú časť prípravy
a v sobotu odohrajú aj prvý priateľ-
ský zápas.
Od pondelka 22. júna do piatka 26.
júna budú belasí trénovať na Tehelnom
poli, od nedele 28. júna do nedele 5.
júla je prichystané sústredenie v
Rakúsku. V tejto fáze prípravy sa Slo-
van stretne s FK Moskva (28. júna), 1.
júla s Kapfenbergom a 5. júla by mal
byť na programe Superpohár.
Na bratislavskom zraze boli len tri
nové tváre. Najznámejšia prišla z Petr-
žalky, odkiaľ prestúpil čerstvý sloven-
ský reprezentant Kornel Saláta. 
„Teším sa aj kvôli tomu, že dostanem
šancu znovu hrať Ligu majstrov. A
verím, že o rok budeme znovu majstra-
mi. Za bývalými spoluhráčmi mi je tro-
chu smutno, ale teraz som v Slovane,.
Musím si zvykať na nových, aj keď s
mnohými som už hral - Dosoudilom,
Kozákom, Obžerom, Halenárom. So
starými sa však stretneme na trávniku a

určite im to osolím,“ smial sa dobre
naladený Kornel Saláta. 
Neznámou trošku zostáva, na akom
poste tréner Pecko s posilou ráta. Či
ako so stopérom alebo na mieste zrane-
ného Serrana. „Sám to neviem. Kde
ma však postaví, tam budem hrať. A
pokúsim sa byť ešte lepší, ako moji
predchodcovia“ želal si Saláta, ktorý sa
o presune do Slovana dozvedel až na
poslednú chvíľu: „Tušil som to už dáv-
nejšie, ale oficiálne mi to povedali až v
piatok. Oznámili mi, aby som sa v pon-
delok hlásil na tréningu.“
Ďalšie dve nové tváre prišli z Bosny a
Hercegoviny a z Japonska, naopak, na
zraze chýbali vracajúci sa Sylvestr a
reprezentant Kozák. 
„Obaja dostali dlhšie voľno, pretože
mali reprezentačné povinnosti. Kubo
hral ešte minulý týždeň a myslím si, že
ani jeden kondične veľa nestratil. Mali
dlhšiu záťaž a potrebujú si prečistiť
hlavy. Sylvestr dostane voľno na celý
týždeň, Kozák by mal prísť v stredu
večer do Vyhní,“ vysvetlil Ladislav
Pecko.
„Božič je reprezentant Bosny a Herce-
goviny. Prichádza z Dózsy Újpest a
verím že jeho prestup dotiahneme. Na
post defenzívneho stredopoliara sme
dlhšie hľadali vhodný typ, on by mal
naše predstavy splniť. O Japoncovi

Hidetoši Wataiovi sa rozhodne do
konca mesiaca. Rokujeme aj s hráčmi
iných líg, záleží, ako sa dohodneme so
samotnými futbalistami, agentmi a
klubmi,“ prezradil na margo ďalších
prípadných posíl generálny riaditeľ
Dušan Tittel. 
Želania pred sezónou sú jasné: „Nad-
viazať na vydarenú sezónu a úspešne
reprezentovať aj v európskych pohá-
roch. Máme zodpovednosť voči fanú-
šikom, aj verejnosti,“ pokračoval
Dušan Tittel. Podľa jeho slov belasí sa
z Tehelného poľa nikam neponáhľajú.
„Pokiaľ nie je skončená rekonštrukcia
Pasienkov, určite zostaneme. Keď sa
dokončia kabíny a ďalšie veci, presťa-
hujeme sa na tréningové plochy Pa-
sienkov. Na jeseň však rátame s oboma
štadiónmi. Nahlásili sme ich na poháre
a ligu budeme preto hrať na štadióne,
ktorý nám schváli UEFA,“ dodal
Dušan Tittel.
Veľký rozruch vyvolali informácie o
prípadnom odchode Masaryka do Pre-
šova. Najlepší strelec Corgoň ligy však
bol začiatkom týždňa stručný: „Končí
sa mi zmluva a stále čakám na ponuku
Slovana. Tento klub je pre mňa prvora-
dý, no stále neviem, či so mnou ráta.
Prešovčania sa mi už ozvali, uvidíme,
ako sa situácia vyvinie,“ spresnil Pavol
Masaryk. Dušan Blaško

