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Na dvanástich
miestach majú
nové semafory,
kde bliká zelená

Na dve predkolá
Ligy majstrov
prišlo na Slovan
35 000 divákov

BRATISLAVA
Na deviatich križovatkách a troch
priechodoch pre chodcov riadených
semaformi začalo mesto v uplynulých dňoch testovať blikajúcu zelenú. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť
cestnej premávky.
Na testovanie boli vybrané križovatky
Dolnozemská cesta - Mamateyova, Ulica svornosti - Mramorová, M. Schneidera Trnavského - Harmincova, Cesta
na Senec - Pri mlyne, Račianska - Pekná cesta, Dolnozemská cesta - Gettingova, Nadjazd Vajnory - NAY, Lamačská
cesta - Cesta na Červený most, Botanická - pri študentskom domove Družba.
Blikajúca zelená je nainštalovaná aj na
troch priechodoch pre chodcov na
Brnianskej ulici neďaleko ulice Dubová, na Popradskej ulici pri cintoríne
Ružinov a na Panónskej ceste pri
nákupnom centre Danubia.
Podobný systém blikajúcej zelenej funguje už aj v iných slovenských mestách, napríklad v Ružomberku či v
Piešťanoch. Hlavné mesto je však
prvé, kde sa bude s blikajúcou zelenou
„experimentovať“ v takom veľkom
rozsahu. Systém už dávnejšie používajú aj v iných krajinách, napríklad v
susednom Rakúsku.
(rob, brn)

FUTBAL
Futbalisti ŠK Slovan prilákali na
svoje prvé dva domáce zápasy v predkolách Ligy majstrov viac 35 000 divákov. Na odvetu 2. predkola proti
Zrinjskému Mostaru ich prišlo takmer 14 000, na duel s Olympiakosom
Pireusu dokonca vyše 21 000. Návštevy, o akých sa pred pár rokmi belasým len snívalo.
Slovenský majster postúpil do 3. predkola prestížnej súťaže, tam však v
prvom stretnutí podľahol gréckemu
šampiónovi majstrovi 0:2 a pred odvetou, ktorá sa hrala v stredu večer mal,
len malú šancu na postup. Zverenci
Dušana Uhrina sa do 3. predkola dostali vďaka vysokej výhre nad Mostarom
4:0. „Chcem sa poďakovať hráčom za
skvelý výkon a divákom za to, že boli
naším dvanástym hráčom,“ povedal
český kormidelník.
Olympiakos Pireus prišiel do Bratislavy ako favorit, ale optimisti verili, že
nerozohraný súper môže skončiť rovnako ako Celtic pred štyrmi rokmi
proti Petržalke (prehral 0:5). Horúci
večer na Tehelnom poli však ukázal, že
Gréci zobrali prvé stretnutie vážnejšie
ako „turisti“ zo Škótska v júli 2005. Od
prvého momentu zobrali vývoj zápasu
do svojich rúk a hoci slovanistom sa
nedala uprieť snaha, víťazstvo 2:0 si
hostia úplne zaslúžili.
Slovenský majster mal síce náznaky
šancí, no Saláta trafil zboku iba žrď a
Slovák zblízka prestrelil. „Vývoj
ovplyvnil rýchly vedúci gól, po ktorom
sme sa dlho nemohli nájsť. Výsledok
hovorí jasne, ale v odvete sa aj tak
chceme pokúsiť o zázrak a o postup,“
dodal Dušan Uhrin.
Určite najlepším slovanistom a v podstate jediným hráčom, ktorý sa hosťom
vyrovnal rýchlosťou, technikou aj prehľadom bol Samo Slovák. V druhom
polčase mal blízko ku gólu, ale jeho
strela skončila nad brvnom. „Súperovi
sme pomohli sami, svojimi chybami,
po ktorých sme dvakrát inkasovali. V
druhom polčase sme sa pokúsili o
zvrat, ale vypracovali sme si iba pološance,“ povedal stredopoliar belasých.
Reálne videl ďalší vývoj Ján Kozák:
„Do odvety nastúpime s cieľom uhrať
dobrý výsledok a potom sa musíme
sústrediť na ďalšie stretnutia Európskej
ligy.“
Odvetné stretnutie sa skončilo po našej
uzávierke, už v piatok 7. augusta je
žreb ďalších fáz európskych pohárov.
Ak Slovan postúpil, dozvie sa súpera
pre play-off Ligy majstrov, v prípade
vyradenia mu vyžrebujú tím, s ktorým
si to rozdá v boji o postup do základnej
skupiny Európskej ligy.
(db)

Zábradlie bráni chodcom pri prebiehaní, autá sa však pod Nový most aj tak dostanú.

V okolí Nového mosta pribudli zábrany

STARÉ MESTO
Zábradlie, ktoré mesto nedávno osadilo na Rázusovom nábreží v okolí
Nového mosta by malo zabrániť
vjazdu áut na Rybné námestie, ale aj
nekoordinovanému prebiehaniu
chodcov cez komunikácie.
Na problém vjazdu áut na Rybné
námestie upozorňovali Bratislavské
noviny už viackrát. Situácia bola taká,
že vodiči vchádzali na Rybné námestie
priamo cez chodník na Rázusovom
nábreží.
Bratislavské noviny odporučili, aby
REDAKCIA
okrem dopravnej značky tu osadili aj
Trojtýždňová internetová súťaž o tri niekoľkých stĺpikov, ktoré by urobili
víkendové pobyty v kráľovských definitívny koniec vodičom mýliacich
kúpeľoch Turčianske Teplice mala
medzi čitateľmi Bratislavských
novín obrovský ohlas. Aj preto sme
sa rozhodli, že na ďalšie dva týždne O dôvodoch inštalácie takzvaných
pripravíme na www.banoviny.sk blikajúcich zelených semaforov na
vybraných križovatkách, o tom, ako
ďalšiu súťaž.
Od pondelka 10. augusta 2009 súťaží- fungujú a ako majú zvýšiť bezpečme o o víkendový wellness pobyt pre nosť cestnej premávky sme sa podve osoby v hoteli Eden v Piešťa- zhovárali so zástupcom riaditeľky
noch, od pondelka 17. augusta 2009 magistrátu Jánom ZACHAROM.
súťažíme o víkendový pobyt pre dve - Inštaláciu tzv. blikajúcich zelených
osoby v Clubhoteli Nezábudka v semaforov nám umožnila novela zákoTatranskej Štrbe.
na o premávke na cestnej komunikácii.
Pravidlá sú opäť jednoduché - stačí Žiaľ, legislatíva predbehla technické
kliknúť na www.banoviny.sk, správne normy, a preto sme museli s dopravzodpovedať súťažnú otázku a vyplniť ným inšpektorátom hľadať komprosúťažný formulár. Výhercov žrebuje- mis. Spočíva v tom, že blikanie zelenej
me v sobotu. Kliknite teda na je nastavené na dve sekundy v polsewww.banoviny.sk a užite si víkend v kundových intervaloch. Je to preto,
Piešťanoch alebo v Tatranskej Štrbe.
lebo na niektorých miestach nám zeleVíkendové pobyty v kráľovských kú- ná svieti iba štyri až päť sekúnd.
peľoch Turčianske Teplice vyhrávajú: Koľko je takých križovatiek a na
Ľubica Malacká a Mišo Štefaňák, akom princípe fungujú?
tretí výherca bude známy v sobotu 8. - Križovatiek, kde tento systém funguaugusta 2009.
(red) je, máme dvanásť a zatiaľ na nich

