
Zdá sa, že problém týkajúci sa odpo-
ru mestskej časti Devín proti staveb-
nému a projektovému riešeniu vý-
stavby Viladomov na jej území sa
začína postupne riešiť. Svedčia o tom
nové rokovania medzi investorom a
samosprávou. O ich výsledku sme sa
pozhovárali so starostkou Devína
Ľubicou KOLKOVOU (nezávislá).
- Hľadali sme kompromis, ktorý by
mohol spočívať v tom, že časť stavby
by investor postavil podľa schváleného
projektu, časť by znížili a časť by uro-
bili podľa nového územného plánu - to
znamená vo forme rodinných domov.
Zatiaľ je to všetko vo fáze hľadania, o
konkrétnych záveroch je predčasné
hovoriť.
V čom vidíte posun po rokovaní?
- Naša predstava zostáva taká, že by

sme radi znížili objem vyťažiteľnosti
územia. Chceme, aby tam žilo omnoho
menej obyvateľov ako plánovaných
tisíc. Investor však už medzitým znížil
ich počet, myslím, že približne o jednu
tretinu. Jednoznačne sme sa zhodli v
tom, že na časti územia budú rodinné
domy. Pribudne tam aj občianska vyba-
venosť - na prízemí niektorých domov.
A medzi jednotlivými plochami majú
byť oddychové zóny v podobe det-
ských ihrísk a podobne.
Ako vyzerajú povolenia na výstav-
bu?
- Spoločnosť má územné rozhodnutie
na stavbu. Na časť územia, kde je plá-
novaných dvadsaťtri objektov, má už aj

stavebné povolenie. V týchto prípadoch
boli všetky odvolania proti výstavbe
našej mestskej časti na vyššiu stavebnú
inštanciu zamietnuté. Zostala nám už
len možnosť podania na súd, ale vzhľa-
dom na to, že investor je ochotný roko-
vať, snažíme sa nájsť rozumný kom-
promis.
Aké stavby do Devína nepatria a v
čom spočíva kompromis?
- Stále trvám na tom, že výška tri plus
jeden do Devína nepatrí. Dva plus
jeden si ešte vieme predstaviť, ale pre-
ferujeme jednoznačne výstavbu rodin-
ných domov. Podobný problém máme
so spoločnosťou J&T, ktorá tiež chce v
jednej časti svojej výstavby v Devíne
výšku tri plus jeden, aj keď majú menší
objem zástavby ako Skanska.

Zhováral sa Robert Lattacher
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Na Strakovej

ulici bude

najlacnejšia

terasa na korze
STARÉ MESTO
Staromestské miestne zastupiteľstvo
v utorok 23. júna 2009 rozhodlo, že
letné exteriérové sedenie môže byť aj
na Strakovej ulici. Doteraz na tejto
ulici, ktorá tvorí jeden zo vstupov do
pešej zóny a je obslužnou komuniká-
ciou pre vjazd vozidiel zásobovania,
neboli uličné terasy povolené.
Na Strakovej ulici je pritom iba jediná
gastronomická prevádzka - japonská
reštaurácia Tokyo. S iniciatívou povoliť
tu exteriérové sedenie prišiel poslanec
Emil Bartko, na rokovanie zastupiteľ-
stva však návrh predložil starosta
Andrej Petrek. V dôvodovej správe k
zmene nariadenia o pešej zóne síce
uviedol, že „v súčasnosti na tejto komu-
nikácii nemožno povoliť exteriérové
sedenie vzhľadom na to, že táto komu-
nikácia slúži ako príjazdová a výjazdo-
vá pred takmer trištvrte plochy pešej
zóny“, väčšina staromestských poslan-
cov napriek tomu letné sedenie pre
japonskú reštauráciu schválila.
Od 15. júla tak bude môcť byť na novo-
vydláždenej Strakovej ulici nové exte-
riérové sedenie, ktoré bude navyše naj-
lacnejšie na celom korze. V nariadení o
miestnych daniach totiž táto ulica nie je
zaradená medzi ulice pešej zóny, kde je
zvýšená sadzba dane za užívanie verej-
ného priestranstva vo výške 1 € za štvor-
cový meter a deň. Za terasu na Strakovej
ulici tak zaplatí jej prevádzkovateľ iba
0,66 € za štvorcový meter a deň, teda
rovnako, ako je to mimo pešej zóny.
Okrem Strakovej budú môcť byť letné
terasy aj pred prevádzkami na Baštovej
ulici 9 a na ulici Na vŕšku 1. (stn)

Najbližšie

sa stretneme

o tri týždne
REDAKCIA
V čase letných mesiacov Bratislavské
noviny už tradične vychádzajú v let-
nom režime, teda raz za tri týždne.
Znamená to, že najbližšie tieto noviny
budú v bratislavských poštových
schránkach 16. júla 2009.
Dovtedy želáme všetkým čitateľom
pekné počasie a prijemné chvíle oddy-
chu v meste či mimo neho. Bratislavča-
nia však dovtedy nezostanú bez infor-
mácii o dianí v meste - aktuálne správy
o všetkom, čo sa v Bratislave deje,
nájdu denne na www.banoviny.sk.
Už dnes je na našej webstránke najviac
informácií o živote a dianí v hlavnom
meste a stále pribúdajú ďalšie. Najnov-
šie pribudol praktický prehľad všetkých
miestnych daní v Bratislave. (brn)
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PETRŽALKA
Na mieste bývalého parkoviska na
Betliarskej ulici neďaleko jazera
Draždiak stojí skelet budovy, ktorú
investor postavil bez platného sta-
vebného povolenia.
Pôvodne tu mala stáť dvojposchodová
budova s obchodným centrom a gará-
žami. Dnes má stavba štyri nadzemné
podlažia a najnovšie tu majú byť apart-
mány a materská škola.
Hlavné mesto napriek tomu vo februá-
ri súhlasilo s dobudovaním komplexu,
aby „rozostavané torzo stavby nebolo
neestetickou záťažou životného pro-
stredia obytného bloku, pretože stavba
sa nachádza v pokročilom štádiu rozo-
stavanosti“. Súhlas s dostavbou mesto
podmienilo znížením počtu bytov a

zdokladovaním, že budova spĺňa sve-
tlotechnické podmienky bytov v sused-
stve, ako aj vlastných navrhovaných
bytov. Magistrát nesúhlasí s výstavbou
apartmánov orientovaných len na
sever, namiesto materskej školy a det-
ského ihriska hlavné mesto žiada na
jednotlivých podlažiach budovy vybu-
dovať parkovacie státia.
Investor - bratislavská spoločnosť
T.I.E.S., s.r.o., následne požiadal v
susedstve o umiestnenie ďalšej stavby
Parkovací dom - Krásnohorská. S jej
výstavbou však bratislavský magistrát
nesúhlasí. 
Petržalský stavebný úrad vedie správne
konanie o dodatočnej legalizácii stavby
alebo o jej odstránení. Stavebník už
dostal za čiernu stavbu pokutu vo

výške 83 000 €, zatiaľ zaplatil necelých
53 000 €. Stavebný úrad pokutoval
investora pokutou aj za nerešpektova-
nie rozhodnutí úradu - tromi pokutami
po 13 000 €. Krajský stavebný úrad
však spochybnil výšky pokuty a vrátil
vec na opätovné prerokovanie. Pokutu
66 000 € dostal aj dodávateľ stavby, ten
sa odvolal na krajský stavebný úrad,
ktorý vec vrátil do Petržalky.
Proti ďalšej výstavbe na Betliarskej
ulici protestujú ľudia z priľahlých do-
mov a žiadajú nedokončenú čiernu
stavbu odstrániť. Upozorňujú, že
výstavbou objektu stratili 116 voľných
parkovacích miest a výstavbou 69
nových bytov vzrastie dopyt po parko-
vaní na úkor pôvodných obyvateľov
lokality. Robert Lattacher

Na Betliarskej ulici stojí čierna stavba
Obyvatelia Betliarskej ulice si musia zvykať na nepekne vyzerajúcu čiernu stavbu. FOTO - Robert Lattacher

V Devíne hľadajú rozumný kompromis

Samospráva aj

investor sa chcú

o Viladomoch

dohodnúť
DEVÍN
Rokovania o ďalších možných zme-
nách vo výstavbe Viladomov v Deví-
ne, ktoré sú predmetom dlhodobého
sporu medzi devínskou samosprávou
a investorom, spoločnosťou Skanska,
potvrdil aj samotný investor.
Vedúca oddelenia komunikácie skupi-
ny Skanska v SR Magdaléna Dobišová
pre Bratislavské noviny uviedla, že
minulotýždňové stretnutie bolo jed-
ným z ďalších medzi architektmi spo-
ločnosti a zástupcami stavebného
úradu v Devíne. „Projekt Viladomov
nastavujeme tak, aby boli spokojné obe
strany. Aby sme našli kompromis
medzi ekonomickou únosnosťou a
požiadavkami Devína a aby sme pro-
jekt posunuli do roviny stavby ekolo-
gicky zaujímavej a energeticky úspor-
nej,“ uviedla M. Dobišová. 
Spoločnosť Skanska Development SK
získala platné územné rozhodnutie ešte
za bývalého vedenia mestskej časti, v
roku 2005. Starostka Devína Ľubica
Kolková po svojom zvolení prezento-
vala názor, že výstavba podľa vtedaj-
šieho zámeru naruší celkový vzhľad
Devína. Výstavba štvorpodlažných Vi-
ladomov by znamenala príchod pri-
bližne 1 000 ďalších ľudí a asi 500 áut.
Proti projektu protestovali aj nespokoj-
ní občania, ktorí spísali petíciu.
Spoločnosť Skanska koncom minulého
roka oznámila, že vychádza v ústrety
požiadavkám obyvateľov a miestnej
samosprávy. Nad rámec územného
rozhodnutia a zákona verejne vyhlási-
la, že postaví tri veľké a dve menšie
detské ihriská, zriadi park a oddychovú
zónu s lavičkami a zeleňou. Pri desia-
tich objektoch tretej a štvrtej etapy
Viladomov zmení prvé nadzemné pod-
lažie na občiansku vybavenosť. (rob)

V lete bude vyše

sto denných

táborov
REDAKCIA
Zoznam letných denných táborov na
www.banoviny.sk rýchlo rastie. Za
prvý týždeň v ňom pribudlo vyše sto
turnusov letných denných táborov
pre bratislavské deti.
K ponuke denných táborov STaRZ
postupne pribudli ďalšie - športové,
počítačové, fotografické, výtvarné,
divadelné, tanečné, dobrodružné...
Bratislavské deti si veru majú toto leto
z čoho vybrať.
Kompletný zoznam denných táborov
je na www.banoviny.sk, prvý táborový
turnus začína už 26. júna 2009. (brn)



LAMAČ
Za nepochopiteľné, drzé a necitlivé
považuje jeden z našich čitateľov
správanie vodiča osobného auta,
ktorý parkoval na lúke v rekreačnej
oblasti Kačín v Bratislavskom leso-
parku.
Čitateľ si nedávno s priateľmi opekal
na jednom z vyhradených ohnísk na
známej rekreačnej lúke na Kačíne
neďaleko bufetu Lesanka. Obľúbená
lúka bola v tom čase plná rekreantov,
turistov a rodín s deťmi, ktorí si prišli
do lesa oddýchnuť. „Odrazu sa na
okraji lúky objavila renaultka, ktorá
tam prišla cez les,“ opisuje situáciu
nahnevaný čitateľ René Brúder.
„Zamierila si to na okraj lúky a na stre-
che auta mal vodič suché haluze, zrej-
me na opekanie,“ píše. 
Na lúke ho vraj už čakali ďalší ľudia a
zjavne išlo o piknik v tráve. Za sklom
auta pritom čitateľ nevidel povolenie,
ktoré by vodiča oprávňovalo na vjazd
do tohto chráneného územia, nieto ešte
do lesa a na lúku plnú rekreantov. „Ak
by sa dalo, niektorí vodiči by neváhali
vyjsť autom hoci aj na Chopok alebo
na Gerlachovský štít, “ dodal čitateľ na
adresu neznámeho vodiča. 