Interisti už

poznajú svojho

nového trénera
BASKETBAL
Basketbalový Inter Bratislava znovu
stavil na zahraničného trénera. Po
vlaňajšej skúške s americkou školou,
ktorá sa však zrejme neskončila
podľa predstáv, si funkcionári tímu
z Pasienkov vybrali o niečo bližší
Balkán.
V prvý augustový deň prevezme druž-
stvo srbský kormidelník Oliver Vidin,
ktorý pozná slovenskú Extraligu z
pôsobenia v Dolnom Kubíne, kde tré-
noval poslednú sezónu. Oravčania si
pod jeho vedením udržali príslušnosť v
najvyššej súťaži a zrejme to presvedči-
lo interistov, aby po ňom siahli. Za
srbského kormidelníka hovorí okrem
výsledkov aj práca s oravským druž-
stvom, ktoré patrilo aj herne k najprí-
jemnejším prekvapeniam celého roční-
ka Extraligy.
Oliver Vidin dosiahol najväčší úspech
so srbskými juniormi, s ktorými pred
dvoma rokmi ako asistent trénera
vyhral majstrovstvá Európy v Madride.
Pred deviatimi rokmi bol v rovnakej
pozícii zlatý na juniorskom svetovom
šampionáte v Mannheime. Okrem toho
pôsobil aj pri srbských seniorských
tímoch, pred rokom sa však objavil v
slovenskej Extralige, kde sa tiež nestra-
til a už v prvom roku pôsobenia
potvrdil čuch na talenty aj schopnosť
presvedčiť hráčov o svojich taktických
zámeroch.
Vidin nie je jediná istá nová tvár na
Pasienkoch. Prvou známou posilou by
mal byť slovenský reprezentant do 20
rokov Miroslav Žilík. Aj on minulú
sezónu pôsobil v Dolnom Kubíne, kde
hral na krídle a počas priemerných 30
minút na palubovke dosiahol takmer
13 bodov na zápas. Žilík je vysoký 196
centimetrov a interistom by mal
pomôcť dve sezóny, zmluvu podpísal
do roku 2011. (mm)
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Slovan sa 

vrátil z Tatier

na domáci ľad
HOKEJ
Po necelom týždni vo Vysokých
Tatrách, kde si hokejisti bratislav-
ského Slovana urobili hlavný tábor v
Starom Smokovci, odkiaľ vyrážali
na túry (napríklad na Sliezsky dom
a Zamkovského chatu), sú zverenci
trénerov Antonína Stavjaňu a Ró-
berta Pukaloviča znovu v Bratislave.
Od konca minulého týždňa sa pripra-
vujú aj na ľadovej ploche tréningového
ružinovského štadióna, kde začali
druhú časť letnej prípravy. Pobyt vo
Vysokých Tatrách nebol podľa Antoní-
na Stavjaňu dôležitý z dlhodobého hľa-
diska, ako však zdôraznil tréner Slova-
na, kolektívu to pomohlo pri utužova-
ní. Práve vytvorenie dobrého kolektívu
bude pre budúcnosť dôležité, pretože
káder sa výrazne obmenil. „Väčšinou
sa v mužstve vymení päť hráčov, teraz
ich však bolo dvanásť,“ vysvetľoval
Antonín Stavjaňa pre internetovú
stránku klubu.
V Bratislave čakalo na slovanistov pro-
vizórium, v Ružinove ešte nemajú pri-
pravenú šatňu, navyše interiér štadióna
zaplnil nábytok z bývalého stánku.
„Pripadáme si tak trochu ako tuláci,
zatiaľ si len hľadáme svoje miesto,“
prezradil Antonín Stavjaňa. (mm)

V druhej lige 

sa nakoniec 

zachránila Rača 
FUTBAL
Jediný gól rozhodol, že z dvojice bra-
tislavských mužstiev bojujúcich o
záchranu v 2. lige boli šťastnejší Ra-
čania.
O ich záchrane rozhodlo posledné
kolo, v ktorom Rača remizovala v
Jaslovských Bohuniciach 0:0 a Dú-
bravka vyhrala doma nad Topoľčanmi
1:0. Pri rovnosti bodov určili poradie
vzájomné stretnutia a tie mali lepšie
Račania, ktorí strelili vonku dva góly
(2:2), kým v Rači sa vzájomný duel
skončil 1:1. (mm)