Opäť súťažíme
o dva víkendové
pobyty

FOTO - Slavo Polanský

si chodník, prípadne námestie s cestou
a parkoviskom.
Stalo sa, zábradlie pomohlo, no k
dokonalosti chýba osadenie zábran aj
na priechode pre chodcov zo strany
Rázusovho nábrežia, pretože práve
tadiaľ na námestie stále vchádzajú
autá. Jedno parkovalo priamo pod
schodmi vedúcimi na Nový most. V
pondelok 3. augusta napríklad prešlo
cez priechod na námestie zásobovanie
reštaurácie Korzo.
Rybné námestie je súčasťou pešej
zóny, a preto tam autá podľa staromestskej samosprávy nemajú čo hľadať. Je
vraj samozrejmosťou, že cesta do pešej
zóny nevedie cez chodník. Do zóny sa

vraj môžu dostať výlučne len cez vysúvacie stĺpiky, ktoré sú na Hviezdoslavovom námestí. „Ak má teda niekto
povolenie na to vjazd do historického
jadra, potom sa týka iba oficiálnych
vjazdov na Hviezdoslavovom námestí
a na Františkánskej ulici,“ uvádza staromestská miestna samospráva.
Červeno-biele zábradlie pomohlo zvýšiť aj bezpečnosť premávky na frekventovanom Rázusovom nábreží pri
Novom moste. Niektorí chodci mali
totiž vo zvyku prebiehať mimo priechodov pre chodcov, čím komplikovali život mnohým vodičom a ohrozovali nielen dopravu na ceste, ale najmä
vlastné zdravie a život.
(rob)

Blikajúca zelená má vodiča spomaliť
chceme len testovať správanie našich
vodičov. Dôležité je, že naša blikajúca
zelená funguje na inom princípe, ako
povedzme v Rakúsku alebo v Slovinsku. Tam je signálom pre vodiča, aby
zastavil. U nás je blikajúca zelená normálny zelený signál, ktorý upozorňuje
na to, že v najbližších dvoch sekundách
nastúpi žltá, ktorá je signálom na zastavenie, prípadne v nevyhnutnom prípade na prejdenie križovatku.
Ako by sa má vodič pri blikajúcej zelenej správať?
- Blikajúca zelená znamená, že vodič
má stále voľno. Upozorní ho však, že
nasleduje žltá. To znamená, že ak je v
dostatočnej vzdialenosti od križovatky,
už by mal dať nohu z plynu dole a pred
križovatkou zastaviť, pretože mu

naskočí žltá. Nemal by reagovať opačne, nemal by teda pridať plyn a ešte
skúsiť križovatku prejsť! Na druhej
strane, aj z tejto krátkej vzdialenosti,
keď už nemá možnosť zastať bez ohrozenia ostatných účastníkov premávky,
môže pokračovať. Vodič má o dve sekundy dlhší čas na to, aby sa rozhodol.
Systém má predchádzať aj jazde na
žltú.
Koľko týždňov budete tento systém
testovať a aké vysoké boli náklady
na jeho inštaláciu?
- Najdlhšie obdobie testovania je šesť
mesiacov, ale pokiaľ v najbližších
troch-štyroch nebudú vďaka tomuto
systému na križovatkách nehody, testovanie skrátime. Potom by sme začali
blikajúce semafory inštalovať aj na
ďalších križovatkách hlavného mesta.
Zmena softvéru nás zatiaľ stála 5700
eur. Zhováral sa Robert Lattacher
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Aj v auguste
budú niektoré
cesty uzavreté
BRATISLAVA
Počas druhého prázdninového mesiaca čaká bratislavských vodičov
niekoľko úsekov ciest, ktoré budú
opravovať. Preto bude na nich platiť čiastočná, alebo úplná uzávierka,
prípadne iné obmedzenia.
Od 7. do 10. augusta 2009 bude čiastočná uzávierka na miestnej komunikácie II. triedy v Bratislave - Nové
Mesto na Pionierskej ulici v úseku
medzi Sibírskou a Legerského ulicou
(pravá strana smerom na Kolibu) v
celkovej dĺžke 323 metrov a šírke 4
metre.
V dňoch 7. až 10 augusta bude úplne
uzatvorená Mickiewiczova ulica v
úseku od Amerického námestia po
Ulicu 29 augusta. Taktiež vylúčia premávku trolejbusov linky č. 207 a 212
po Mickiewiczovej, ktoré pôjdu po
náhradných trasách. Obchádzková
trasa povedie po Špitálskej ulici a Ulici
29. augusta.
Od 3. do 31. augusta je bez náhrady
dočasne zrušená zastávka Vajnory na
Roľníckej ulici - platí to pre linky číslo
53, 630 a N53.
(brn)

Jedna karta
platí na MHD
a na železnicu
BRATISLAVA
Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s., ponúkla od 13. júla 2009 možnosť využitia bezkontaktových čipových kariet ako predplatné časové
cestovné lístky na prostriedky mestskej hromadnej dopravy bratislavského dopravného podniku.
Cestujúci majú k dispozícii mesačný,
trojmesačný a ročný cestovný lístok,
ktorý si môžu nahrať na svoju kartu.
Výhodou je, že s jednou kartou môžu
cestovať po železnici, ale aj v mestskej
hromadnej doprave. Podmienkou je
platný preukaz Klasik Railplus, Senior
Railplus a Maxi Klasik.
O aktiváciu kariet treba požiadať vo
výdajnom mieste Dopravného podniku
Bratislava. Potrebné je vypísať žiadanku, predložiť preukaz totožnosti, platnú bezkontaktnú čipovú kartu so
zákazníckou ponukou.
(mm)

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

tel.: 02/ 65 31 65 04 | obchod@kolos.sk | www.kolos.sk
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Na chodníku pred hotelom sa parkuje,
vjazd je cez priechod pre chodcov
STARÉ MESTO
Na chodníku pred hotelom Crown
Plaza na Hodžovom námestí pravidelne parkujú tie isté autá. A to aj
napriek tomu, že chodník je ohradený betónovými kvetináčmi. Vjazd
majú cez priechod pre chodcov.
Po tom, ako bratislavská samospráva
vyriešila problém s divoko parkujúcimi
autami na Hodžovom námestí pred
Grassalkovichovym palácom, objavili
sa problémy s parkovaním áut na chodníkoch v okolí. Na problém áut parkujúcich v hornej časti Kollárovho námestia sme upozornili koncom apríla,
samospráva mesta s tým však doteraz
nič neurobila.
Ako uviedol prvý námestník primátora
Bratislavy Milan Cílek, magistrát v
súčinnosti s Krajským dopravným inšpektorátom už pred dvoma rokmi
odporučil stavebníkovi, aby vybudoval
zábrany, napr. v podobe pevných kvetináčov pred svojou stavbou, ktoré by
neumožnili parkovanie na chodníkoch.
„Žiaľ, stavebník odporúčanie nerešpektoval,” uviedol M. Cílek.
Magistrát podľa viceprimátora má
teraz len dve možnosti. Predĺžiť zónu
kontrolovaného parkovania aj o Kollárovo námestie alebo vybudovať tu
zábrany. Prvá možnosť si vyžaduje
dohodu s BPS Park, a.s., ku ktorej sa
nepodarilo dospieť koncom minulého
roka pri snahe rozšíriť zónu s dopravným obmedzením aj o Hodžovo námestie, druhá možnosť je vzhľadom na
finančnú situáciu mesta v tomto roku
veľmi zložitá.
„Mesto bude komunikovať so stavebníkom a pokúsi sa s ním dohodnúť na
spoločnej investícii. Ak sa to nepodarí
magistrát bude pravdepodobne nútený
vybudovať zábrany sám, z vlastného
rozpočtu,“ dodal M. Cílek.
Problémy však spôsobujú chodcom aj

autá parkujúce na Hodžovom námestí
pred hotelom Crown Plaza. Keďže
niektoré autá tu parkujú denne, ide
zrejme o zamestnancov hotela alebo
okolitých prevádzok. Vjazdu na chodník im nebránia ani betónové kvetináče - stačilo ich posunúť o niekoľko
centimetrov a na priechode pre chodcov (medzi semaforom a kvetináčom)

majú vodiči týchto áut dosť priestoru
na vjazd.
Je načase, aby priestranstvu pred hotelom Crown Plaza venovala trochu
pozornosti aj mestská polícia a samospráva. Osadením pevných zábran na
priechode by sa problém určite podarilo rýchlo vyriešiť.
Slavo Polanský
FOTO - autor