Podľa našich informácií patrí lúka na
Kačíne Lesnému spoločenstvu majite-
ľov a lesnej spoločnosti Lamač. Do
uzávierky sa nám však nepodarilo s
nimi skontaktovať. Oslovili sme aj
Mestské lesy, ktoré spravujú územie v
susedstve. Podľa nich je vidieť, že pre
niektorých ľudí nie je vjazd na lúku
žiadnym problémom. Podľa zákona č.
326/2005 Z. z. o lesoch je na lesných
pozemkoch zakázané jazdiť alebo stáť
motorovým vozidlom. 
Orgán štátnej správy lesného hospo-
dárstva môže po písomnom súhlase

vlastníka alebo správcu povoliť výnim-
ku z tohto zákazu. 
„Lúka neďaleko Bartekovho bufetu na
Kačíne nie je v správe Mestských lesov
Bratislava. Od roku 1991 ju spravuje
Lesné spoločenstvo majiteľov a lesnej
spoločnosti Lamač,“ píše sa v odpovedi
Mestských lesov. V podobných prípa-
doch odporúčajú odporúčajú pracovníci
Mestských lesov zavolať políciu, pre-
tože ak sa niekto pohybuje po lesných
pozemkoch autom alebo motorkou bez
povolenia, ide o trestný čin. (rob)

FOTO - René Brúder 

PETRŽALKA
V priestoroch Incheby funguje už nie-
koľko týždňov piesková pláž a niekto-
rí jej návštevníci možno nevedia, že je
presne na mieste, kde voľakedy stála
budova Dámskeho tenisového klubu.
Historický domček bol od začiatku pre-
kážkou pre súčasné vedenie Incheby.
Pred dvoma rokmi najskôr prišiel o stre-
chu, vzápätí o druhé poschodie. Hovor-
ca petržalskej samosprávy vtedy uvie-
dol, že pokiaľ ide o legálnosť staveb-
ných prác, stavebný úrad nedostal žia-
dosť o vykonanie stavebných prác v
areáli, a teda ani nevydal žiadne rozhod-
nutie o odstránení stavby. Incheba tiež
neinformovala o búraní spoluvlastníka -
mesto Bratislava, ktoré malo záujem na
zachovaní objektu.
Incheba vtedy argumentovala zistením
skutkového stavu stavebného objektu,
ktorý ohrozoval návštevníkov areálu. To
bol vraj dôvod, prečo sa rozhodli urobiť
opatrenia na odstránenie nebezpečen-
stva. 
Nasledoval ešte jeden pokus o záchranu
domčeka, keď majiteľ pozemkov mal
sľúbiť, že domček rozoberú a tehly
použijú na jeho postavenie v iných prie-
storoch. Nič také sa však nestalo a dnes
je na mieste, kde stála budova Dámske-
ho tenisového klubu, pláž!
Hovorca petržalskej samosprávy Ľubo-
mír Andrassy potvrdil fakty z minulosti:
„Mestská časť vykonala v máji 2007
štátny stavebný dohľad, ktorým bolo
potvrdené búranie Dámskeho tenisové-
ho klubu v rozpore so zákonom. Počas
správneho konania majiteľ informoval
stavebný úrad, že k zbúraniu objektu pri-
stúpil pre veľmi zlý, až kritický stav
objektu, ktorý mohol ohroziť ľudské
životy.“
Potvrdil aj to, že „majiteľ okrem iného
prezentoval predstavu využitia tehál na
vybudovanie nového objekt, ktorý by
mohol byť replikou „historického“ teni-

sového klubu. Samospráva však dnes
nemá v rukách právne nástroje, ktorými
by mohla vyžadovať od majitelia plne-
nie jeho zámerov, či prezentovaných cie-
ľov súvisiacich s možnou obnovou,
výstavbou objektu“.
Stanovisko Incheby poskytla manažérka
Martina Štofaniková: „Vzhľadom na
súčasnú situáciu opäť zdôrazňujeme, že
časový rozmer obnovy nie je rozhodujú-
ci. Pripomíname, že stavbu sme postup-
ne rozobrali v záujme zachovať čo naj-
viac pôvodných materiálov pri možnej

budúcej obnove budovy. Projekt Sum-
mer Club Incheba je riešenie pre aktuál-
nu letnú sezónu.“
Na otázku, kde sú dnes tehly z domčeka,
dodala: „Stavbu sme rozoberali postup-
ne, tehlu po tehle. Sú uložené na pale-
tách, aby sme mohli niektoré znova
použiť, hoci väčšina z nich sa aj tak už
rozsýpa, takže v prípade, ak by bol pro-
jekt oživenia budovy Dámskeho teniso-
vého klubu aktuálny, mnohé z tehál
nebude možné použiť.´“ (mm)

FOTO - Oto Limpus
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Dolnozemská

bude mať nové

infotabule
PETRŽALKA
Do 25. júna 2009 mohli záujemcovia
predložiť petržalskej samospráve
realizačné projekty modernizáciie a
osadenia informačných systémov na
Dolnozemskej ceste.
Vyhlásením verejnej súťaže štartuje
výstavba zelených ciest pre cyklistov,
korčuliarov a chodcov. „Samospráva
chce osadiť na 4,1 km dlhej greenway
tabule, ktoré usmernia nielen dopravné
využitie cesty, ale poskytnú aj orientač-
né a náučne informácie. Celkovo plá-
nujeme 16 dopravno-informačných
tabúľ, značiek. Rozhodujúcim kritéri-
om na hodnotenie ponúk bude najniž-
šia cena a splnenie podmienok na
účasť vo verejnom obstarávaní,“ infor-
moval hovorca mestskej samosprávy
Ľubomír Andrassy.
Podľa jeho slov „koncepcia budovania
zelených ciest ráta so štyrmi radiálami
od severu na juh (Dolnozemská, Chor-
vátske rameno, Kopčianska a Medzi-
národná dunajská cyklistická cesta) a
troma spojovacími cestami od východu
na západ mestskej časti (Kutlíkova -
Bratská, Starohájska - Rusovská a Ore-
chová ulica). Samospráva plánuje v
tomto roku dva projekty. Zámer Kop-
čianska ulica o dĺžke 2,5 km prispeje k
napojeniu Petržalky na trasu smerujúcu
do rakúskej obce Kittsee a druhý
modernizuje existujúcu lokálnu zelenú
trasu, Dolnozemskú cestu.“ (mm)

Výmery za

nehnuteľnosti

už odoslali
BRATISLAVA
Oddelenie miestnych daní a poplat-
kov magistrátu Bratislava odoslalo
už všetky platobné výmery na daň
na rok 2009 za nehnuteľnosti na
území Bratislava. 
„Daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobné-
ho výmeru. V prípade, ak daňovník
zistí nezrovnalosti, môže kontaktovať
svojho správcu dane, ktorý je uvedený
na zaslanom platobnom výmere. Obča-
nia, ktorí potrebujú zaplatiť daň z
nehnuteľnosti skôr, ako im príde pla-
tobný výmer, môžu prísť zaplatiť osob-
ne na oddelenie miestnych daní a
poplatkov magistrátu na Blagoevovej
ulici 9,“ informovala hovorkyňa magi-
strátu Eva Chudinová.
Daň možno zaplatiť priloženým pošto-
vým peňažným poukazom, alebo pre-
vodom na účet správcu dane č. 10006-
649010/4900 Istrobanka, a. s., Bratisla-
va, alebo v hotovosti pri platbách do
331,94 € do pokladne Magistrátu hlav-
ného mesta SR Bratislavy, oddelenie
miestnych daní a poplatkov, Blagoevo-
va 9, Bratislava.
Prehľad sadzieb dane z nehnuteľností v
jednotlivých mestských častiach nájde-
te na www.banoviny.sk v kapitole
Miestne dane. (mm)

Budovu Dámskeho tenisového klubu 

nahradila pláž, tehly sa rozpadávajú

Z Račianskej

ulice je už

parkovisko
NOVÉ MESTO
Na kritickú situáciu v prípade križo-
vatky Kraskovej ulice s Račianskou
ulicou nás upozornil čitateľ Dušan
Tudík. Podľa jeho slov je odbočenie
na Račiansku smerom do mesta pre
zlý výhľad veľmi nebezpečné a
odbočenie z Kraskovej na Račian-
sku smerom do Rače už „priam
hororom.“ 
Výhľad do tejto exponovanej križovat-
ky pri odbočovaní obidvoma smermi
obmedzujú nielen statné stromy, ale aj
pouličné lampy a smetné koše. „Na
tomto úseku nie je navyše zakázané
státie ani zastavenie, takže pred križo-
vatkou stoja osobné a nákladné autá,
často aj autobusy,“ píše náš čitateľ.
Konštatuje ďalej, že ide o miesto, kde
sa Račianska ulica smerom do mesta
pri električkovej zastávke rozširuje na
dvojpruhovú komunikáciu. Jeden jazd-
ný pruh je však podľa neho stále obsa-
dený množstvom áut, ktoré tam pravi-
delne parkujú. 
„Je nepochopiteľné, že na takomto
mieste nie je zákaz zastavenia a parku-
júci vodiči nie sú pokutovaní, prípadne
odtiahnutí. Časté havárie, dokonca aj
kolízie s električkami sú tu na dennom
poriadku,“ píše. Na záver navrhuje, že
okrem okamžitého zákazu parkovania
v pravom jazdnom pruhu smerom do
mesta, by bolo možno potrebné zaká-
zať z Kraskovej odbočenie cez koľajni-
ce smerom doľava, do Rače. Odboče-
nie by mohlo byť až na prejazde cez
koľajnice, ktorý je asi dvesto metrov
bližšie k centru.
Z dopravného inšpektorátu Krajského
riaditeľstva Policajného zboru v Brati-
slave sme dostali vyjadrenie dopravné-
ho inžiniera, podľa ktorého vozidlá tu
parkujú, hoci je tu dopravnou značkou
„Okruh“. 
Ide o vyznačený okruh na obchádzanie
časti obce - centra mesta, kde je zakáza-
né státie. Podľa dopravného inžiniera z
Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave,
bol od 1. februára 2009 zákon nahrade-
ný novým. Podľa tohto zákona sa usta-
novenie o zákaze státia na vyznačenom
okruhu už nenachádza, čo znamená, že
státie na vyznačenom okruhu už nie je
zakázané. Polícia sa však bude týmto
podnetom zaoberať. (rob)