Belasí začali s prípravou, jesennú časť 

zrejme odohrajú ešte na Tehelnom poli

FUTBAL
V rovnaký deň, ale v tieni Slovana,
začala Petržalka svoju prípravu na
nový ročník Corgoň ligy. Pod novým
názvom MFK, ale so starým tréne-
rom Michalom Hippom sa na prvom
tréningu zúčastnilo 25 hráčov. 
Medzi nimi chýbali už obranca Mama-
dou Bagayoko, ako aj útočník Jakub
Sylvestr, ktorým sa skončilo hosťova-
nie a vrátili sa do Slovana Bratislava.
„V príprave máme osem nových tvárí.
Ide väčšinou o talentovaných hráčov z
béčka a dorastu. Už počas prvého týžd-
ňa uvidíme, kto bude výkonnostne sta-
čiť a kto nie. Určite uvažujeme ešte o
dvoch-troch posilách," informoval

generálny manažér Petržalčanov Petr
Kašpar.
Klub vstúpi do najvyššej súťaže pod
hlavičkou MFK Petržalka a bude úzko
spolupracovať s Polygrafom VFA. „So
starým názvom malo veľa ľudí pro-
blém, vrátane našich fanúšikov. Teraz
sme otvorení všetkým, vrátane spon-
zorských subjektov, ktoré by nám
chceli akýmkoľvek spôsobom po-
môcť,“ vysvetlil P. Kašpar. 
Petržalčania sa budú pripravovať väč-
šinou v domácich podmienkach v Prie-
voze, na prelome júna a júla chystajú
niekoľkodňové výjazdy do Rakúska.
Ich náplňou nebudú špeciálne trénin-
gové jednotky, ale prípravné zápasy so

zahraničnými súpermi. Medzi nimi
rakúsky Mattersburg, ukrajinský Ľvov,
ruský Rostov či český Olomouc.
Domovským ihriskom MFK Petržalka
by mali byť bratislavské Pasienky, ale
v úvode sezóny to zrejme nebude pla-
tiť. „Bude sa tam niečo prerábať a
pokiaľ viem, uvažuje sa aj nad vyhrie-
vaním plochy. Navyše 22. júna na ňom
bude koncert, a to sú dôvody, pre ktoré
zohráme prvé dva-tri domáce zápasy
zrejme v Senci alebo niekde inde,“
skonštatoval P. Kašpar. Na margo
ambícií MFK v novej sezóne stručne
podotkol: „Budujeme mužstvo, ktoré
by chcelo nadviazať na výkony a
výsledky z jarnej časti.“ (mm, sita)

Petržalka sa už rozišla s Artmediou

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na

www.banoviny.sk

tel.: 00421-2-65 31 65 04 | obchod@kolos.sk | www.kolos.sk

Panely na reklamu
alternatíva distribúcie reklamných materiálov

V prípade záujmu nás kontaktujte na tel.:
02/ 653 16 523, panely@kolos.sk

Výhody panelov na reklamu:

• prehľadný a jednoduchý prístup k reklamným materiálom
• estetický vzhľad
• poriadok v dome a v jeho okolí
• miesto v poštových schránkach pre ostatnú korešpondenciu

Alternatívny poštový operátor KOLOS prináša zmenu v doručovaní reklamných mate-
riálov. Na sprehľadnenie distribuovaných materiálov, pre väčší komfort pri ich výbere 
a na eliminovanie neporiadku spôsobeného rozhádzanými letákmi sme ako prví na 
Slovensku začali inštaláciu panelov na reklamu ako náhradu nepraktických spoloč-
ných schránok a stolíkov a ako formu prístupu k informáciám pre tých, ktorých vchody 
ostali nedostupné pre túto formu reklamy. 
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Nalaďte sa 