Lešenie pôjde z Hradu onedlho dole,
farba fasády hradného paláca sa zmení
STARÉ MESTO
Obnova fasády Bratislavského
hradu sa dostáva do záverečnej fázy
a čoskoro bude odstránené aj lešenie
okolo hradného paláca. Ako nás
upozornil čitateľ Patrik Skala, farba
fasády sa po rekonštrukcii zmení,
nebude však taká, ako bola sľubovaná. Doterajšiu žlto-okrovú by mala
nahradiť bielo-sivá.
„Ozývam sa preto, lebo pomaly už
mizne lešenie zo štyroch vežičiek,
ktoré sú architektonicky možno na
telese hradu najzaujímavejšie, a som
nemilo prekvapený, že sú iba v bielej
farbe. Nikde ani naznak sivej,“ upozorňuje P. Skala. Práve na vežičkách by sa
podľa neho hodilo zvýraznenie fasádnych oblúkov či naznačených stĺpov v
inej farbe ako v hlavnej.
Podľa jedného z autorov architektonickej obnovy Bratislavského hradu,
architekta Ivana Masára pôvodná farebnosť, „na ktorú sme boli po desaťročia zvyknutí sa na základe nových
poznatkov zmení.“ Fasáda paláca je
podľa I. Masára zrekonštruovaná do
podoby z tereziánskej prestavby
hradu, ktorú mala aj pred požiarom v
roku 1811. Budú na nej prezentované
zachované časti a prvky zo starších

období stredoveku renesancie či raného baroka.
„Výsledný výraz fasád po rekonštrukcií je výsledkom architektonicko-historických a reštaurátorských výskumov,
na ktorých základe bola navrhnutá a
odbornou pamiatkovou komisiou
schválená metodika obnovy,“ uvádza

architekt I. Masár. Okrem inej farebnosti však vraj nejde o výrazné zmeny,
skôr o čiastkové korekcie a doplnenia.
Najvýznamnejšie sú podľa neho rekonštrukcia gotického okna na južnej fasáde, prezentácia zachovanej časti úpravy fasády z tzv. pálffyovskej prestavby
na východnom krídle, rekonštrukcia
balustrády na balkóne južného priečelia podľa zachovaných prvkov, doplnenie chýbajúcej ornamentálnej výzdoby
a zmena tvaru strešných vikierov podľa
zachovaných dobových plánov.
„Farba fasády, ako sa dá vidieť na
odhalených vežičkách, bude lomená
biela, niekedy bol uvádzaný aj výraz
bielo-sivá,“ uviedol. Konštatoval, že
fasáda bude v súlade s historickou skutočnosťou jednofarebná. Biela fasáda
paláca bola podľa neho prakticky vo
všetkých obdobiach jeho histórie od
gotiky až po poslednú prestavbu pred
požiarom, čo dokumentujú zachované
zvyšky starších omietok. „Vyplývalo to
z jednoduchej skutočnosti, že v starších
fázach mali fasády farbu omietky, danú
bielym vápnom a bledým kamenivom,
v období tereziánskej prestavby boli
natierané vápenným náterom,“ dodal I.
Masár.
Robert Lattacher
FOTO - autor

Chcú štúdiu na
jednosmerné
ulice v meste
BRATISLAVA
Hlavné mesto si objedná štúdiu,
ktorá má ukázať, ktoré ulice by
mohli byť v budúcnosti jednosmerné. Pôjde o komunikácie prvej a
druhej triedy a štúdia by nemala
stáť viac ako 30 000 eur.
Verejná súťaž na vypracovanie analýzy
by mohla byť vypísaná už koncom
tohto roka a so zjednosmerňovaním
konkrétnych ulíc by sa mohlo začať v
druhom polroku 2010 alebo v roku
2011. Všetko závisí aj od finančných
možností mesta.
Zjednosmerňovanie ulíc presadzuje
najmä námestník primátora Milan
Cílek (Občiansky klub), ktorý tvrdí, že
ich zriadenie poskytne napríklad aj
možnosti budovania prednostných pruhov pre prostriedky mestskej hromadnej dopravy, chodníkov pre cyklistov a
pod. Inštaláciu jednosmerných ulíc
považuje za lacnejší variant, ako keby
sa stavali podjazdy či nadjazdy, teda
mimoúrovňové križovatky, čo je finančne omnoho náročnejšie.
V súvislosti so zámerom budovania
jednosmerných komunikačných ťahov,
mesto argumentuje príkladmi z minulosti. Tvrdí, že uzatvorením Starého
mosta, teda zrušením príslušných smerov, prestal existovať kapacitný problém na Šafárikovom námestí. Ďalej,
že zrušením dvoch smerov na Račianskom mýte pred vyše piatimi rokmi,
bolo možné posilniť kapacitu zvyšných
smerov. Na pohľad šesťramenná križovatka Račianske mýto je vďaka jednosmernej vystupujúcej Mýtnej ul. prakticky len päťramenná, čo má z kapacitného hľadiska pozitívny vplyv na
ostatné vstupujúce ramená.
(rob)

Na Dobšinského
bude zariadenie
pre seniorov
STARÉ MESTO
Materská škola na Dobšinského ulici
je vyradená zo siete škôl. Schválili to
poslanci Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava - Staré
Mesto. Platí to aj v prípade výdajne
školskej jedálne.
„Staromestskí poslanci svoj krok podmienili kladným vyjadrením bratislavského mestského zastupiteľstva vo
veci prevodu budovy materskej školy a
pozemku pod ňou z majetku hlavného
mesta do majetku mestskej časti Bratislava - Staré Mesto. V prípade, že by sa
tak na rokovaní mestského zastupiteľstva 2. júla 2009 nestalo, bol by ohrozený jeden z kľúčových zámerov
samosprávy - postaviť budovu slúžiacu
staromestským seniorom. Mestská
časť totiž môže investovať peniaze
výlučne do svojho majetku, ak by jej
budova a pozemok na Dobšinského
ulici 2 nepatrili, nemohla by svoj plán
realizovať,“ informovala hovorkyňa
Starého Mesta Alena Kopřivová.
Staromestská samospráva chce na
mieste materskej školy vybudovať
zariadenie pre seniorov. Po jeho realizácii sa sem presťahujú klienti ZOS
(zariadenie s opatrovateľskou starostlivosťou), ktoré sa v súčasnosti nachádza v troch upravených, napriek tomu
nevyhovujúcich bytoch.
(mm)
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Chodcov pri
Auparku majú
zastaviť panely
PETRŽALKA
Nedávne predĺženie zábran na frekventovanej Panónskej ceste, ktoré
malo zabrániť nebezpečne prebiehajúcim chodcom, veľmi nepomohlo.
Magistrát preto pristupuje k osadeniu panelov v smere na Nový most.
Mesto osadí do dvoch týždňov 25
panelov typu New Jersey v dĺžke 101
metrov. Náklady s montážou budú asi
14 000 €. Zábrana tak bude mať celkove 227 metrov.
Pre nerešpektovanie dopravných predpisov mesto ešte v júni predĺžilo v
strednom deliacom páse dopravnú
zábranu o 33,5 metra. Magistrát však s
poľutovaním priznal, že ani toto predĺženie neodradilo ľudí, aby naďalej
neobchádzali zábranu. Hlavné mesto
potom požiadalo o spoluprácu Krajské
riaditeľstvo policajného zboru, aby
policajti tento úsek kontrolovali častejšie a prebiehajúcim chodcom udeľovali pokuty.
Keďže sankcionovanie sa ukázalo ako
problematické, fyzické zábrany budú
zrejme účinnejšie. Prípadné vysadenie
živého plota z oboch strán plotu by
však mohlo ešte viac odradiť od
hazardné prebiehania cez cestu. (rob)
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Hoci je horúce leto, na Gorkého ulici
snežilo, stavebník totiž zatepľoval dom
STARÉ MESTO
V centre Bratislavy na Gorkého ulici
koncom júla snežilo. Napriek tomu,
že denné teploty sa pohybovali okolo
tridsiatky, na zem padali drobné
biele guľôčky. Dôvod? Z paláca
Motešických, ktorý rekonštruujú,
zatepľujú a nadstavujú, lietali kúsočky polystyrénu.
Drobné guľôčky lietali niekoľko dní
nad celou Gorkého ulicou a Komenského námestím. Dostali sa všade a
vietor ich rozfúkaval po celej ulici.
Obyvatelia ich mali vo dvoroch domov či v kvetináčoch. Polystyrénový
sneh bol aj na samotnej komunikácii.
Stavebníkovi, ktorý opravuje a nadstavuje palác Motešických, to zrejme
neprekážalo. Drobný odpad zo zate-