Vodič jazdil v lese pod Kačínom a

dokonca zaparkoval na lúke plnej ľudí

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

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

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



STARÉ MESTO
Baštová ulica v historickom centre
mesta bude onedlho krajšia. Po
dlhých rokoch pustnutia by sa mala
tento rok začať obnova meštianske-
ho dvojdomu s číslami 6 a 8.
O plánoch súkromnej spoločnosti
obnoviť meštiansky dom na Baštovej 6
- 8 a prebudovať ho na polyfunkčný
objekt, písali Bratislavské noviny už v
roku 2007. V týchto dňoch získal
investor, Conwert sk 01, s.r.o., staveb-
né, tzv. vodoprávne povolenie, a do
konca júna očakáva aj právoplatné sta-
vebné povolenie. V dome na Baštovej
6 - 8 plánuje v podzemí a na prvom
poschodí vytvorenie reštauračných
zariadení. 
Na druhom až piatom poschodí majú
vzniknúť byty určené na prenájom.
Celková úžitková plocha priestorov je
asi 1700 štvorcových metrov. V súčas-
nosti je podľa zástupcu investora sa
začala verejná súťaž na výber dodáva-
teľa a samotná rekonštrukcia by sa
mala začať na jeseň tohto roka. Ukon-
čenie obnovy meštianskeho domu je
plánované na koniec roka 2010. 
Baštová ulica je považovaná za najuž-
šiu uličku v hlavnom meste a nachádza
sa medzi ulicami Kapucínska, Klariská
a Michalská. Vybudovali ju pozdĺž
mestských hradieb a je zaujímavé, že v
dome č. 7 býval kedysi mestský kat.
Predaj domu na Baštovej 6-8 odsúhla-
silo miestne zastupiteľstvo Starého
Mesta ešte počas predchádzajúceho
volebného obdobia, keď bol starostom
Peter Čiernik. Staromestský poslanec
Sven Šovčík interpeloval v tejto veci
súčasného starostu Andreja Petreka
(Občiansky klub). Dôvodom bolo, že
poslanci súhlasili s nízkou cenou za
predaj kvôli tomu, že po jeho rekon-
štrukcii mali byť nebytové priestory
domu na prízemí prenajaté mestskej
časti za jednu korunu na 20 rokov.
Podľa S. Šovčíka, budova medzitým
asi trikrát zmenila majiteľa a preto chce
vedieť, ako je majetkové právo mest-
skej časti zabezpečené aktuálnym
vlastníkom. (rob) 

VIZUALIZÁCIA - Conwert sk 01

Vodiace psíky

hľadajú svojich

vychovávateľov
BRATISLAVA
Únia nevidiacich a slabozrakých Slo-
venska (ÚNSS) potrebuje záujem-
cov, ktorí by dokázali pomôcť pri
výchove mladých šteniatok z výcvi-
kovej školy.
Jej cieľom je pripraviť psíkov do
výcviku tak, aby dôkladne poznali
ľudský svet - exteriér aj interiér.
Základné predpoklady na vychováva-
teľov sú minimálny vek 18 rokov,
psychická zrelosť, bydlisko v Brati-
slave, prípadne v blízkom okolí s
možnosťou a ochotou dochádzať do
Bratislavy nielen na stretnutia (ide o
pracovné prechádzky minimálne päť-
krát do týždňa). 
Každý deň sa psíkovi treba venovať
aspoň tri-štyri hodiny, pravidelné stret-
nutia s pracovníkmi Výcvikovej školy
vodiacich psov bývajú štyrikrát do
mesiaca. Viac informácií poskytnú na
tel. čísle 0911-119-397, prípadne na
www.guidedog.unss.sk. (mm)

Rača Fest 2009

bude cez prvý

júlový víkend
FESTIVAL
V mestskej časti Bratislava Rača sa
4. a 5. júla 2009 uskutoční 5. ročník
festivalu Rača Fest.
Od 16.00 h sa na pódiu račianskeho
amfiteátra v Knižkovej doline vystrie-
da 17 zaujímavých hudobných skupín
a sólistov. Hviezdou bude známa česká
pesničkárka Lenka Filipová, ktorej
koncert sa uskutoční v nedeľu 5. júla o
21.00 h. V prvý deň festivalu sa diváci
môžu zabávať na koncertoch kapiel
Druhý Dych, Fairway, Kalumet, Rasťo
a Lujza, Roc’hann, Acoustic Trash,
Johnny Cash Revival, Allan Mikušek a
Bukasový Masív. 
V nedeľu festival predstaví aj ďalšie
kapely ako napríklad Veslári a Peter
Dula, Grasscountry, Acoustic Colours,
Cafe Edit, Arccus, Bluegrass Time a
Martina Trchová. (dš)
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Vešal psa, lámal

stromy, polícia

však nezasiahla
DÚBRAVKA
So sťažnosťou na nečinnosť mest-
skej polície sa na nás obrátil čitateľ
Rastislav Filípek. V liste redakcii
opisuje nepríjemnú skúsenosť s
porušovaním verejného poriadku,
keď napriek jeho podnetu, mestskí
policajti nezasiahli.
„Asi o 20.30 h som na linku 159 volal
hliadku mestskej polície do Dúbravky
na Ulicu kpt. Rašu, kde sa v parku pred
bývalou predajňou Polianka zdržovala
skupina mladíkov. Jeden z nich vešal
psa väčšieho vzrastu na spodné konáre
stromov, pes sa na nich hojdal, čím ich
olamoval. Takto zdevastoval štyri-päť
stromov, na trávniku pod stromami
ležalo viacero odlomených konárov,“
píše čitateľ.
On sám mladíka upozornil na
nesprávnosť jeho konania, no ten na
jeho upozornenie nereagoval. „Po
chvíli, asi o desať minút, sa objavila
hliadka v aute, pričom prešla po ulici,
nezastavila, nespomalila jazdu a do-
tyčnému, ktorý so svojim konaním
prestal až vo chvíli, keď zbadal pri-
chádzať auto hliadky, nevenovala
absolútne žiadnu pozornosť,“ rozhor-
čuje sa náš čitateľ. Nezáujem hliadky
zakročiť a obnoviť verejný poriadok
si nevie vysvetliť. „Preto sa sťažujem
a som rozhorčený prístupom mestskej
polície a postup hliadky považujem za
nehorázny výsmech ľuďom, ktorí sa
pokúšajú dôverovať Mestskej polícii
v Bratislave,“ končí svoj list redakcii
čitateľ R. Filípek.
Z bratislavskej mestskej polície sme
dostali stručné vyjadrenie od hovorcu
Petra Plevu, v ktorom sa píše, že sťaž-
nosť čitateľa prešetria a „o výsledku
vyšetrovania budeme pisateľa infor-
movať.“ (rob)

Na jednej z historických ulíc centra

obnovia zničený meštiansky dom

iPod touch
Cenová bomba

229 € x 199 €

Kedy? Ak nie teraz?
V Bratislave v predajniach:

Traco Computers Avion Shopping Park

SWP Software Partner, Polus City Center

m:zone Aupark Bratislava

a v celoslovenskej sieti
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Vlastné dvory

majú čisté, psov

venčia na ulici
LIST ČITATEĽA
Poplatok za psa chovaného v panelo-
vom dome je vyšší ako v rodinnom
dome. Každá obec si určí výšku
poplatku. Chcem však vedieť, prečo
je rozdielna výška poplatku? 
Je to tým, že ho majiteľ chová na svo-
jom pozemku, pri svojom dome, v
záhrade, a tým je vedený ako strážny
pes? Ďalej sa pýtam, či je v poriadku, ak
taký majiteľ vypustí svojho psa za plot
svojho pozemku, tam si ho vyvenčí a je
natoľko arogantný, že ani nepozbiera
exkrementy a následne vojde opäť na
svoj pozemok? 
Po upozornení sa jedna taká pani do-
konca urazila a ohradila, že by aj po-
upratovala, len tam nie sú odpadkové
koše na to určené. Podotýkam, že táto
rodina z Podzáhradnej má dvoch psov a
pravidelne ich venčí mimo svojho
pozemku. Informovala som sa aj na
miestnom úrade, či aspoň platia poplat-
ky za svojich dvoch psov. Títo psi však
nie sú v evidencii Miestneho úradu
Podunajské Biskupice.
My z panelových domov nemáme inú
možnosť, ako venčiť psov v okolí, na
sídlisku, platíme oveľa vyššie dane za
psov a ešte si aj po nich upraceme.
Aspoň väčšina. Dotyčná rodina chce
mať čisto vo svojej záhrade, resp. v
okolí svojho domu, ale nám už môže
znečisťovať sídlisko, prípadne kúsok
zelene, ktorý tu máme pri základnej
škole?! Hlavne, že oni si potom zájdu
do pekne upravenej a čistej záhrady a
my zo sídliska, z panelákov môžeme
mať po ich miláčikoch „bordel“.
Takto argumentovala aj táto pani (man-
želka poslanca), vraj oni si nebudú zne-
čisťovať záhradu a že ich psy sú zvyk-
nuté byť venčené vonku, lebo kedysi
bývali tiež v paneláku na sídlisku. Keď
už venčí, tak nech aj čistí!  Ak som
vedela poctivo zaplatiť daň za svojho
malého psa z minimálnej mzdy (v pane-
láku), a ak je pravda, že spomínaná rodi-
na si túto svoju povinnosť nesplnila,
potom by som bola veľmi rada, aby aj
oni zaplatili za svojich dvoch psov. Poc-
tivý človek musí aj zo svojho mála poc-
tivo platiť všetky dane, nechápem však,
prečo tak neurobí aj ten, ktorý netrpí
finančnou núdzou? Navyše v rodinnom
dome. Inka Kovárová, 

Podunajské Biskupice

Hodžovo

námestie už má

jednu škvrnu
LIST ČITATEĽA
Chcela by som reagovať na článok,
v ktorom sa píše, že na Hodžovom
námestí chýba ešte jedna budova.
Neviem ani dostatočne vyjadriť
svoje pobúrenie nad nápadom pána
Šlachtu - alebo to nebol jeho
nápad? 
Aj keď má pán Šlachta len poradný
hlas, zlyháva pri vytváraní celkového
vzhľadu našej Bratislavy, keď ako
huby po daždi rastú nevzhľadné a
nesúrodé budovy na miestach, kde
pôsobia ako päsť na oko. Skutočným
vrcholom jeho nekompetentnosti je
však postaviť budovu do stredu prie-
stranstva, ktoré je dosť ucelené, žiaľ,
zohyzdené „modernou“ budovou Ta-
tracentra.
Postaviť ďalšiu „modernú“ budovu a
ešte bližšie k Prezidentskému palácu
pokladám za podobný nechutný čin
ako zohyzdenie Slovenskej národnej
galérie socialistickou dostavbou.
Komunisti vtedy tvrdili že „sa snúbi
história so súčasnosťou“ - a robí sa to
do dnešného dňa a, žiaľ, ešte dlho
bude. 
Nenávisť k novej budove uprostred
historických budov by bola ešte väčšia
ako v prípade Galérie! Pevne verím, že
k tomuto hroznému činu nedôjde!
Žijem tu od narodenia, šesťdesiat
rokov, a srdce mi puká pri pohľade na
moje rodné mesto. Verím, že vznikne
nejaká občianska iniciatíva proti
výstavbe zmienenej obludy, iste sa k
nej pridám.