na festival 

v Bastione Pube
HUDBA
Webový portál Hudba.sk vydáva v
júni 2009 CD album GET TUNED!
NALAĎ SA! s originálnymi nahráv-
kami slovenských interpretov, ktorý
bude distribuovať do vyše 500 roz-
hlasových staníc a umeleckých agen-
túr po celom svete.
Pri príležitosti krstu albumu sa v sobo-
tu 27.júna so začiatkom o 19.00 usku-
toční v bratislavskom Bastion Pube na
Trnavskom mýte (budova tržnice) pre-
hliadka interpretov, ktorých nahrávky
boli zaradené na album.
Na minifeste GET TUNED! NALAĎ
SA postupne vystúpia formácie Manti-
nels, Borra, Johnny Rei , G-Strings a
Cool Hunter, Pulls a Stará škola - The
Old School Band. Vstupné na festival,
ktorého záver je naplánovaný okolo
polnoci, je symbolické - 3 eurá.
Cieľom vydania albumu je pomôcť
kvalitným muzikantom, ktorí sú mimo
záujmu veľkých vydavateľských
domov, dostať sa do médií a zároveň
naštartovať ich kariéru aj za hranicami
Slovenska. (cer) 

Depeche Mode

vystúpi na 

štadióne Interu
HUDBA
Na štadióne Interu na Pasienkoch
vystúpi 22. júna 2009 skupina Depe-
che Mode.
Skupina vznikla v roku 1980. V roku
1981 z kapely odišiel Vince Clarke a
nahradil ho Alan Wilder. V roku 1995
od nich odišiel Alan Wilder a až po
súčasnosť ju tvoria traja stáli členovia -
Dave Gahan, Martin Gore a Andrew
Fletcher. 
Hudobný štýl Depeche Mode by sa dal
najlepšie charakterizovať ako synth
rock alebo tiež synth pop. Stali sa jed-
nou z najvytrvalejších a najúspešnej-
ších hudobných skupín, ktoré sa obja-
vili v čase New Wave a New Roman-
tic. (dš)

Slovenský 

rozhlas uvedie

operu Mateo
HUDBA
Vo Veľkom koncertnom štúdiu Slo-
venského rozhlasu na Mýtnej 1 si 25.
júna o 19.00 môžete vypočuť kon-
certné uvedenie argentínskej opery
Martina Palmeriho Mateo.
Na pútavom večere sa zúčastnia ako
účinkujúci sólisti z Argentíny, spevác-
ky zbor Wiener Urania Chor, Bratislav-
ský symfonický orchester, predstave-
nie diriguje Pablo Boggiano. Vstupné
je 3 eura. (dš)

Machove 

Nádoby & svetlá

v Dome umenia
VÝSTAVA
V Dome umenia na Námestí SNP 12
otvorili výstavu súčasného sklárske-
ho výtvarníka Pala Macha pod
názvom Nádoby & svetlá.
Macho sa rozhodol zamyslieť nad
pojmom nádoba tým najelementárnej-
ším spôsobom. Hľadať jej esenciu a
pokúsiť sa ju sprostredkovať výtvarný-
mi a vyjadrovacími prostriedkami,
ktoré sú mu najbližšie - cez sklenú plo-
chu, farbu a kresbu - to znamená maľ-
bou. Nádoby sú síce najnovším mono-
tematickým projektom Pala Macha,
avšak tu sa akoby v kocke - presnejšie
v nádobe - zhmotňujú jeho doterajšie
hľadania a experimenty, ktorým sa pro-
gramovo venuje viac ako desaťročie. 
Palo Macho (nar. 1965 v Streženi-
ciach) absolvoval študijný pobyt na
École des Beaux Arts v Saint Etienne a
v Cité International des Arts v Paríži.
Pedagogicky pôsobil na Škole úžitko-
vého výtvarníctva v Lednických Rov-
niach. Žije a tvorí v Bratislave. Výsta-
va v Dome umenia potrvá do 5. júla
2009. (dš)