pľovania budovy pritom znepríjemňoval život nielen miestnym obyvateľom, ale aj prevádzkarom rôznych služieb či chodcom. Navyše veľmi znečistil ulicu a jej okolie.
Zo staromestského miestneho úradu
sme dostali vyjadrenie, podľa ktorého
musí stavebník dodržiavať nariadenie
mestskej časti o poriadku a čistote na
jej území. „Ak ju stavebník nerešpektuje, môže za to byť postihnutý. Odporúčame obyvateľom, v tomto prípade
Gorkého ulice, aby v budúcnosti na
podobnú situáciu upozornili mestskú
políciu, ktorej úlohou je aj sledovať aj
dodržiavanie miestnych nariadení,“
uvádza v stanovisku miestny úrad
Staré Mesto.
Úrad dodal, že obyvatelia sa môžu rov-

nako obrátiť aj na príslušného asistenta
verejného poriadku. „V tom prípade
zdokumentuje situáciu a konečné riešenie je na referáte kontroly poriadku
miestneho úradu.“
Oslovili sme aj mestskú políciu, ktorá
tvrdí, že Okrsková stanica Staré Mesto
je v kontakte so zodpovednou osobou
na stavbe a dohliada na to, aby sa znečistenie priebežne odstraňovalo. „Stavebník už niekoľkokrát čistil priľahlé
uličné priestory. Hliadky mestskej polície v nepravidelných intervaloch dohliadajú na to, aby stavebník nezabúdal
na svoju povinnosť,“ tvrdí mestská
polícia. Každodenný život na tejto ulici
však tomuto tvrdeniu za pravdu veľmi
nedal...
Robert Lattacher
FOTO - autor

Mesto by malo
na dani vybrať
41 492 398 eur
BRATISLAVA
Daň z nehnuteľností na území Bratislavy na rok 2009 je o niečo vyššia
ako v roku 2008. Očakáva sa, že by
samospráva mala na dani vybrať
vyše 41 miliónov eúr.
„Pokiaľ finančná kríza nejako podstatne neovplyvní výšku zaplatenej
dane, hlavné mesto by malo vybrať
tento rok 41 492 398 eur,“ informovala hovorkyňa magistrátu Eva Chudinová. Príjmy z dane sa delia v pomere
50:50 medzi hlavné mesto a jednotlivé
mestské časti.
„Do 15. júna 2009 bolo na daň z
nehnuteľnosti zaslaných 182 000 platobných výmerov za rok 2009, z toho
približne 6000 bolo pre právnické
osoby a 176 000 pre fyzické osoby,”
dodala Eva Chudinová.
(mm)

Bratislavské
sysle presídlia
na Záhorie
RUŽINOV
Rovnako ako na väčšine slovenských
letísk, aj Letisko M. R. Štefánika
začalo s letným odchytom sysľa
pasienkového.
Syseľ pasienkový je zákonom chránený druh a ako už jeho názov napovedá,
je úzko viazaný na pasienky. Trávnaté
plochy bratislavského letiska mu
poskytujú vhodné podmienky na život,
preto sa tu syseľ rozšíril. „Prítomnosť
sysľa je lákadlom pre dravé vtáky,
ktoré nalietavajú nad vzletovo-pristávacie dráhy, kde hrozí ich kolízia s lietadlami a to môže mať negatívne
následky. Preto každoročne spolupracujeme s ochranármi, ktorí zabezpečujú jeho odchyt a premiestnenie na iné
lokality,“ informuje Peter Pecher z
odboru správy letiskových plôch.
„Sysle z bratislavského letiska prenášame na náhradnú plochu na Záhorí,
ktorá vyhovuje ich životným potrebám. Máme tu nadviazanú výbornú
spoluprácu s užívateľmi pozemkov,
ktorí nám vychádzajú v ústrety pri hospodárení na lokalitách, kde sysle žijú.
Vďaka optimálnym podmienkam sa
môžeme tešiť so silnej, životaschopnej
syslej kolónie,“ hovorí Ervín Hapl z
mimovládnej organizácie Ochrana
dravcov na Slovensku .
(mad)

Staromešťania
diskutovali o
jednosmerkách

Autá pod Hradom blokujú parkovacie
miesta vyhradené výletným autobusom
STARÉ MESTO
So sťažnosťou na chaotické a nekoordinované parkovanie v hornej
časti Palisád pod Bratislavským hradom sa na nás obrátili viacerí čitatelia. V okolí vstupu do hradného
areálu tu vzniká neprehľadná dopravná situácia.
Príčinou sú osobné autá, ktoré parkujú
na vyhradenom priestore pre krátkodobé zastavenie výletných a zájazdové
autobusov. Tie musia potom často stáť
na hlavnej komunikácii, čím sa na nej
vytvára prekážka, ktorá je z dopravného hľadiska neraz aj nebezpečná.
Podľa čitateľov na miestach vyhradených na krátkodobé státie autobusov
stoja a parkujú vozidlá ľudí, ktorí pracujú na rekonštrukcii Hradu.
Ako sme sa presvedčili priamo na
mieste, autobusy sa tlačia na rohu Palisád a Mudroňovej ulice, v blízkosti Námestia Alexandra Dubčeka. Osobné a
dokonca aj nákladné autá pritom stoja
na miestach vyhradených autobusom.
Na problém sme upozornili štátnu políciu. „Danú situáciu a dopravné značenie ihneď preveríme a v prípade, že sa
situácia potvrdí, urobíme potrebné
kroky,“ odpísali z Krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave.