Elena Bystrianska, Bratislava

Pod Gaudího domom sa usadila Zizzie
Na rohu Bazovej a Svätoplukovej uli-
ce stojí nový dom so zvlnenou fasá-
dou pripomínajúcou stavby slávneho
katalánskeho architekta Gaudího. A
pod tým domom otvorili prednedáv-
nom ZIZZIE RESTAURANT.
Reštaurácia sa na rozdiel od domu
nechala inšpirovať viac Talianskom a
jeho kuchyňou. A jej názov, ako sme sa
dozvedeli, vznikol z prezývky majiteľ-
ky podniku.
Výrazným prvkom v Gaudího tvorbe
sú vlny, tie dominujú celému domu a
našli sme ich aj v interiéri reštaurácie.
Samotný priestor reštaurácie sa nachá-
dza pod veľkou rožnou vlnou domu a z
ulice ho ohraničuje veľký polkruh tvo-
rený oknami výkladu. Z vnútornej stra-
ny ho lemujú stoly s bielo-zeleným
prestieraním a s tmavohnedými pohov-
kami a stoličkami. Tieto tri farby pre-
chádzajú celým interiérom, rovnako
ako motív vlny. Jedna zelená pod stro-
pom ukrýva bodové osvetlenie, nad
stolmi sú ešte medené lampy, a ďalšia
vlna z bielych kamienkov dekoruje
čelnú stenu barového pultu. Za ním na
stene je zaujímavá mozaika, ako inak
zeleno-bielo-hnedá a jedna zo stien je
natretá zvislými zeleno-hnedými
pásmi. Príjemné kombinácie.
Jedálny lístok tak čisto zladený nie je.
Prevládajú v ňom síce talianske po-
krmy, ale medzi nimi sú aj jedlá inšpi-
rované inými kuchyňami, napríklad
Wiener Schnitzel, Grécky šalát, indic-
ké Tandori či nešťastné Cordon Bleu,
ktoré aj tu komolia na Gordon Blue.
My sme z tejto kozmopolitnej ponuky
ochutnali najprv predjedlá. Tigrie kre-
vety na provensálsky spôsob (7,30 €),
podávané s ryžou a pizza prstom,
Zapečené slimáky (3,60 €), na bylinko-
vom masle, podávané s cesnakovo-par-

mezánovou bagetou a Zapekanú šparg-
ľu (3 €), bielu špargľu s plesnivým
syrom, podávanú s cesnakovo-parme-
zánovou bagetou. Pravdupovediac,
žiadny kulinársky zážitok sa nekonal,
predjedlá boli priemerné, dokonca pri
krevetách sme nedostali sľubovaný
pizza prst. Chýbajúca ingrediencia sa
opakovala aj v prípade Zizzie šalátu
(6,60 €). V zmesi Penne cestovín, para-
dajky, uhorky, papriky, hovädzej svieč-
kovice, čiernych olív a opraženej
talianskej šunky, poliatej balzamiko-
vým drezingom chýbali olivy a šunka.
Po upozornení nám ich priniesli, šunka
však bola obyčajná. 
Polievky na tom boli o poznanie lepšie.
Najviac nám chutila Paradajková
polievka s kúskami paradajok (2 €),
dochutená bazalkovým pestom a posy-
paná strúhaným parmezánom. Naopak
Cibuľová polievka (2 €), zapečená s
toastom a syrom a ani talianska zeleni-
nová Minestrone (2 €) nás nenadchli.
Ako hlavný chod sme si vybrali
talianske Tagliatelle Formaggio guaz-
zetto (6,30 €) s výraznou syrovo-smo-
tanovou omáčkou z dvoch druhov syra
a posypané strúhaným parmezánom,
Lasagne bolognese (6 €) s mäsovou
omáčkou so smotanou a syrom a prelo-
ženú pizzu Calzone (6,30 €), plnenú
syrom, šampiňónmi, šunkou, artičok-
mi, čiernymi olivami a sardelami.
Omáčka na cestovinách nebola až taká
výrazná, žiadalo by sa možno viac
bylinkového dochutenia, lasagne a
pizza boli štandardom.
Z netalianskych jedál sme ochutnali
Vyprážaný Camembert (4,30), dochu-
tený brusnicovovu omáčkou, s Varený-

mi zemiakmi (1,30 €), Kuracie prsia
Tandori (6,30 €), v omáčke z bieleho
jogurtu, cesnaku, zázvoru, kari korenia
a chilli papričiek, tiež s Varenými
zemiakmi (1,30 €). V jednom prípade
nám naservírovali vlažné zemiaky,
takže ku koncu už boli takmer studené.
Nízku teplotu mala aj omáčka ku kura-
cím prsiam a ryba Pangasius della casa
Gaudi (7,20 €), šťavnatá biela ryba bez
kostí poliata citrónovou omáčkou,
podávaná so špenátom a zelenými tag-
liatelle. Tie boli navyše úplne bez
chuti, možno by stačilo trochu soli
alebo olivového oleja.
Z dezertov sme sa chystali na Tiramisu
(3 €), keďže denne upečú len osem
kúskov, neušli sa nám. Tak sme si dali
Slivkové guľky s orechami, poliate
maslom a posypané cukrom (3,30 €) a
Zmrzlinový pohár (2,80 €) s troma
druhmi zmrzliny, šľahačkou a ovocím.
Obed sme zapíjali fľašou toskánskeho
Vernaccia di San Gimigano za prijateľ-
ných 14 €. Škoda, že nám ju čašník sti-
hol priniesť až k takmer dojedanému
hlavnému chodu. V jednej chvíli bol na
pľaci sám a na reštauráciu s veľkou
terasou, plnou hostí, to nestačilo. Pro-
blém vznikal aj pri servírovaní, keď sa
nám na stole občas kopili plné a prázd-
ne taniere.
Restaurant Zizzie je pekný podnik, kde
interiér zatiaľ víťazí nad kuchyňou. Ak
sa majiteľom podarí túto nerovnováhu
odstrániť, môže byť z neho veľmi prí-
jemná reštaurácia. Má na to všetky
predpoklady, aj vďaka priateľským
cenám.
Naše hodnotenie: ���
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

BAUMAX zavádzal s akciovou cenou
Inšpektorát Slovenskej obchodnej
inšpekcie udeľuje sankcie aj v prípa-
doch, ak natrafí na porušovanie
zákazu používania nekalej obchod-
nej praktiky. Na podobný prípad pri-
šli aj inšpektori bratislavskej SOI.
Ešte 18. novembra 2008 urobili kontro-
lu v prevádzke BAUMAX na Rožňav-
skej ulici, zameranú na prešetrenie pod-
netu spotrebiteľa, ktorý sa sťažoval na
uvádzanie nepravdivých informácií o
akciovej cene výrobkov. Kvôli tomu
zbytočne stratil čas a aj peniaze, keďže
si zobral dovolenku a zaplatil zálohu za
objednané auto na prevoz tovaru.
Inšpektori SOI zistili, že v akciovom
reklamnom letáku spoločnosti BAU-
MAX, spol. s r.o., Bratislava, ktorý bol
platný od 8. septembra 2008 do 21. sep-
tembra 2008, bola uvedená cena zľav-
neného tovaru vymývaná dlažba, 2,66 €
za štvorcový meter. Na porovnanie
výhodnosti kúpy bola uvedená aj bežná
cena v tovaru 2,79 € za jeden kus. Plat-
ná predajná cena dlažby zistená z histó-
rie cien od 9. septembra 2008 do 21.

septembra 2008, t. j. v čase trvania
akcie, bola 2,79 € za jeden kus s roz-
mermi 50x50x3,7cm. 
Uvádzaním nepravdivých údajov o
zľavnenej cene a množstve, na aké sa
cena vzťahovala k výrobku, predávajúci
naplnil znaky klamlivého konania a
použil nečestnú obchodnú praktiku,
ktorá je zakázaná. Tým podľa SOI došlo
k porušeniu zákona o ochrane spotrebi-
teľa. Na základe toho spoločnosti zaslali
oznámenie o začatí správneho konania.
Firma sa do určenej lehoty nevyjadrila a
protiprávne konanie nespochybnila. 
Zákonnú definíciu pojmu obchodnej
praktiky upravuje zákon o ochrane
spotrebiteľa. Je ňou konanie, opomenu-
tie konania, spôsob správania alebo
vyjadrovania, obchodná komunikácia
vrátane reklamy a marketingu predáva-
júceho, ktoré sú priamo spojené s pro-
pagáciou, ponukou, predajom a doda-
ním výrobku spotrebiteľovi. Obchodná

praktika sa považuje za klamlivú, ak
zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že
spotrebiteľ urobí rozhodnutie o
obchodnej transakcii, ktoré by inak
neurobil, pretože obsahuje nesprávne
informácie. Je preto nepravdivá, alebo
akýmkoľvek spôsobom uvádza do
omylu, alebo môže uviesť do omylu
priemerného spotrebiteľa. 
Spoločnosť BAUMAX pri ponuke a
predaji svojich výrobkov uvádzala
nesprávnu informáciu o cene zľavnené-
ho výrobku, uvádzala nižšiu cenu, než
bola skutočne platná cena, za akú sa
tovar predával počas akciovej ponuky.
Uviedla rovnako aj nepravdivý údaj, na
aké množstvo výrobku sa táto cena
vzťahovala. Svojím konaním spôsobila
alebo mohla spôsobiť, že spotrebiteľ
urobí na základe takto uvedenej „umelo
zníženej“ ceny rozhodnutie o obchod-
nej transakcii, ktoré by inak neurobil.
Spoločnosť dostala pokutu vo výške
500 eur. Marián Taller

(Spracované z právoplatných rozhod-
nutí Slovenskej obchodnej inšpekcie)

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

0905 234 615 � 4363 8184

BRIGÁDNICI
Potrebujete brigádnikov na manuálnu

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

rýchlo a bez zdĺhavej administratívy.
5464 3232 0903 263 639 0905 576 888

DOMESTICA SR HĽADÁ
PRE SVOJICH KLIENTOV

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

e-mail: info@domestica.sk

- ženy na dlhodobé upratovanie
domácností a firiem

- možnosť aj pre živnostníčky
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PETRŽALKA
NA BRATSKEJ ULICI zastavili poli-
cajti 30-ročného vodiča osobného
vozidla, ktorý im dobrovoľne vydal
jeden kus plastikového vrecúška so
sušenou rastlinou a dve injekčné strie-
kačky so zataveným koncom a s obsa-
hom bielej kryštalickej látky. Muž
skončil na oddelení, vrecúško a injekč-
né striekačky poslali policajti na exper-
tízu.
NA BLAGOJEVOVEJ ULICI pre-
padli vinotéku, čo sa v tejto predajni
nestalo prvý raz. Páchateľ bez slova
pristúpil k zamestnancovi, udrel ho, z
kasy vybral 400 eur a ušiel na neznáme
miesto.
SKUPINA MLADÍKOV od 15 do 18
rokov si pripísala v minulých dňoch
hneď štyri lúpežné prepadnutia. Traja
mladí zlodeji prepadávali ženy od 50
do 70 rokov a brali im cennosti aj
peniaze. Policajti ich však už chytili a
všetci traja už skončili za mrežami.