DIVADLO
Tri novely slovenského autora Jozefa
Cígera Hronského našli divadelnú
podobu v hre Túlavé srdce, ktorú pre-
miérovo uviedlo divadlo Astorka v
réžii Juraja Nvotu. 
Ani Jozef Cíger Hronský v minulosti,
ani režisér Juraj Nvota v súčasnosti, sa
nedomnievali, že láska má len idylickú,
romantickú, snivú a nadnášajúcu podo-
bu. I keď jej obaja tvorcovia prisudzujú
vlastnosti, ktorými dokáže ľudský život
ozvláštniť, skrásnieť, dať mu nový roz-
mer či dokonca zmysel, obaja muži
vedeli a vedia, že láska je aj silne zraňu-
júca, pokorujúca, bolestná a v nemalej
miere zničujúca. 
Autor divadelnej hry Túlavé srdce
Marek Maďarič spojil tri osudy žien zo
zbierky Hronského noviel Sedem sŕdc a
predstavil divákovi tri ženy, ktoré spája
jediné - láska. A ukazuje sa, že to vôbec

nemusí byť len cit k mužovi, ktorý ich
dovedie k šialenej túžbe rozbiť doteraz
jestvujúce a funkčné modely života a
pustiť sa neznámym smerom, nevedno
kam. 
Môže to byť láska k umeniu, k otcovi či
dokonca silná sebaláska. Aj tá môže byť
motívom opustiť azyl pokoja a vydať sa
cestami, ktorých koniec sa dá len pred-
pokladať či predvídať, nikdy nie presne
určiť. 
Tri ženy v inscenácii o láske, vášni,
vernosti, ale aj o zrade zostanú bolest-
ne zranené, ale lepšie nepochodia ani
muži. Predpoklad pokračovať v ceste
lásky však nezostáva nepovšimnutý, a
tak divák dostane na konci predstave-
nia aspoň nádej - nabudúce to hádam
vyjde. 
V hlavných postavách troch žien sa
predstavuje najmladšia herecká generá-
cia, v úlohe Marty, Pauly a Cii uvidíte tri

nielen krásne, ale aj šikovné a hereckými
danosťami obdarované herečky - Rebe-
ku Polákovú, Petru Vajdovú a Zuzanu
Konečnú. Partnerov milujúcim i večne
nespokojným ženám robia herci Lukáš
Latinák, Ady Hajdu a Marián Miezga. V
neposlednom rade na scéne vyniká
Zuzana Kronerová, tvorivý tandem
dopĺňa Gabriela Marcinková a Patrik
Minár. 
Či už bol alebo nebol Jozef Cíger Hron-
ský znalec žien, treba povedať, že dobre
poznal ich nepokojnú dušu, snivú pova-
hu, bezbrehú emocionalitu a vášnivú
zanietenosť, vlastnosti, ktoré v spomína-
ných novelách prezentuje. 
Všetky tieto danosti označuje za „zvlášt-
nosti“, ktoré ženám nikto nemôže a ani
nechce odňať. Najmä muži nie. Či už to
slúži na prospech veci alebo celkom
naopak na deštrukciu, je v tejto chvíli
celkom jedno. Dáša Šebanová

Túlavé srdce predstavuje inscenáciu 

o vášni, láske i zrade v jednom obale

V úlohe Marty sa predstavuje Rebeka Poláková, jej partnerom je Lukáš Latinák. FOTO - Ctibor Bachratý

Viac o bratislavskej
kultúre sa dozviete na

www.banoviny.sk

Začiatkom apríla otvorila rakúska Oberbank
svoju prvú pobočku v Bratislave. Generálny
riaditeľ Franz Gasselsberger vysvetľuje dôvody
a význam rozvoja siete pobočiek. 

Oberbank: silný partner pre firemné i osobné
financie
Oberbank pôsobí na trhu už 140 rokov a počas
tohto obdobia sa stala synonymom dôvery, spo-
ľahlivosti, stability a istoty. Založená bola v roku
1869 v hornorakúskom Linzi a dnes je najstar-
šou samostatnou akcionárskou bankou v Rakús-
ku. So 133 filiálkami v piatich krajinách, 2000
zamestnancami a bilanciou vyše 15 miliárd Euro
patrí k desiatim najväčším bankám Rakúska, na

rebríčku výnosovosti obsadzuje dokonca miesto
piate. 