Problémy s parkovaním pri Bratislavskom hrade sú dlhodobejšieho charakteru. Národná rada SR žiada na mieste
zelene medzi ulicami Palisády Mudroňova - Strelecká vybudovať parkovisko pre návštevníkov Hradu, obyvatelia okolitých ulíc a magistrát s tým
však nesúhlasia a samospráva tu chce
vybudovať park. Nový územným plán
Bratislavy definuje toto územie ako
súčasť funkčnej plochy určenej na
parky, sadovnícke a lesoparkové úpra-

vy, kde nie je prípustné umiestnenie
odstavných státí a parkovísk, ako ani
parkovacích garáží.
Kancelária parlamentu sa vyjadrila, že
po rekonštrukcii Hradu a vzhľadom na
jeho celoročné využitie sa návštevnosť
pamiatky ešte zvýši. Vybudovanie parku bude mať podľa nej za následok len
pretrvávajúce neregulované parkovanie
na trávnatej ploche zo strany návštevníkov hradu.
Robert Lattacher
FOTO - autor

STARÉ MESTO
Presne 72 obyvateľov Starého
Mesta sa zapojilo do diskusie k projektu Zjednosmernenie ulíc a Zóna
30 - Staré Mesto. Verejné pripomienkovanie trvalo počas júna a
júla a týkalo sa 24 ulíc III. a IV. triedy v šiestich lokalitách tejto mestskej časti.
„Najväčší záujem prejavili obyvatelia
Kuzmányho, Somolického, Vlčkovej a
Lermontovovej ul. Dopravná komisia
miestneho zastupiteľstva sa stotožnila s
ich návrhmi - ponechať na Kuzmányho
a Lermontovovej ulici obojsmernú premávku. K rovnakému názoru komisia
dospela pri Holubyho ulici. Otázne je
usporiadanie ulíc Lichardova, Tvarožkova a Bartoňova. Poslanci dopravnej
komisie by o ňom mali rozhodnúť v
priebehu prvého augustového týždňa,“
informovala hovorkyňa mestskej časti
Alena Kopřivová.
Podľa jej slov posledný projekt totiž
uvažuje o jednosmernej premávke,
zatiaľ čo tunajší obyvatelia sú za
obojsmernú. Zdôvodňujú to najmä
tým, že parkovanie majú zabezpečené
vo vlastných garážach a nepociťujú
potrebu vytvárať na vozovke ďalšie
priestory na parkovanie - na úkor jedného jazdného pruhu. Projekt zjednosmerňovania ulíc by sa mal realizovať počas nasledujúcich letných týždňov.
(mm)

BRATISLAVSKÉ NOVINY 26/2009

Diváci nestihnú
hercom často
ani zatlieskať
LIST ČITATEĽA
Chcem upozorniť na problém, ktorý
vzniká pravidelne po návšteve divadelného predstavenia v novom SND
a možno sa bude opakovať aj po
divadelných prázdninách.
Predstavenia sa končia prevažne okolo
22.15 h, takže si viete predstaviť to
nedôstojné utekanie hneď po ňom z
divadla, keďže nemáme my, čo neprídeme do divadla autom, možnosť hercom, ktorí sa tam snažia vydať zo seba
maximum, ani zatlieskať. Hrnieme sa
ako bez duše zo sály a utekáme na
autobusy č. 50, resp. 70, aby sme stihli
posledné spoje z Mlynských nív do
okrajových častí Bratislavy.
Pritom by stačilo málo, aby uvedené
spoje od 22.00 do 23.00 h (ide o 2
spoje) odbočili k SND a pokračovali
svojou trasou na Mlynské nivy.
Doteraz to však nikoho z kompetentných nezaujímalo, posledné minúty
predstavenia preto pozeráme na hodinky a neslušne odchádzame niekedy aj
pred skončením hry. Je pritom zaujímavé, že zastávky si bez problémov
dokázali vybaviť obchodné reťazce
ako je Lidl či Billa.
Mária Magdová, Bratislava

Nepomáha nič,
zbytočne si aj
zapcháte uši
LIST ČITATEĽA
Som pravidelnou užívateľkou
MHD, a preto si dovoľujem poukázať na nedostatky či skôr duplicitné služby.
Už dávnejšie sú dopravné prostriedky
vybavené vizuálnymi informáciami o
zastávkach, ku ktorým prichádza
dopravný prostriedok. Je to veľmi
užitočné a hlavne nevtieravé. Cestujúci si môže, ale nemusí pozrieť príslušný informačný displej. Preto je
nepochopiteľné, prečo zrazu pohodu
cestujúcich narúša hlasová informácia o tom istom.
Tá na rozdiel od tej prvej vizuálnej, je
veľmi hlučná, vtieravá a nepríjemná.
V mnohých vozidlách decibely prekračujú únosnú hranicu, a tak trpia
nielen uši, ale aj psychika. Skúšala
som to riešiť tak, že si jednoducho
zapchám uši. Nepomohlo, stále to počujem veľmi intenzívne. A aby bolo
trápenie decibelmi účinnejšie, mnohokrát sa informácia zopakuje.
Rozhodne nemožno hovoriť o kultúre cestovania. Oslovila som v tejto
veci aj niektorých vodičov, no tí
povedali, že nemôžu vec riešiť, lebo
nemajú k tomu kľúč. Dnes sa všeobecne hovorí o odhlučnení sveta, tu
však platí skôr opak. Keď k tomu prirátame cestujúcich, ktorí veľmi hlučne počúvajú svoju hudbu, živé a
hlučné debaty, tak skutočne sú naše
psychiky vystavené neustálemu decibelovému útoku. Ak zohľadníme
fakt, že zastávky sú od seba vzdialené asi minútu, cestujúci sú vystavení
neustálemu tlaku nepríjemných decibelov. Vyzývam preto kompetentných, aby odhlučnili dopravné prostriedky a užívateľom skultúrnili cestovanie v MHD.
Tereza Borkovičová, Bratislava
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Chagall si potrpí na dobrú kuchyňu
Na Zámockej ulici pribúdajú nové
reštaurácie ako huby po daždi. Kým
dlhé roky tu bola iba Chez David,
tento rok na tejto ulici pribudli v
krátkom čase hneď tri ďalšie – La
Lanterna, La Strada a najnovšie
CHAGALL RESTAURANT.
Interiér reštaurácie je zariadený v secesnom štýle, na stenách visia reprodukcie
obrazov svetoznámeho rusko-židovskofrancúzskeho maliara Marca Chagalla.
Keďže podľa dostupných informácií
neexistuje žiadna väzba tohto priekopníka modernizmu na Bratislavu či Prešporok, vyznieva názov reštaurácie v
týchto zemepisných šírkach trochu rozpačito. Je samozrejme vecou majiteľa,
ako si nazve reštauráciu, nejaká väzba
na lokalitu by však nemala chýbať.
Na podlahe je koberec, na stenách tapety, z reproduktorov znejú staré šansóny.
Stoly sú vzorne prestreté pre dve a štyri
osoby, v rohu je presklený salón pre fajčiarov, vzadu bar, kde personál pripravuje nápoje a v prípade potreby žehlí
obrusy.
Ponuka tunajšej kuchyne je medzinárodná, nechýba však ani tradičné židovské jedlo zo strukovín a zeleniny
Šolet (4,2 €). Zárukou kvality kuchyne
má byť šéfkuchár, ktorý mal tú česť
variť pre španielskeho kráľa a anglickú
kráľovnú počas ich návštev Bratislavy.
Ponuka jedál primeraná, dominuje v nej
však mäso - ako sme sa dozvedeli, šéfkuchár zbožňuje mäso.

Zo studených predjedál sme si dali Tekvicový šalát so strúhanou tekvicou s
konfitovanými šampiňónmi a čerstvým
kôprom (2,80 €) a Jemne údené plátky z
jelenieho chrbta s chrenovým mousse a
coupé z červenej šalotky (4,60 €). Z
polievok sme ochutnali všetky a môžeme len pochváliť - Rybacia polievka z
miešaných rýb s parfumovaným sherry
(2,70 €), Hydinové consommé s macesovými knedlíčkami (2,90 €) ako aj
Dubákový šľahaný krém s kúskami
konfitovaných húb (3,70 €). Z teplých
predjedál sme si vybrali Grilovanú teľaciu pečeň s glazovanými gaštanmi,
zemiakovou dolkou a omáčkou z červeného vína (9,30 €). Všetky predjedlá a
polievky boli vynikajúce.
Ako hlavné jedlá ponúka Chagall Restaurant ryby, hovädzie steaky, hydinu,
jedlo z jahňacieho, teľacieho či jelenieho mäsa a vegetariánske jedlá. My sme
si dali Butter fish steak s grilovanými
sherry paradajkami a Bernoise omáčkou
s pošírovanou špargľou s prepúšťaným
maslom (10,70 €), Pečený králičí chrbát
s omáčkou Chantall z kuriatok a cinzána, zeleninový tian, nokerle (12,20 €),
Medailóniky z jelenieho chrbta kávová
omáčka Demi Glas, brusnicové chutney, zemiakovo–zelerové pyré (12,90 €)
a Tafelspitz - hovädzia špička varená v
silnom vývare, jablkovo-chrenové pyré,