STARÉ MESTO
NA SUCHOM MÝTE prišiel jeden
občan o 60 eur a platobnú kartu.
Ukradli mu ich pri bankomate a podľa
kamerového systému boli páchateľmi
dve podozrivé ženy, ktoré sa v tom
čase pohybovali tesne vedľa poškode-
ného.

RUŽINOV
NA GALVÁNIHO ULICI zhorelo
nákladné auto značky Iveco. Pravdepo-
dobne ho podpálil neznámy páchateľ a
požiar poškodil aj neďaleko zaparko-
vaný autobus a ďalšie nákladné značky
Man. Škody na oboch autách sa
vyšplhali na vyše 14 000 eur, škodu na
autobuse vyčíslia neskôr. Policajti po
podpaľačovi pátrajú.

NOVÉ MESTO
NA CESTE NA KAMZÍK kontrolo-
vali policajti tri osoby. Počas večernej
kontroly im 24-ročný muž z Bratislavy
dobrovoľne vydal jeden kus plastiko-
vého vrecúška s obsahom sušenej rast-
liny. Policajti muža predviedli na odde-
lenie, zaistený materiál putoval na
expertízu. (mm)

Kto sa v máji

neokúpal, ten

bol sraľo
- Dám ti trochu z mojej horčice, ja už
nechcem, - povedal Ján a už som
vedel, že to nebude bohovský kšeft.
Ján nič nedával zadarmo.
No ak som ho strpel cez týždeň v Šifbe-
ku, nevyhnutne som musel aj na pravi-
delnom rodinnom výlete. Vtedy už bez
otca, pod vedením sestier (mama chysta-
la neskorý nedeľný obed) sme išli elek-
tričkou a autobusom na konečnú, stade
cez Veľkú Baňu, kde sme natrhali konva-
linky, na hrebeň Karpát, vädnúce konva-
linky v ruke a skončili sme na Klepáči.
Výletná reštaurácia ponúkala občerstve-
nie. Pre našu rodinnú výpravu: Pre dvoji-
cu jedna porcia párkov, dvojitá horčica a
štyri chleby. Pretože sme fúru peňazí pre-
cestovali ráno, z Klepáča sme išli do
mesta peši. Doma najprv voňal hlávkový
šalát, potom zemiaková kaša a vyprážané
mäsko a - kým sme sa obriadili - zavoňa-
li aj oživené konvalinky a bol čas na
večernú omšu. Po omši sa doplazil Ján: -
- Čo mi dáš za tú horčicu?!
- Však si už nechcel.
- Nechcel, ale mohol som ju aj vyhodiť.
Alebo predať. Ale som ti ju dal...
Jar vrcholila Prvým májom. - Viete, aký
je rozdiel medzi prvomájovým sprievo-
dom a cintorínom? - priniesol raz otázku
Peter, ktorý sa stále viac strácal dôstojníc-
kemu domu na Katarínskej a smeroval k
nám. Všetci sme pokrútili hlavou. A
Peter si odpovedal:
- Žiadny. Chceš - nechceš, keď je jeho
čas, pôjdeš.
Zarehotali sme sa. Neúčasť v sprievode
bola jedným z dôvodov na zhoršenú
známku zo správania. Keď sme museli,
tak sme išli. No rovno z neho, v tmavých
nohaviciach a bielych košeliach sme
pokračovali dolu ulicou na most a cez
rieku. Panské detičky míňali peniaze na
kolotoče, my, zrodení v tomto meste a na
Dunaji, sme zamierili na Lido. Prvým
májom pre nás vrcholila jar, lebo májom
sa začalo leto. Kto sa neokúpal v rieke v
tomto mesiaci, bol sraľo. Prvomájový
výlet som mal rád aj preto, lebo Ján
musel ísť so svojou triedou a nemohol sa
ku mne pripojiť a dokonca ani nemohol
doma nariekať, aký som ja nebratský, že
ho so sebou neberiem. Nemohol som,
lebo taký bol školský poriadok, že devia-
taci zvlášť a šiestaci tiež.
K vode sa zatiaľ odvážili len naše bandy
z rôznych častí mesta, každý rok sa
znovu postupne zbližovali, aby napokon
vytvorili klan, ktorý bude celú sezónu
vládnuť kúpalisku, nenápadne rozhodo-
vať o enklavách patriacich jednotlivým
skupinám pravidelných návštevníkov.
Tesne pri bazéne, širokým betónovým
stupňom, na jar a v jeseni vládli štamgas-
ti, ktorí v plnej sezóne priestor vypratali v
prospech bandy z Ovsišťa. potom ich pri-
túlila na tráve medzi bazénom a plavčí-
kovou búdou obrovská banda mladých
intelektuálov a študentov z mesta spolu s
mladšími súrodencami. Drobné zvyšky
kúpaliska si mohli podeliť ostatní
návštevníci. Dbali sme na slušný odstup
od malého bazéna, ktorý sme chránili pre
mamy s malými deťmi, a od lesíka medzi
riekou a civilizáciou, rezervácie pre mile-
necké páry. Gustav Bartovic

z knihy Na viac hriechov
sa už nepamätám (2002)

(Pokračovanie nabudúce)

Obyvatelia utekali do blízkych obcí
Prešporské obyvateľstvo po skúse-
nostiach s Napoleonovým vojskom v
decembri 1805 nemohlo v júni 1809
očakávať nič menej hrozné. Od
prvého júna bolo mesto stredobodom
záujmu Napoleononovej armády,
ktorá sa snažila získať ho za každú
cenu. Vtedy sa ukázalo, aké dôležité
bolo opevniť prístup k brehu a k prí-
stavisku lietajúceho mosta na juž-
nom brehu Dunaja (Aupark, terajší
Sad Janka Krála). 
Veliteľ obrany, generál Bianchi, robil
čo mohol, aby sa nepriateľ nedostal do
mesta. Nemohol však zabrániť ostreľo-
vaniu mesta, ktoré spôsobilo veľké
škody. Napoleonovi vojaci nebojovali
len pri Prešporku. Prenikali aj ďalej na
východ do uhorského kráľovstva. Ka-
tastrofou pre Uhorsko (a Rakúsko)
bolo Napoleonovo víťazstvo nad ra-
kúskou armádou 14. júna pri Rábe
(Raab, Györ). Bitka na poli pred mes-
tom bola síce pre Napoleonových ge-
nerálov víťazná, ale ešte bolo treba
obliehať a dobyť rábsku pevnosť. Tam
sústredili väčšinu svojich vojakov,
takže Prešporku na pár dní odľahlo.
Streľba v podvečer 17. júna nebola
streľbou na mesto, ale oslavnou salvou
na počesť víťazstva pri Rábe. Rakúsko
sa pripravovalo na odvetu. 
Do Prešporku prišli najprv najvyšší
velitelia cisárskeho vojska a 23. júna
sa sem presunul aj cisárov brat arcik-
nieža Ján (Erzherzog Johann). Ubyto-
val sa v Primaciálnom paláci. Už o tri
dni tu bol aj sám cisár František. Aj on
sa ubytoval v paláci prímasa, lebo
bývalý kráľovský palác na hrade nad
mestom bol už dve desaťročia uprave-
ný na kasáreň, devastovaný najmä v
roku 1805 a 1806, keď tam bola vo-
jenská nemocnica. Nebol vhodný na
ubytovanie cisára. 
Francúzsky veliteľ Dessai situáciu z
juhu pozoroval a hneď po príchode
cisára vyzval generála Bianchiho, aby
mu vydal pevnosť na južnom brehu.
Výzva bola len zámienkou. Bianchi
pevnosť nevydal. Celú noc z južného

brehu na mesto strieľali. Cisár Franti-
šek prežil strašnú noc v kruhu svojich
verných v Primaciálnom paláci. Južný
trakt paláca pri Laurinskej ulici dostal
zásah. Streľba pokračovala aj v nasle-
dujúcich dňoch. 
Obyvatelia zničeného a horiaceho
mesta si museli zachraňovať životy úte-
kom do blízkych obcí. Mestská rada sa
necítila bezpečne v radnici (Stará radni-
ca), ktorej južná zadná časť bola zasiah-
nutá zápalnou strelou. Zasadania prelo-
žili do budovy bývalého Schilsonovho
paláca (neskôr ústavu konvertitov svä-
tého Jozefa) za Schöndorfskou bránou
pri ceste do Blumentálu (Landstrasse,
teraz Radlinského ulica). Mesto sa
nemienilo vzdať. 
V bitke pri Wagrame 5. a 6. júla Napo-
leon znovu zvíťazil. Situácia sa zdala
pre rakúskeho cisára stratená. Preto sa
vedenie jeho vojsk rozhodlo Prešporok
vydať. Najprv arciknieža Ján a potom
aj generál Bianchi so svojimi vojskami
odtiahli ku Komárnu. Mesto 14. júla
obsadili vojaci saskej kráľovskej diví-
zie. Saské kráľovstvo bolo Napoleono-
vým spojencom. Dňa 15. júla sem
vtiahlo talianske vojsko. Velil mu
taliansky vicekráľ, Napoleonov adop-
tívny syn (syn jeho manželky Jozefíny

z prvého manželstva) Eugen Beauhar-
nais, ktorý sa oženil s bavorskou prin-
ceznou. Ich potomkami sú dnešná
dánska kráľovná Margaréta II., švéd-
sky kráľ Carl XVI. Gustaf, nórsky kráľ
Harald V. či belgický Albert II..  
Aj Eugen Beauharnais sa ubytoval v
Primaciálnom paláci. Možno práve
vtedy použili v paláci ako dekoráciu v
roku 1093 objavené anglické tapisérie
Hero a Leandros zo 17. storočia. 
Obsadenie Prešporku saským a talian-
skym vojskom znamenalo koniec pev-
nosti na južnom brehu Dunaja. Po skú-
senostiach z dlhého neúspešného oblie-
hania sa velitelia nepriateľských vojsk
rozhodli opevnenie demolovať. Aby
vojaci nezaháľali, alebo zbytočne ne-
odpočívali, dostali príkaz zemné valy
prekopávať a ich materiálom zasypá-
vať priekopy pred nimi. Čo vojaci
nezničili, bolo ponechané napospas
prírode. Po dvesto rokoch sú to len po-
merne neforemné v teréne viditeľné a
náletovými stromami zarastené hlinené
valy na okraji parku.
Mesto nevyužilo príležitosť dať ich v
tomto jubilejnom roku ako-tak upraviť
a vyhlásiť za národnú kultúrnu pamiat-
ku ako príklad fortifikačnej architektú-
ry z obdobia Napoleonových útokov.
Možno sa tak stane až o ďalších sto
rokov. Štefan Holčík 