Blízkosť ku klientovi je rozhodujúca
V súčasnosti je Oberbank zastúpená v Rakúsku,
Bavorsku, Čechách, Maďarsku a dnes už aj na Slo-
vensku. Napriek všeobecnému trendu škrtania inves-
tícií plánuje banka túto sieť ďalej rozširovať. F. Gas-
selsberger: „Pri našej práci kladieme veľký dôraz na

individuálne poradenstvo a komplexnú starostlivosť o
klienta. Preto je nevyhnutné, aby sme mali miestnych
poradcov, ktorí klientov dobre poznajú, poznajú ich
potreby a najmä im dôverujú!“

Vysoké očakávania v Bratislave
Franz Gasselsberger očakáva, že nová pobočka v
Bratislave bude úspešná: „Slovenskému hospodár-
stvu dominujú stredne veľké spoločnosti. My tiež

patríme k takým a klienti vedia oceniť, že hovoríme
ich rečou. V dynamickom hospodárskom priestore
Bratislavy sú spoločnosti veľmi aktívne a úspešné,
preto očakávame, že aj naša nová pobočka sa
bude úspešne rozvíjať!“ 
Pre svojich firemných klientov má Oberbank v
oblasti financovania pripravené mimoriadne zaují-
mavé ponuky, napríklad pri investičnom alebo pre-
vádzkovom financovaní. Ďalšou silnou stránkou
Oberbank je zahraničný obchod, teda financovanie
exportu a cezhraničný platobný styk. 
Súkromným osobám ponúka banka všetky bankové
produkty - sporiace, vkladové, úverové a lízingové. 
Univerzálna ponuka vo všetkých pobočkách 
Oberbank ponúka všetky klasické bankové produkty.
Vďaka spolupráci s dcérskymi, podielníckymi a part-
nerskými spoločnosťami si možno vybrať so širokého
portfólia služieb univerzálnej banky. Gasselsberger:
„Spolu s dcérskymi spoločnosťami a partnermi
poskytujeme našim klientom všetky vkladové, úvero-
vé, leasingové a v krátkej dobe aj poistné služby“. 

Oberbank AG v Bratislave
Prievozská 4/A, 82109 Bratislava
Tel.: 02/ 5810 6800 Fax: 02/5810 6819
E-Mail: bl@oberbank.sk www.oberbank.sk

Nová banka v Bratislave - nové možnosti pre Vaše financie
Franz Gasselsberger:
„Slovensko sa spo-
medzi nových členov
EU radí k hospodár-
sky mimoriadne
úspešným krajinám 
a v nasledujúcich
rokoch bude patriť 
k hlavným záujmo-
vým oblastiam 
Oberbank.“
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SOBOTA 20. júna
� 20. - 21. 6. 2009 - Festival chorvátskej
kultúry, priestory Farského centra a Istra-
Centra, Hradištná 43, Dev. Nová Ves
� 11.00 a 17.00 - G. F. Händel: Alcina
- opera v talianskom jazyku, hosť: Cir-
kevné konzervatórium, Bratislava, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 14.00 - Stretnutie s Elou a Hopom v
predstavení Kamoš obor, vyhodnote-
nie súťaže O super diváka, DK Kramá-
re, Stromová 18
� 16.00 - Čerešňový juniáles, s dycho-
vou hudbou Račianka a spevákom Mar-
tinom Jakubcom pred DK Dúbravka,
Saratovská 2/A
� 16.00 a 18.00 - Jumbo Dance Show,
tanečné predstavenie, účinkuje tanečné
štúdio Jumbo a ich hostia, divadlo
Aréna, Viedenská cesta 10
� 17.00 - Tancujeme pri jazere Ku-
chajde s hudobnou skupinou Color,
jazero Kuchajda
� 18.00 - Tancujeme pre radosť, záve-
rečné vystúpenie Tanečnej školy Viery
Sádovskej, DK Lúky, Vigľašská 1
� 18.00 - My fair lady alebo všetci sme
Pygmalioni, divadlo, premiéra, Štúdio
12, Jakubovo námestie 12 
� 19.00 - M. Gorkij / R. Polák: Play
Gorkiy alebo Letní hostia, divadlo
Astorka, Námestie SNP 33
� 19.30 - Dámsky orchester pod vede-
ním Arpáda Patkola, výber z najznámej-
ších operiet a muzikálov, Hlavné námestie
� 20.30 - Big Exclusive funky party,
koncert, party, live, vystúpia Funkiez,
Gulo Čar. a funky Dj, divadlo v podpa-
lubí, Tyršovo nábrežie