maslové baby zemiaky (8,70 €). Z vegetariánskych jedál sme ochutnali Baklažánový quiche - grilované baklažánové
plátky zapekané v paradajkovom pyré,
concasse z pečenej sladkej papriky
(7,00 €).
Všetky jedlá boli vynikajúce a elegantne servírované. Napriek tomu, že Chagall sa prezentuje ako reštaurácia s
medzinárodnou kuchyňou, suroviny a
chute boli tunajšie, skoro až prešporské.
Azda s výnimkou morských rýb a novozélandských jahňacích kotliet.
Z dezertov sme si dali Domácu ťahanú
štrúdľu s vanilkovou zmrzlinou a
teplým jablkovým kompótom (3,10 €),
kde sme ocenili najmä kombináciu s
vareným kompótom.
Obsluha Chagall Restaurant bola vzorná - doslova v bielych rukavičkách.
Ocenili sme veľmi slušnú ponuku vín domácich aj zahraničných - ochutnali
sme aj kosher víno z Burgenlandu
(27,00 €) - na bratislavské pomery za
veľmi prijateľné ceny.
Okrem kvalitnej kuchyne a obsluhy nás
zaujali aj trochu netradičné otváracie
hodiny - od 11:17 do 21:57 h. Ako sme
sa dozvedeli, sedmička je nielen šťastné
číslo, ale má dôležitý význam aj v
židovskej tradícii.
Naše hodnotenie: 
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzumáciu si redakcia platila sama.

Personál musí mať zdravotné preukazy
Inšpektori Slovenskej obchodnej
inšpekcie sa zameriavajú aj na
dodržiavanie predpisov v rôznych
prevádzkach kaviarenského a reštauračného typu.
Dňa 4. marca 2009 boli na základe
podnetu spotrebiteľa na kontrole v reštaurácii Havana Club na Michalskej
ulici. Pri kontrole zistili, že zákazníkom neumožnili skontrolovať množstvo zakúpených výrobkov z dôvodu
nezabezpečenia hmotnostného meradla
s platným overením. V prevádzke sa
nachádzala elektronická digitálna váha
typu DS-682 s neidentifikovateľným
výrobným číslom bez overenia. Inšpektorom SOI pri kontrole nepredložili zdravotné preukazy zamestnancov kuchára, čašníka a barmana.
Ďalej zistili, že v jedálnom a nápojovom lístku s označením „Gaceta del
Havana“ pri 167 druhoch ponúkaných
jedál a nápojov nebolo uvedené množstvo, resp. objem ôsmich druhov predjedla, piatich druhov šalátov, štyroch

druhov rizota, štyroch druhov cestovín,
ôsmich druhov jedál v kubánskom
štýle, jedenástich druhov jedál z mäsa
+ omáčka, štyri druhy jedál z rýb,
desať druhov príloh a pri šiestich druhoch dezertov.
Okrem toho pri štyroch druhoch polievok, štyridsiatich druhoch kokteilov,
šiestich druhoch nápoja Mojito, deviatich druhoch miešaných nápojov, piatich druhoch kokteilov Caipirinha, štyroch druhoch moderných nápojov a
kokteilov, štyroch druhoch sekt drinks,
deviatich druhoch Long drinks, deviatich druhov Cocteles sin Alcohol, piatich druhoch Chupitos, šiestich druhov
káv a čaju, piatich druhov Bebidas
Alcoholicas - nebol uvedený objem.
V stanovenej lehote sa prevádzkovateľ
k zisteniam nevyjadril a protiprávny
skutkový stav relevantným spôsobom
nespochybnil. Predávajúci je povinný

predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo množstve a umožniť
spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov. Je povinný aj
zabezpečovať hygienické podmienky
pri predaji výrobkov, alebo pri poskytovaní služieb a zreteľne označiť výrobok údajom o miere alebo množstve.
Inšpektori SOI kontrolujú, aby zistili, či
predávajúci, dodávatelia, výrobcovia,
resp. dovozcovia dodržiavajú povinnosti a zákazy. Pri určovaní postihu
zohľadnili charakter a závažnosť zisteného protiprávneho stavu spočívajúce v
porušení zákonom chránených práv
spotrebiteľa. Napríklad nepredložením
zdravotného preukazu obsluhujúceho
personálu neboli splnené hygienické
podmienky predaja potravinárskych
výrobkov. Predávajúci dokladom preukazuje zdravotnú spôsobilosť zamestnanca manipulovať s potravinami.
Pokuta bola 300 eur. Marián Taller
(Spracované z právoplatných rozhodnutí Slovenskej obchodnej inšpekcie)

Preplnený
autobus často
nahradí saunu
LIST ČITATEĽA
Rád by som sa poďakoval za
extrémne „príjemnú“ rannú cestu
do práce v preplnenom autobuse, v
ktorom som sa cítil ako v saune.
Cestujúci za mnou to komentoval tým,
že kvôli neprimeranej redukcii spojov
a s tým spojeným znížením kvality cestovania bude asi celé prázdniny radšej
chodiť autom.
Áno, tak si predstavujem zvyšovanie
atraktivity MHD pre občanov. Keď
som s pokrčeným odevom a spotený
vystupoval, tešil ma jediný pocit: Vodiči MHD budú mať konečne krásne uniformy! Nič to, že cestujúci sa vezú v
rozbitých, starých, preplnených, často
špinavých a páchnucich dopravných
prostriedkoch, pre kultúru cestovania
je najdôležitejší dobre vyzerajúci vodič. Navrhujem, aby ich vyberali aj
podľa vzhľadu. Ďakujem za správne
zvolené priority pri skvalitňovaní služieb MHD. Prosím, tlmočte moje
poďakovanie.
Ľubomír Vavrovič, Bratislava

Dressing sa
už neodvážila
ani ochutnať
LISYT ČITATEĽA
Ako verná čitateľka rubriky Bedeker gurmána by som rada prispela
„dobrým" tipom na návštevu reštaurácie - pizzérie Rotoska na Račianskej 184/B, hneď vedľa Stanice
technickej a emisnej kontroly.
Z obmedzenej ponuky jedálneho lístka
„odporúčam“ kurací šalát... Nič horšie
som v živote nejedla. Šalát pozostával
zo špinavého listu hlávkového šalátu,
pár kúskov uhorky a papriky, podivných oškvarkov - že vraj kuracie mäso
(tipujem však niekoľkokrát vyprážané
a znovu zamrazené mäso tvrdej konzistencie, prepité olejom a mierne zapáchajúce a nedopečené), polosurové
pizza tyčinky - a to celé za 5 eur.
Ten bylinkový dressing, ktorý mi k
tomu doniesli, som sa už neodvážila
ani ochutnať.
Podávané jedlo nemalo úroveň ani 3.
cenovej kategórie a dovolím si tvrdiť,
že nezodpovedalo ani základným
hygienickým normám, o chuti a kvalite nemôže byť ani reč.
Veronika Zimová, Bratislava

Okná KALYPSO
teraz v plnej výbave

sklá s teplými dištančnými rámikmi
bezpečnostná ergonomická kľučka
viacpolohové vetranie
tri bezpečnostné protikusy kovania
tesnenie medzi podkladovým profilom a rámom
kovanie novej generácie obsahuje poistku proti chybnej
manipulácii, dvíhač krídla, šnaper pre balkónové dvere,
všetko v základnej výbave bez príplatku
takmer všetky okná zaradené v energetických triedach A a B