FOTO - archív

Navrhovateľ Mladé Čunovo, s.r.o., Bratislava
predložil zámer 

Obytná zóna Mladé Čunovo,
Bratislava - Čunovo

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 9. 6.
do 30. 6. 2009 na prízemí budovy Magistrá-
tu 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 -
Informačný systém podľa zákona č. 24/2006 Z.z.
časť EIA/.) Verejnosť môže svoje písomné sta-
novisko doručiť Obvodnému úradu životného
prostredia v Bratislave, Karloveská 2, 842 33
Bratislava 4 do 30. 6. 2009.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
694/24 a 83/10 vymedzený ulicami Petržalská, Záhu-
menná a Dlhá ulica, k. ú. a MČ Bratislava - Čunovo,
územný obvod Bratislava V. Predmetné územie svojim
východným okrajom hraničí s radovou zástavbou IBV.
Severné a západné ohraničenie je poľnou cestou a
okolitou plochou ornej pôdy.
Účelom navrhovaného zámeru je výstavba novej obyt-
nej zástavby. Zástavba má pozostávať z rodinných
domov a radových rodinných domov, doplnených
objektom základnej občianskej vybavenosti. Štruktúra
zástavby je komponovaná pozdĺž dvoch základných
komunikačných osí, navzájom priečne prepojených. V
centre je lokalizovaný priestor verejnej zelene s objek-
tom komunitného centra -Domov detí. Rodinné domy
sú zastúpené niekoľkými typologickými druhmi a v
rámci nich sú ešte veľkostne segregované. Radové
rodinné domy sú navrhnuté v dvoch veľkostiach v závi-
slosti od veľkosti pozemku. Hlavnú dopravnú kostru
obytnej zóny tvoria dva rovnobežné komunikácie, ktoré
sú vyústené na Záhumennú ulicu.
Predpokladaný termín začatia činnosti: 4Q/2009
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: 4Q/2011

KOMPLETNÉ
SŤAHOVANIE
(aj menšie prepravy)

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

Tenisové campy 
5-dňové denné v TCM Dudova 2 - 4

Bratislava - Petržalka
13. 7. - 17. 7., 20. 7. - 24. 7., 

24. 8. - 28. 8. 2009
cena: 79,- €´

bližšie informácie: www.tenispravnik.sk

DOMÁCA OŠETROVATEĽSKÁ
STAROSTLIVOSŤ

A DOMÁCA REHABILITÁCIA
www.harr is . sk
t e l .  6 2 2 4  5 6 0 7

Prijmeme na dohodu: sestry,
fyzioterapeutky a zdravotné asistentky

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

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

Zasekli sa vám dvere?



FUTBAL
V strede minulého týždňa sa defini-
tívne potvrdilo, že novým trénerom
futbalistov ŠK Slovan Bratislava
bude Dušan Uhrin. Skúsený, 66-
ročný český kormidelník so sloven-
skými koreňmi, sa s belasými doho-
dol na polročnej spolupráci.
„Spolu s funkcionármi sme si poveda-
li, že potom sa znovu stretneme a pre-
berieme našu ďalšiu spoločnú budúc-
nosť. Dôležité budú výsledky v Corgoň
lige aj v európskych pohároch,“ vysve-
tlil Dušan Uhrin. V tejto súvislostí však
pre český Blesk priznal, že má rozrobe-
ný jeden kontrakt s európskym klu-
bom, ktorý prichádza do úvahy až od
nového roku a aj preto prikývol na
dočasnú ponuku belasých.
Bývalý kormidelník českej reprezentá-
cie, s ktorou získal na ME 1996 strieb-
ro v Anglicku, bol jedným z kandidá-
tov na trénera Slovana už pred niekoľ-
kými rokmi, keď vtedajšie vedenie
chcelo okrem iných angažovať aj Joze-
fa Chovanca. K definitívnym dohodám
však neprišlo a 66-ročný tréner, o kto-
rom sa pred pár týždňami uvažovalo aj
v súvislostí s postom kormidelníka
českej reprezentácie, sa tak dostal do
Bratislavy až teraz.
Dušan Uhrin sa po bratislavských stret-
nutiach s Ivanom Kmotríkom a ďalší-
mi funkcionármi presunul do Vyhní,

kde spolu s Ladislavom Peckom a jeho
asistentmi viedol prvú časť prípravy na
nový ročník Corgoň ligy .
Čo sa týkalo výberu jeho realizačného
tímu, ten chcel nechať na vedenie Slova-
na, aj keď priznal, že určite by radšej
spolupracoval aj s ľuďmi, ktorých
pozná. „Každý tréner by si najradšej
vybral spolupracovníkov, s ktorými má
skúsenosti. Uvedomujem si však, že nás
tlačí čas, a preto to nechávam funkcioná-
rov Slovana. Určite by som bol však rád,
keby pri mne zostal doterajší tréner
Ladislav Pecko,“ priznal Dušan Uhrin a

jeho želanie sa splnilo. Ladislav Pecko
zostal pri mužstve ako jeho asistent.
Slovanisti sa po prvej časti prípravy vo
Vyhniach, kde odohrali aj úvodný prí-
pravný duel v Uhrovci (vyhrali 18:1)
vrátili na Tehelné pole, kde trávia tento
týždeň. V kádri už došlo aj k prvej
významnejšej zmene. Dvadsaťsedem-
ročný Angelovič odišiel do Žiliny.
Podľa funkcionárov Slovana by malo
byť do konca júna jasnejšie aj pri ďal-
ších eventuálnych odchodoch a prícho-
doch. (mm)

FOTO - ČTK

Inter skončil,

predali ho 

do Senice
FUTBAL
Bratislavský a slovenský futbal defi-
nitívne prišiel o bratislavský Inter.
Majiteľ klubu a predseda predsta-
venstva FK Inter Ľubomír Chrenko
oznámil, že klub, ktorý získal dva
majstrovské tituly a dva Slovenské
poháre, už neexistuje.
Ešte pred pár mesiacmi sa pritom funk-
cionári „strašne hnevali“, keď žlto-
čierni neviedli po jeseni prvoligovú
tabuľku, pretože oni vraj strašne túžili
po Corgoň lige a do klubu nalievali
veľké peniaze. Pre istotu preto vyhodi-
li trénera Koníka a poslali preč niekto-
ré opory. Keď sa však zvyšok hráčov,
ktorý tam zostal, zomkol a postup
vybojoval, bolo zle. V tej chvíli už
nezostalo nič iné, len klub zrušiť, a tým
priznať, že takto nejako to bolo naplá-
nované už niekoľko rokov. 
Pre Pasienky to znamená, že novým
pánom tam bude Slovan, podnájomní-
kom Petržalka a že keď sa postaví
Národný futbalový štadión, developeri
dostanú k dispozícii ďalší skvelý flek.
A až potom to bude definitívny koniec
Interu a Pasienkov. (db)

Slovan začne

doma, proti

Spišskej N. Vsi
HOKEJ
Hokejisti bratislavského Slovana už
poznajú svojho premiérového súpe-
ra v novom ročníku Extraligy.
V piatok 11. septembra 2009 privítajú
na domácom ľade v Ružinove nováči-
ka zo Spišskej Novej Vsi. Trinásťčlen-
ná liga sa začne 11. septembra a
posledný siedmy duel finále play-off je
naplánovaný na 25. apríla. 
Liga má 13 účastníkov, dlhodobá súťaž
bude štvorkolovým systémom každý s
každým, . (mm)
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Slov-matic

získal aspoň

domáci pohár
SÁLOVÝ FUTBAL
Futsalisti Slov-maticu FOFO Brati-
slava vo finále Slovenského pohára
zdolali ďalší bratislavský tím, Across
Pinerolu, 4:2.
V hale Mladosť sa zopakovalo vlaňaj-
šie finále, ale tentoraz s oveľa jedno-
značnejším priebehom. Slov-matic od
začiatku na palubovke vládol a Pinero-
le dovolil znížiť až za stavu 4:0. Ako
držiteľ pohára sa v Superpohári stretne
s majstrom, RCS Košice. (mm)

Superpohár

bude na Orave,

v D. Kubíne 
FUTBAL
Superpohár bude v Dolnom Kubíne.
Rozhodol o tom Slovenský futbalový
zväz, ktorý tak na poslednú chvíľu
zabránil blamáži.
Necelé tri týždne pred stretnutím totiž
mužstvá nevedeli, kde sa a či sa vôbec
stretnutie odohrá. Superpohár, ktorý je
na programe v nedeľu 5. júla od 17.15
h, zaobstarajú majstrovský Slovan a
víťaz Slovenského pohára MFK Koši-
ce. (mm)

Nový tréner belasých Dušan Uhrin 

má byť v Slovane len do konca roka

Belasých čaká HSK Zrinjski Mostar

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na

www.banoviny.sk

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

Po-Pia
10:00 – 18:00 h

Tešíme sa na vás v predajni QUELLE MARKET 
na Páričkovej 18 v Bratislave

Už aj v sobotu 27. júna od 8.00 - 14.00 h!
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FUTBAL
Futbalisti bratislavského Slovana
musia na vysnívanej ceste do základ-
nej skupiny Ligy majstrov prejsť cez
tri prekážky, prvou bude HSK
Zrinjski Mostar, majster Bosny a
Hercegoviny.
Klub vznikol v roku 1905, reprezentu-
je najmä miestnu chorvátsku časť oby-
vateľstva a hráva na štadióne Bijeli
Brijeg s kapacitou 25 000 divákov. Od
roku 1945 do roku 1992 bol zakázaný,
po rozpade Juhoslávie ho obnovili a
odvtedy patrí k domácej špičke. Pred
sezónou 2003/2004 sa začala najvýz-
namnejšia éra rozmachu klubu, posil-
nili ho niektorí hráči Dinama Záhreb a
mužstvo sa dostáva aj na európsku

scénu. Výraznejší úspech však nedo-
siahlo.
Pre slovenského majstra je Zrinjski pri-
jateľným súperom, určite takým, cez
ktorého musí prejsť, ak chce pomýšľať
na základnú skupinu. „Som spokojný
tak spolovice. Prial som si tím možno z
trochu slabšej krajiny, ale keď chceme
v Lige majstrov niečo uhrať, musíme
postúpiť aj cez tohto súpera. Mohli
sme dostať klub zo Severného Írska, z
Walesu alebo z Luxemburska, čo by
bolo možno prijateľnejšie, ale nechcel
som, aby nám vyžrebovali Šeriff Tiras-
poľ a kazašské mužstvo. Som však pre-
svedčený, že máme dostatočne kvalit-
né mužstvo, aby sme cez nich postúpi-
li,“ prezradil stredopoliar Ján Kozák. 