NEDEĽA 21. júna
� 10.30 - Záhada v Zoopotámii, účin-
kuje divadlo Happy, DK Dúbravka,
Saratovská 2/A
� 10.30 - Nedeľné matiné, M. P. Mu-
sorgskij, C. A. Kjuj, A. K. Ľadov, I. Stra-
vinskij, GMB, Mirbachov palác, Franti-
škánske námestie 11
� 14.00 - 17.00 - Festival dychových
hudieb, Hudobný pavilón, Hviezdosla-
vovo námestie

15.00 - Deň otcov, popoludnie plné dob-
rej nálady, hier a súťaži, areál kúpaliska
Krasňany 
� 16.00 - Čítanie s Bibianou, tvorivé a
hravé čítanie z víťazných kníh k výstave
Najkrajšie knihy Slovenska, pre deti od
4 rokov, Bibiana, Panská 41
� 18.00 - Slávnostné otvorenie Kultúr-
neho leta 2009, hrá skupina Fermáta, Hu-
dobný pavilón, Hviezdoslavovo námestie 
� 19.00 - Najprv tréning potom show,
účinkujú: HIP - HOP Fakulta Johnyho
Mečocha a Mell Kasenčákovej, DK
Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 19.30 - Hummel na Hlavnom, otvá-
rací koncert festivalu Kultúrne leto z vy-
braných diel bratislavského rodáka J. N.
Hummela, Hlavné námestie
� 20.00 - Iwan L., inscenované čítanie
poézie Ivana Laučíka - osamelého bežca
aktuálne pripomína 5. výročie jeho
úmrtia, divadlo Non. Garde, Prepoštská 4 
� 20.30 - Jánošík, premietanie prvého
slovenského celovečerného filmu v hu-
dobnom sprievode ansámblu Beshavel,
Hlavné námestie

PONDELOK 22. júna
� 10.00 - K. Žiška: VelipsespileV,
poézia reality, realita poézie - divadelná
asambláž, od 13 rokov, divadlo Ludus,
Malá sála PKO
� 18.00 - Hosť SZUŠ Svoradova
Škola Ludus, verejná prezentácia roční-
kových prác, divadlo Ludus, od 10
rokov, Malá sála PKO
� 19.00 - J. W. Goethe: Prafaust, der-
niéra predstavenia, divadlo a.ha, Škol-
ská 14
� 19.00 - N. Slovák, P. Vojtek: Príbeh
ulice, hip-hopový muzikál, divadlo
Aréna, Viedenská cesta 10 
� 19.09 - Bujará veselosť Funny Fel-
lows alebo koniec sezóny, spieva Z. Haa-
sová, Café Scherz, Partizánska 2, Palisády
� 19.30 - Ginsberg v Bratislave (Beat
Generation 1965), hrajú: D. Heriban, M.
Jaslovský, V. Kittler, V. Klimáček, R.
Ryníková, divadlo GunaGU, Franti-
škánske námestie 7

UTOROK 23. júna
� 14.00 - Čítanie s Bibianou, tvorivé a
hravé čítanie z víťazných kníh k výstave
Najkrajšie knihy Slovenska, pre deti od
4 rokov, Bibiana, Panská 41
� 14.00 a 15.00 - Kade chodia vlaky,
Bibiana, Panská 41
� 18.00 - Improliga, improvizácie na
témy divákov, divadlo Ludus, Malá sála
PKO
� 18.00 - Predstavujú sa najmenší...

účinkujú žiaci SZUŠ Železničná, DK
Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 19.00 - 3T - herecké improvizácie,
úspešný projekt hereckých improvizácií,
divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - N. Slovák, P. Vojtek: Príbeh
ulice, hip-hopový muzikál, divadlo
Aréna, Viedenská cesta 10 

� 19.30 - Celkom iný beat, revue s M.
Jaslovským, Benem a hosťami, divadlo
GunaGU, Františkánske námestie 7
� 20.00 - Andalucia, koncert, Hudobné
nádvorie Zichyho paláca, Ventúrska 9
� 20.00 - J. Griškovec: Práve teraz!,
divadlo Pôtoň, A4 Nultý priestor, Ná-
mestie SNP 12