Tel.: 02/16 123
www.matporiadneokno.sk
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Aktivisti sú
proti garážam
na Grösslingovej
STARÉ MESTO
Občianske združenie Bratislava otvorene protestuje proti plánovanej
výstavbe podzemných garáží pod
areálom Gymnázia na Grösslingovej
ulici. Otvorenú výzvu poslali niekoľkým samosprávam.
Okrem Bratislavského samosprávneho
kraja (BSK) zaslali výzvu aj mestskej
samospráve a mestskej časti Staré
Mesto. Chcú, aby kompetentní „prehodnotili svoj postoj k zámeru vybudovať 160 parkovacích miest pod dvorom
Gymnázia na Grösslingovej a nedali
súhlas na jeho realizáciu“. Podľa
občianskych aktivistov by vybudovaním garáží nedošlo k upokojeniu
dopravy v tejto lokalite. Predpokladajú
nárast o 800 príjazdov a 800 odjazdov,
v špičke spolu o vyše dvesto za hodinu.
„To všetko sa má diať v kompaktnej
mestskej štvrti, ktorá je pamiatkovo
zaujímavá, turisticky navštevovaná a
má charakter pokojného občianskeho
bývania,“ píšu okrem iného aktivisti.
Podľa nich by bol vjazd do garáží v tesnom susedstve Modrého kostolíka,
ktorý tvorí spolu s obnovujúcim sa
gymnáziom pamiatkovo chránený
secesný komplex budov.
Na otvorenú výzvu reagoval predseda
BSK Vladimír Bajan, ktorý okrem
iného uviedol, že ide len o posúdenie
možnosti vybudovania garáží, čo
neznamená, že tam naozaj budú. Podľa
neho je vymyslené tvrdenie aktivistov,
že ide o komerčný projekt, na základe
ktorého sa majú získať parkovacie
miesta pre klientelu, ktorá tam dochádza kvôli administratíve a obchodným
záujmom.
Staromestský miestny úrad v stanovisku pre Bratislavské noviny píše, že
„žiadny investor, ktorý by tu mal v
úmysle garáže vybudovať, sa naň
dosiaľ neobrátil. Ak by tak niekto chcel
urobiť, musel by požiadať o vydanie
územného rozhodnutia na umiestnenie
stavby podzemnej garáže a následne aj
stavebného povolenia,“ píše mestská
časť. Tá považuje parkovanie za jeden z
najväčších problémov, samotná však
nemá vlastné pozemky, kde by sa mohli
vybudovať parkovacie domy. „Ak sa na
to odhodlá iný subjekt, samozrejme, že
to vítame, aj keď to nepovažujeme za
spásu,“ píše miestny úrad.
Investor chce vybudovať 160 parkovacích miest areáli Gymnázia Grösslingova v štyroch podzemných podlažiach. V rámci toho má vybudovať aj
nové ihrisko a plochy pre zeleň. Kraj
ráta so začiatkom výstavby v októbri
2009 a s ich dokončením v apríli 2011.
Odhadované náklady na výstavbu sú 5
miliónov eur.
(rob)
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Nový Národný futbalový štadión bol
pridrahý, zaplatí ho štát, teda všetci
BRATISLAVA
V roku 2006 vznikla akciová spoločnosť Národný futbalový štadión,
ktorá sa dohodla, že do troch rokov
postaví nový futbalový stánok. Išlo o
prezidentov Slovana, Petržalky,
Interu, mesto Bratislava a Slovenský
futbalový zväz. Štadión sa mal stať
domovom pre všetky bratislavské
kluby v najvyššej súťaži, navyše tam
mala hrať reprezentácia.
Projekt padol ako nereálny, tak ako
neskôr vypadli z veľkej hry aj Inter a
Petržalka. V roku 2008 vstúpila do Slovana spoločnosť J&T, ktorá vyhlasovala, že čoskoro začne s budovaním
nového areálu za vlastné peniaze. Nadšenie J&T pre nový štadión sa však
vytrácalo a čoraz častejšie bolo počuť,
že štadión postaví, ale len s pomocou
štátu, ktorý by ho mal buď spolufinancovať počas výstavby, alebo ho neskôr
splácať.
Premiér Fico začiatkom roka jasne
deklaroval, že pomôže Slovenskému
futbalovému zväzu, no nie teraz, ale až
po kríze. O pár mesiacov bolo všetko
iné. Napriek tomu, že kríza nepoľavila
a nezamestnanosť stúpa ako chodník
do Funusu, peniaze sa našli. A nie hocijaké. Hneď 70 miliónov eur. Róbert
Fico vysvetlil rozhodnutie vlády vznešene: „V čase globálnej ekonomickej
krízy chceme podporiť vytváranie
nových pracovných príležitostí.“
Navonok je všetko v poriadku. Dodávateľa projektových prác, inžinierskych činností, stavebných prác vyberú

v súlade s postupmi verejného obstarávania, spomínal sa dokonca medzinárodný tender - má sa tak zabezpečiť
transparentnosť využívania finančných
prostriedkov. A aby bolo už úplne všetko tip-top, mesto po prevzatí štadióna
zabezpečí štadión pre slovenskú futbalovú reprezentáciu, bratislavské kluby,
iné slovenské ligové kluby, ale aj na
kultúrne a spoločenské podujatia.
Napriek tomu sú okolo štadióna veci,
ktoré vyvolávajú otázniky.
PROJEKT: O podobe Národného futbalového štadióna sa rozhodlo bez
verejnej diskusie. Prevzal sa model,
ktorý pripravovali tí, ktorí vraj chceli
štadión stavať - spoločnosť Národný
futbalový štadión a J&T Real Estate.
PENIAZE: Štadión pražskej Slavie,
takmer totožný s projektom Národný
futbalový štadión, vyšiel na 40 miliónov eur. Rozdiel - 30 miliónov eur.
Oveľa lacnejšie stavajú aj inde v Európe a dokonca aj na Slovensku. Košický
stánok s takmer rovnakou kapacitou
má stať necelých 30 miliónov eur. Rozdiel - 40 miliónov eur! Navyše sú problémy so súčasným štadiónom, ktorý
zrejme bude treba odkúpiť od spoločnosti Národný futbalový štadión.
FUTBALOVÉ VYUŽITIE: Seniorské
áčko ročne odohrá približne 10 až 12
zápasov, z toho polovicu doma. Vychádza to, že v novom stánku strávi ročne
aj s prípravou asi 20 - 25 dní. Ostatné
reprezentácie, vrátane dvadsaťjednotky nehrávajú svoje stretnutia na veľkých štadiónoch. Všetky krajiny ich

umiestňujú na menšie, do iných miest,
aby bola lepšia atmosféra.
PREVÁDZKA: Nový Národný futbalový štadión zamestná desiatky ľudí od správcov trávnikov, cez manažérov,
administratívnych pracovníkov až po
vrátnikov. Okrem toho bude potrebné
zabezpečiť chod celého stánku, energie, opravy... To všetko vyjde mesačne
na desiatky tisíc eur. Podľa všetkého by
sa o to malo starať mesto. Možno aj
prostredníctvom svojej organizácie
StaRZ. Stále sa však nespomína, na
čom by mal štadión zarábať. Mesto
tvrdí, že jeho kultúrne akcie by tam
mali byť asi zadarmo (bude predsa
jeho majiteľom), Slovenský futbalový
zväz tiež nebude dávať na svoje stretnutia veľké peniaze, nehovoriac už o
Slovane, kde sa dá čakať skôr symbolické nájomné. Na čom teda bude štadión zarábať? A zarábať musí. Alebo
bude žiť iba z dotácií mesta?
VÍŤAZI: Najspokojnejší sú momentálne funkcionári futbalového ŠK Slovan.
Ušetrili desiatky miliónov eur, ktoré by
ich stál nový štadión. Výčitky, že štát
najviac pomohol podnikateľom, pre
ktorých sú stomiliónové (v eurách) investície samozrejmosťou, môžu majitelia belasých hodiť za hlavu. Vláda
dala, vláda je zodpovedná. A štadión na
Tehelnom poli zostane štadiónom Slovana. Bude jedno, či ho nazvú Národný futbalový štadión, Mestský štadión
alebo hocijako inak. Pre slovanistov a
Bratislavčanov to bude navždy Tehelné
pole.
Dušan Blaško
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* Veľký výber * Prekrásna príroda * Perfektné služby *
tí z
!
Chcete si naplno užiť leto ? Vyšantiť sa s deťmi, zabaviť s priateľmi, oddýchnuť s rodinkou?