Za trénerov sa vyjadril asistent Marián
Zeman: „Určite sme mohli dostať aj
ľahšieho súpera, ako je Mostar, z nena-
sadených tímov v 2. predkole mal po
írskom Bohemianse Dublin druhý naj-
vyšší koeficient. Na druhej strane
nemusíme cestovať do Kazachstanu či
Arménska. Za menšiu výhodu považu-
jem, že najskôr nastúpime na súperovej
pôde. Keď chceme vážne pomýšľať na
dlhšiu účasť v Lige majstrov, musíme
prekonať našu prvú prekážku. V naj-
prestížnejšej európskej pohárovej klu-
bovej súťaži by sme sa radi prebojova-
li až do záverečného play-off.“ 
Prvý zápas sa hrá 14., resp. 15. júla v
Bosne a Hercegovine, odveta bude 21.
alebo 22. júla v Bratislave. (mm, sita)
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V Podhradí

vystavujú Odev

a jeho doplnok
VÝSTAVA
Výstavu pod názvom Odev a jeho
doplnok otvorili v SNM vo Výstav-
nom pavilóne Podhradie na Žižko-
vej ul. č. 16.
Výstavu pripravilo Múzeum skla a
bižutérie v Jablonci nad Nisou z Českej
republiky a spolupracovalo na nej 29
významných českých módnych ná-
vrhárov a návrhárov bižutérie, 15
firiem zaoberajúcich sa bižutériou a 15
stredných a vysokých škôl.
Výstava je spojená s tvorivým atelié-
rom Tajomstvo sklenenej perly a
potrvá do 7. septembra 2009. Tento
výstavný projekt voľne nadväzuje na
Medzinárodné výstavy skla a bižutérie,
ktoré sa konali v 60., 70. a 80. rokoch
minulého storočia v Jablonci nad
Nisou. (dš)

Farebné zorenie

v sieni galérie

Michalský dvor
VÝSTAVA
Pri prechádzke mestom narazíte v
galérii Michalský dvor na Michal-
skej 3 na výstavu s názvom Farebné
zorenie, na ktorej prezentuje svoju
tvorbu Zora Kompánková. 
Jej tvorba vzniká v intimite ateliéru a
textilnej dielne, aby potom nečakane
prekvapila pri pohľade na vyvážený a
zrelý autorský program, ktorý smeruje
od predmetnosti k abstrakcii, pričom
obe tieto polohy spája geometrická
znakovosť, zmysel pre farebnosť i pre
dynamický rytmus tvarov a línií. 
Základné súradnice záujmov i výtvar-
nej orientácie do istej miery ovplyvnilo
intelektuálne rodinné zázemie a od det-
stva pestovaný vzťah k európskej
moderne, najmä jej nefiguratívnym
polohám. Je tu však i prirodzená inkli-
nácia k niektorým prejavom detskej
tvorby a reminescencie na pôvodné
aktivity v oblasti animovaného filmu a
reklamnej grafiky. Výstava potrvá do
28. júna. (dš)

Bohatý program

Kultúrneho leta 

v Starom Meste
KULTÚRA
S optimistickým podtitulom „...bez
kvapky dažďa...“ prichádza so svo-
jou programovou ponukou oddele-
nie kultúry MČ Bratislava - Staré
Mesto.
Na nádvorí Zichyho paláca na Ventúr-
skej ulici každú stredu uvedú divadelné
umenie. Najbližšiu stredu 1. júla to
bude predstavenie nitrianskych diva-
delníkov s hrou Testosterón (v hlavnej
úlohe Marián Slovák a.h.), 8. júla súbor
slovenského divadla Vertigo z Buda-
pešti s hrou Táne Kusej A čo ja, milá-
čik? a 15. júla sa predstaví bratislavská
Stoka so svojimi Dialógmi. Okrem
divadla ponúka nádvorie aj hudbu - 2.
júla Bratislavské gitarové kvarteto, 9.
júla Soňa Horňáková a Daniel Hevier a
16. júla Jan Kryl s Bobošom Procház-
kom. Všetky produkcie sa začínajú o
20.30 h s výnimkou nitrianskeho pred-
stavenia, ktoré má úvod o 20.00 h.
Milovníci promenádnych koncertov si
prídu na svoje každú sobotu a nedeľu
na Hviezdoslavovom námestí v
Hudobnom altánku od 18.00 h. V
ponuke sú melódie z operiet, muziká-
lov, domáce i svetové evergreeny v
interpretácii známych súborov. 
Bohatý program ponúkajú aj v Medic-
kej záhrade, vo výstavných sieňach (na
Františkánskom námestí 7, Galéria
Cypriána Majerníka, Školská 14) a vo
svojich kultúrnych zariadeniach. (dš)

Nová scéna 

privíta skupinu

The Backwards
HUDBA
Posledné júnové dni ponúka divadlo
Nová scéna audio-vizuálnu show A
Journej back to the Beatles. Začiat-
kom júla navyše privíta Městské
divadlo Brno. 
Slovenská hudobná formácia The
Backwards si zvolila cestu vernej inter-
pretácie hudby a prejavu The Beatles.
V ich prípade nejde len o jednoduché
imitovanie The Beatles, ale o komplet-
né naštudovanie. Tajomstvom úspechu
The Backwards je pozornosť členov
kapely detailu a dôkazom ich úspechu
je aj víťazstvo na New York Beatlefes-
te, kde získali v priebehu piatich rokov
dve zlaté medaily. Na Novej scéne sa
predstavia 29. a 30. júna.
V prvé dva júlové dni bude v divadle
Nová scéna hosťovať Městské divadlo
Brno s predstavením Josef a jeho úžas-
ný pestrobarevný plášť. Hlavnou
myšlienkou svižného muzikálu je pa-
ródia na rozprávkový príbeh vychádza-
júci z Genesis Starého zákona - dej
pestrofarebného leporela Andrewa
Lloyda Webbera a Tima Riceho vychá-
dza z biblického rozprávania o Jakubo-
vi a jeho dvanástich synoch. Muzikál
ponúka gejzír chytľavých melódií a
prierez spektra hudobných žánrov - od
popu, cez reggae, country až po rock,
doplnené prepracovanými choreogra-
fickými číslami. (dš)

DIVADLO
Spleť nevyrovnaných vzťahov, dra-
matických osudov, vášnivých lások a
nenaplnených túžob ponúka diváko-
vi najnovšie predstavenie hry Leva
Nikolajeviča Tolstého Anna Kareni-
nová, ktorú v réžii Romana Poláka
uviedla Činohra SND.
Známy príbeh o láske vydatej ženy k
mladému dôstojníkovi sa odohráva za
spoluúčasti iných podôb vzťahov. Mie-
šajú sa spoločenské vrstvy, politické
názory aj náboženské vyznania. Hra
neponúka len pohľad na svet a vzťahy,
aké boli v čase, keď Tolstoj hru písal
(okolo r. 1873). 
Aj keď vo veciach náhľadu na vášeň a
lásku sa okolnosti výrazne menia
podľa storočia, v ktorom práve žijeme,
úloha lásky zostáva stále tá istá: ucho-
piť svoje obete, povzniesť ich a polás-
kať, a keď to náhodou nevyjde, praštiť
s nimi o zem, ktorou je vystlaná naša
každodennosť. To bol osud Vronského
a Anny. 
V najnovšej inscenácii SND sa domi-
nantný vzťah nerovných milencov
odohráva na pozadí vzťahov z rôznych
spoločenských rovín, ukazuje bolesť
klamaných žien, smútok i radosť pod-
vádzajúcich manželov, frivolnosť ľah-
kovážnych mileniek, dôraznosť eman-
cipovaných manželiek či lásku obeta-
vých svätíc. Stačí si vybrať. 
Divák môže načrieť do bohatého vreca
osudov, čo je miestami aj na škodu,
pretože by sa mu možno žiadal skôr
hlbší a analytickejší pohľad na jeden z

mnohých vzťahov ako na mnohé vzťa-
hy v jednom. Inscenácia sa tak miesta-
mi môže zdať rozvláčna a jednotlivé
sklíčka, ktoré by mali do mozaiky ply-
nule zapadať, akoby márne hľadali
styčné body v ktorých by mohli sply-
núť. 
Nič to však nemení na veci, že SND
prinieslo hru, ktorá ponúka divákovi
široké spektrum osudov a vzťahov z
obdobia Ruska 19. storočia. Tolstoj bol
spisovateľom života, mnohé námety
čerpal zo svojich vlastných poznatkov,
znalostí a skúseností. Aj v tomto je text
obohacujúci. 

Výrazná je staršia generácia hercov -
Martin Huba, Dušan Jamrich, zaujmú
aj ďalšie postavy, v ktorých sa predsta-
vujú Zuzana Fialová, Slávka Halčáko-
vá, Tomáš Maštalír, Ľuboš Kostelný,
Táňa Pauhofová, Gabriela Dzuríková,
Ondrej Kovaľ, Ingrid Timková, Vladi-
mír Obšil a ďalší. 
Pod dramatizáciu sa podpísali režisér
Roman Polák a. h. a Daniel Majling a.
h., dramaturgami sú Daniel Majling a
Darina Porubjaková. Scéna vytvoril
Jaroslav Valek, kostýmy sú dielom
Petra Čaneckého, hudba Michala No-
vinského. Dáša Šebanová

Milostný príbeh vydatej Anny Kareniny 

a dôstojníka Vronského v Činohre SND

Svoje herecké umenie v jednej z najznámejšách hier o láske hre potvrdili aj
Táňa Pauhofová a Ľuboš Kostelný. FOTO - Ctibor Bachratý