STREDA 24. júna
� 10.00 a 14.00 - J. Krofta a Z. Von-
dráčková: Začarované gajdy, pre deti
od 5 rokov, Bratislavské bábkové divad-
lo, Dunajská 36
� 10.00 - Čítanie s Bibianou, tvorivé a
hravé čítanie pre deti od 4 rokov, Bibia-
na, Panská 41
� 18.00 - 5. výročie založenia SZUŠ
Železničná, účinkujú tanečníci ľudové-
ho a moderného tanca SZUŠ, DK
Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 18.00 - Ahoj prázdniny !, slávnostné
vystúpenie žiakov Základnej umeleckej
školy na Istrijskej ul. v Devínskej Novej
Vsi, DK Dúbravka, Saratovská 2/A
� 18.00 - R. Kotibal: Žena cez palubu,
A. Kuruc: Keby veci boli... záver sezó-
ny, Štúdio 12, Jakubovo námestie 12
� 19.00 - N. Slovák, P. Vojtek: Príbeh
ulice, hip-hopový muzikál, divadlo
Aréna, Viedenská cesta 10 
� 19.30 - This is who i chose to be,
divadlo Atrapa, príbeh lásky v súčasnom
svete, DK Lúky, Vigľašská 1
� 20.30 - Dáma na pavlači, sólo pre L.
Švormovú /CZ/, Divadelné nádvorie
Zichyho paláca, Ventúrska 9

ŠTVRTOK 25. júna
� 9.00 a 11.00 - J. Krofta a Z. Von-
dráčková: Začarované gajdy, pre deti
od 5 rokov, Bratislavské bábkové divad-
lo, Dunajská 36
� 14.00 - Čítanie s Bibianou, tvorivé a
hravé čítanie z víťazných kníh k výstave

Najkrajšie knihy Slovenska, pre deti od
4 rokov, Bibiana, Panská 41
� 18.00 - Koleják a Bošanský: Štyri
vraždy bez obete, L. Brutovský: Krí-
žovkári, Z. Durinová: Na závoru,
záver sezóny, Štúdio 12, Jakubovo
námestie 12
� 19.00 - M. Macourek: Hra na
Zuzanku, divadlo Ívery, Školská 14
� 19.00 - M. Palmeri: Mateo (koncert-
né uvedenie opery), účinkujú: Wiener
Urania Chor, SOSR, Veľké koncertné
štúdio SRo, Mýtna 1 
� 19.30 - K. Vosátko a kol.: Sex, mobil
rock´n´roll, divadlo GunaGU, Franti-
škánske námestie 7
� 20.00 - Socha a objekt XIV., slávnost-
né otvorenie 14. ročníka medzinárodnej
výstavy, Lisztova záhrada
� 20.30 - Saxofónové kvarteto/A/,
Hudobné nádvorie Zichyho paláca, Ven-
túrska 9

PIATOK 26. júna
� 9.00 - J. Krofta a Z. Vondráčková:
Začarované gajdy, pre deti od 5 rokov,
Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 17.00 - Džezová loď, koncert P. Lipu so
skupinou počas plavby výletnou loďou
Prešov z Danubiusu na Devín a späť
� 18.00 - Slávnostná akadémia, účin-
kujú žiaci ZUŠ Mudroňova, DK Zrkad-
lový háj, Rovniankova 3
� 19.00 - Music Club, Atmosferik +
hosť, DK Lúky, Vigľašská 1
� 20.00 - Kto sa smeje naposledy! zá-
verečná párty, A4 Nultý priestor, Námes-
tie SNP 12

VÝSTAVY
� Denisa Sekelová a Richard Gažo:
Svätojánske čarovanie, výstava kera-
mických výrobkov ľudí s diagnózou
schizofrénie a prác výtvarníkov, organi-
zuje OZ Spoločnosť pre sebauvedome-
nie, rast a rozvoj človeka, Mýtny dom-
ček (zo strany Starého Mesta) od 24.
júna do 31. augusta 2009
� Výstava karikatúr: Slovenská únia
karikaturistov, Stredisko kultúry, Vaj-
norská 21, potrvá do 30. júna 2009
� Rím vo fotografii od roku 1850 do
dnešných dní, Dvorana Ministerstva
kultúry SR, Námestie SNP 33, potrvá do
10. júla 2009
� Vojtech Kolenčík: Maľba, Národné
osvetové centrum - Dom umenia, Ná-
mestie SNP 12, potrvá do 5. júla 2009

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

vyjdú opäť o týždeň
25. júna 2009