Viac o bratislavskej
kultúre sa dozviete na

www.banoviny.sk

Navrhovateľ Bratislavský samosprávny kraj, 
Bratislava predložil zámer

Garáž Gajova ulica, v areáli
Gymnázia na Grösslingovej

ulici 18 v Bratislave
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 9. 6.
do 30. 6. 2009na prízemí budovy Magistrátu hl.
mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priesto-
roch Služieb občanom/FRONT OFFICE. (V elek-
tronickej podobe bude zámer k nahliadnutiu na
www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Informačný systém podľa
zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.) Verejnosť môže
svoje písomné stanovisko doručiť Obvodnému
úradu životného prostredia v Bratislave, Karloves-
ká 2, 842 33 Bratislava 4 do 30. 6. 2009.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
8907 v areáli Gymnázia na Grösslingovej ulici, k. ú. a
MČ Bratislava - Staré Mesto, územný obvod Bratislava I.
Pozemok je ohraničený zo S strany budovou Gymnázia
na Grösslingovej ul., z V strany Bezručovou ulicou, z J
strany Gajovou ulicou a zo Z strany prízemnými garáža-
mi a objektom susedného bytového domu.
Účelom navrhovaného zámeru je vybudovanie a prevá-
dzka nového objektu 4 podlažnej podzemnej garáže v
areáli gymnázia na Grösslingovej ulici s kapacitou 160
parkovacích stojísk, ktorý bude riešiť súčasný nedostatok
možnosti parkovania. V areáli gymnázia bude okrem
garáže bude vybudované ihrisko, spevnené plochy a
nové plochy zelene. Obojsmerný vjazd/výjazd do verej-
ne prístupnej hromadnej garáže má byť z Gajovej ulice.
Predpokladaný termín začatia činnosti: 10/2009
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: 4/2011
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SOBOTA 27. júna
� 16.00 - III. ročník Račianskeho
havina a večerný koncert, Amfiteáter
Knižkova dolina. 
� 17.00 - Tancujeme pri jazere Ku-
chajda s hudobnou skupinou V- Kvar-
tet, jazero Kuchajda
� 18.00 - Hájenka + Jarabinka, vystú-
penie detských folklórnych súborov, DK
Zrkadlový háj, Rovniankova 3

NEDEĽA 28. júna
� 10.30 - Striga Figa, účinkuje bábko-
vé divadlo Dunajka, DK Dúbravka, Sa-
ratovská 2/A
� 14.00 - Harmatanec, výučba ľudové-
ho tanca pre občanov s mentálnym po-
stihnutím, M klub, Rovniankova 3
��16.00 - Detektívny kurz Sherlocka H.,
predstavenie DDS Lano na motívy povie-
dok Sira A. C. Doyla, pre staršie deti, Bi-
biana, Panská 41
� 19.00 - Spiritual Quintet (CZ), kon-
cert legendárnej českej folkovej skupiny,
Hlavné námestie

PONDELOK 29. júna
� 19.00 - Umbriamusicfest Bratislava
2009, Puccini - Jazz, účinkujú: Orchester
Sólisti z Perugie (ITA)), Hlavné námestie
� 19.00 - Ladislav Chudík a Robo
Roth, zábavná večerná show, Divadlo v
podpalubí, Tyršovo nábrežie

UTOROK 30. júna
� 19.00 - Shirley Valentine, one
woman show Z. Kronerovej, Divadlo v
podpalubí, Tyršovo nábrežie

STREDA 1. júla
� 20.00 - Jazz pod vežou, M. Kelly
(USA) - basgitara, A. Oláh (H) - klávesy,
M. Valihora - bicie, Primaciálny palác,
Nádvorie Sv. Jána Nepomuckého
� 20.00 - A. Saramonowicz: Testoste-
rón, Divadlo Andreja Bagara, Nitra,
komédia, Divadelné nádvorie Zichyho
paláca, Ventúrska 9

ŠTVRTOK 2. júla
� 17.00 - Rozprávanie o Bratislave s

P. Dvořákom, beseda spojená s autogra-
miádou, Letná čitáreň, Medická záhrada
� 19.30 - Pavel Dobeš (CZ), z cyklu Tú-
lavou cestou, Primaciálny palác, Nádvorie
Sv. Jána Nepomuckého 
� 20.00 - Quiet Night (SWE), sedem-
členná nu-jazzová skupina, Hviezdosla-
vovo námesie, vstup voľný
� 20.30 - Bratislavské gitarové kvar-
teto, Hudobné nádvorie Zichyho paláca,
Ventúrska 9
� 20.30 - W. Shakespeare: Macbeth,
Letné shakespearovské slávnosti, Západ-
ná terasa Bratislavského hradu

PIATOK 3. júla
� 16.00 - Touch 'n Go (USA), hudobná
skupina letectva USA v Európe, Hviez-
doslavovo námestie, vstup voľný 
� 20.30 - W. Shakespeare: Macbeth,
Letné shakespearovské slávnosti, Západ-
ná terasa Bratislavského hradu

SOBOTA 4. júla
� 16.00 - Rača Fest, Druhý Dych, Fair-
way, Kalumet, Roc'hann, Acoustic Trash,
Allan Mikušek, Bukasový Masív, Amfi-
teáter Knižkova dolina
� 20.00 - Oriental Wind (TUR), kon-
cert etno - jazzovej skupiny, Primaciálny
palác, Nádvorie sv. Jána Nepomuckého 
� 20.30 - W. Shakespeare: Macbath,
Letné shakespearovské slávnosti, Západ-
ná terasa Bratislavského hradu

NEDEĽA 5. júla
� 16.00 - Rača Fest, Café Edit, Arccus,
Bluegrass Time, Acoustic Colours, Grass-
country, Veslári a Peter Dula, Lenka Fi-
lipová, Amfiteáter, Knižkova dolina
� 18.00 - Afrodité, koncert, Hudobný
pavilón, Hviezdoslavovo námestie
� 20.30 - W. Shakespeare: Macbeth,
Letné shakespearovské slávnosti, Západ-
ná terasa Bratislavského hradu

PONDELOK 6. júla
� 17.00 - Zázračné kráľovstvo kráľa
roka, z cyklu - Rozprávkový palác, Pri-
maciálny palác, Nádvorie sv. Jána Nepo-
muckého
� 20.30 - W. Shakespeare: Macbeth,
Letné shakespearovské slávnosti, Západ-
ná terasa Bratislavského hradu

UTOROK 7. júla
� 20.30 - W. Shakespeare: Macbeth,
Letné shakespearovské slávnosti, Západ-
ná terasa Bratislavského hradu

STREDA 8. júla
� 20.30 - Táňa Kusá: A čo ja, milá-

čik?, Slovenské divadlo Vertigo, Buda-
pešť, komédia, Divadelné nádvorie Zi-
chyho paláca, Ventúrska 9
� 20.00 - Pavel Wlosok (USA) - kláve-
sy, D. Dorúžka (CZ) - gitara, M. Valiho-
ra - bicie, P. Lipa - spev, J. Griglák - kon-
trabas, koncert, Primaciálny palác, Ná-
dvorie sv. Jána Nepomuckého

� 20.30 - W. Shakespeare: Macbeth,
Letné shakespearovské slávnosti, Západ-
ná terasa Bratislavského hradu

ŠTVRTOK 9. júla
� 19.30 - Cop (CZ), z cyklu Túlavou
cestou, Primaciálny palác, Nádvorie Sv.
Jána Nepomuckého 
� 20.30 - Soňa Horňáková a Daniel
Hevier, Hudobné nádvorie Zichyho pa-
láca, Ventúrska 9
� 20.30 - W. Shakespeare: Macbeth,
Letné shakespearovské slávnosti, Západ-
ná terasa Bratislavského hradu

PIATOK 10. júla
� 19.00 - Bratislava - Inline, stretáva-
nie účastníkov, koncert skupiny Mango
Molas Oddychová zóna - Aupark
� 20.30 - W. Shakespeare: Macbeth,
Letné shakespearovské slávnosti, Západ-
ná terasa Bratislavského hradu
� 21.00 - Jan Jankeje, swingové kvar-
teto Jan Jankeje Mobil band, koncert
kontrabasistu, Hlava XXII, Bazová 9 

SOBOTA 11. júla
� 18.00 - Romano Stilo, koncert, Hudob-
ný pavilón, Hviezdoslavovo námestie
� 19.30 - Chvíle pravdy - premiéra, Léto
hereckých osobností Bratislava - Praha
2009, hrajú: D. Havlová-Veškrnová a P.
Kostka, Divadlo P. O. Hviezdoslava
� 20.30 - W. Shakespeare: Macbeth,
Letné shakespearovské slávnosti, Západ-
ná terasa Bratislavského hradu

NEDEĽA 12. júla
� 15.00 - Dúhová plavba, plavby pre
rodiny s deťmi, Loď Martin 
� 18.00 - SúborA. Jablokova, koncert, Hu-
dobný pavilón, Hviezdoslavovo námestie
� 19.30 - Chvíle pravdy, premiéra, Lé-
to hereckých osobností Bratislava - Pra-
ha 2009, Divadlo P. O. Hviezdoslava

� 20.30 - St. Catherine´s School, chrá-
mový koncert, františkánsky kostol, Fran-
tiškánske námestie
� 20.30 - W. Shakespeare: Macbeth,
Letné shakespearovské slávnosti, Západ-
ná terasa Bratislavského hradu

PONDELOK 13. júla
� 19.00 -Kubánska loď / AzucarCuba-
na, plavby pre dospelých, Loď Martin 
� 19.30 - Chvíle pravdy, Léto herec-
kých osobností Bratislava - Praha 2009,
Divadlo P. O. Hviezdoslava
� 20.30 - W. Shakespeare: Macbeth,
Letné shakespearovské slávnosti, Západ-
ná terasa Bratislavského hradu

UTOROK 14. júla
� 19.30 - Chvíle pravdy, Léto hereckých
osobností Bratislava - Praha 2009, Divad-
lo P. O. Hviezdoslava
� 20.30 - W. Shakespeare: Macbeth,
Letné shakespearovské slávnosti, Západ-
ná terasa Bratislavského hradu

STREDA 15. júla
� 19.30 - Klára a Bára, Léto hereckých
osobností Bratislava - Praha 2009, účin-
kujú: I. Chýlková, E. Holubová a ďalší,
Divadlo P. O. Hviezdoslava
� 20.00 - Š. Markovič & O. Štveřáček
Saxophone Battle, Primaciálny palác,
Nádvorie Sv. Jána Nepomuckého
� 20.30 - Blaho Uhlár a kol.: Dialógy,
Divadlo Stoka, Divadelné nádvorie Zi-
chyho paláca, Ventúrska 9
� 20.30 - W. Shakespeare: Macbeth,
Letné shakespearovské slávnosti, Západ-
ná terasa Bratislavského hradu

ŠTVRTOK 16. júla
� 19.30 - Klára a Bára, Léto hereckých
osobností Bratislava - Praha 2009, Di-
vadlo P. O. Hviezdoslava
� 19.30 - Wabi Daněk a Miloš Dvořá-
ček (CZ), Primaciálny palác, Nádvorie
Sv. Jána Nepomuckého
� 20.30 - Jan Kryl a Erik Boboš Pro-
cházka, nádvorie Zichyho paláca, Ven-
túrska 9
� 20.30 - W. Shakespeare: Macbeth,
Letné shakespearovské slávnosti, Západ-
ná terasa Bratislavského hradu

PIATOK 17. júla
� 20.30 - W. Shakespeare: Macbeth,
Letné shakespearovské slávnosti, Západ-
ná terasa Bratislavského hradu

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

vyjdú opäť o tri týždne
16. júla 2009