Kráľovské kúpele Turčianske Teplice
- relax, zdravie, zábava

Túžite po relaxe, vodných atrakciách a zábave? Chutnej pestrej strave, pohodlnom ubytovaní,
ochote a profesionalite personálu? Potrebujete masáže, lymfodrenáže, liečivé kúpele, zábaly, ajurvédy, cvičenia,
meditácie...? Nemusíte cestovať ďaleko do zahraničia! Priamo v srdci Slovenska zažijete chvíle, o ktorých ste snívali.
Vaše želania splnia v liečivých termálnych kúpeľoch, do ktorých chodili aj králi! Kúpele Turčianske Teplice sú ideálnnym miestom na
prežitie perfektnej dovolenky, načerpanie energie a zresetovanie organizmu. Vymeňte ruch hlavného mesta za pohodu plnú zdravia a zábavy. Priamo v srdci Slovenska nájdete všetko pre super dovolenku či predĺžený víkend. Práve otvorené nové ubytovacie priestory hotela
Veľká Fatra *** rozšírili vaše možnosti na ubytovanie, liečebné procedúry i trávenie voľného času.

Rezervujte si LETNÉ POBYTY čo najskôr,
zajtra už nemusia byť voľné!
KLASIK MINI (5 nocí už od 325 EUR / 9790,95 Sk)
17. 8. - 22. 8. 2009 Veľká Fatra***, nová ubytovacia časť
26. 8. - 31. 8. 2009 Aqua**
1. 9. - 6. 9. 2009 Veľká Fatra***, nová ubytovacia časť
13. 9. - 18. 9. 2009 Veľká Fatra***, nová ubytovacia časť

15. 8. 16. 8. 22. 8. 5. 9. 24. 9. -

SPA &AQUAPARK mini
(od 1 noci od 30,00 EUR / 903,78 Sk)
16. 8. 2009 Hotel Veľká Fatra***
17. 8. 2009 Aqua**
23. 8. 2009 Veľká Fatra***
7. 9. 2009 Aqua**
26. 9. 2009 Aqua**

ACTIVE MINI (3 noci, cena už od 174 EUR / 5241,92 Sk)
20. 8. - 23. 8. 2009 Veľká Fatra***
25. 8. - 28. 8. 2009 Aqua**
28. 8. - 31. 8. 2009 Aqua**
7. 9. - 10. 9. 2009 Veľká Fatra***
12. 9. - 15. 9. 2009 Veľká Fatra*** - I. poschodie, Aqua**
Poznámka: Na mieste sa platí daň z ubytovania mestu
0,5 € (15,06 Sk) na osobu a noc.

POBYT VÍKEND (2 noci)
14. 8. - 16. 8. 2009 Hotel Veľká Fatra***, nová ubytovacia časť
posledné voľné miesta

22. 8. 14. 8. 22. 8. 1. 9 7. 9. -

KLASIK alebo KLASIK ŠPECIÁL
(od 7 nocí od 441 EUR / 13 285,27 Sk)
31. 8. 2009 Veľká Fatra*** ZĽAVA 15% Z CENY POBYTU
22. 8. 2009 Veľká Fatra***, nová ubytovacia časť
1. 9. 2009 Veľká Fatra***, nová ubytovacia časť
20. 9. 2009 Veľká Fatra***
26. 9. 2009 Veľká Fatra***, nová ubytovacia časť

HARMONIA MINI (4 noci od 244 EUR / 7350,74 Sk)
1. 9. - 5. 9. 2009 Veľká Fatra***, nová ubytovacia časť
22. 9. - 26. 9. 2009 Veľká Fatra***, nová ubytovacia časť
27. 9. - 1. 10. 2009 Veľká Fatra***, nová ubytovacia časť

Sledujte last minute ponuky na stránke www.therme.sk! Viac informácií vám ochotne poskytnú
aj na adrese marketing@therme.sk a telefónnych číslach 00421 43 4913865, 4913111, 4913863.

Obyvatelia si
môžu pozrieť
Petržalku City
PETRŽALKA
Obyvatelia Petržalky, ktorí sa chcú
dozvedieť viac o projekte Petržalka
City, môžu počas letných mesiacov
využiť zriadenie dočasného informačného centra. Centrum je verejnosti k dispozícii každý štvrtok (do 3.
septembra 2009) od 15.00 do 18.00 h
v priestore ohraničenom Rusovskou
a Romanovou ulicou.
„Miestna samospráva víta zriadenie
informačného miesta zo strany spoločnosti Petržalka City, a to aj preto, že
medzi obyvateľmi mestskej časti sa
čoraz častejšie otvárajú otázky priamo
súvisiace s pripravovanou výstavbou
nového, multifunkčného centra v srdci
Petržalky,“ informoval hovorca petržalskej samosprávy Ľubomír Andrassy.
V novej zóne na viac ako 25-tisíc
metroch štvorcových má okrem iného
vyrásť nová administratívna budova,
hotel, rezidenčný objekt s bytovými
jednotkami a športové centrum s plaveckým bazénom a sálou určenou na
organizáciu kultúrnych, spoločenských
podujatí.
Miestny úrad v záujme cielenej regulácie investičnej výstavby pristúpil k
obstaraniu dvoch územných plánov
zóny, ktoré sa dotknú ďalšej realizačnej fázy projektu.
„Zonálny plán umožňuje miestnej samospráve regulovať stavebné aktivity
napríklad v oblasti maximálnej výšky,
miery zastavanosti, zabezpečenia oddychových, zelených plôch či riešenia statickej i dynamickej dopravy. V jednom
prípade ide o plán zóny Jantárová cesta
(Romanova, Jiráskova, Pajštúnska), pri
ktorom bolo vyhotovené zadanie a prebehlo už aj jeho verejné pripomienkovanie. Odborné zadanie bolo vyhotovené
aj na druhý plán Petržalka City (Chorvátske rameno, Romanova, Osuského,
Rusovská cesta), ktoré je určené na
diskusiu s odbornou i laickou verejnosťou,“ dodal Ľubomír Andrassy. (mm)

Hodiny na
budove konskej
železnice už idú
NOVÉ MESTO
Hodiny na veži budovy Prvej konskej
železnice v Novom Meste po dlhom
čase opäť fungujú. Postaral sa o to
nový vlastník tohto historického
objektu umiestneného na križovatke
Krížnej a Karadžičovej ulice.
O oživenie hodín, ktoré boli na veži osadené už v roku 1988, sa postarala firma
z Liptovského Hrádku, ktorá pripravila
úplne nový elektronický hodinový stroj,
pričom pôvodný odstavila a zakonzervovala. Náklady na sfunkčnenie hodín
dosiahli 2 462 eur.
Historickú budovu chcú zrekonštruovať
do konca roka. Mestská časť tu plánuje
vybudovať napríklad sobášnu sieň,
turisticko-informačnú kanceláriu a galériu.
(sita)

Zabuchli ste si auto?
PAVOL VALENTOVIČ ®
BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY
Otváranie áut, dverí a trezorov
Predaj - montáž - nonstop servis

 0905 610 173

E-mail: info@pavolvalentovic.sk
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Obvodný úrad životného prostredia
v Bratislave po ukončení zisťovacieho konania
rozhodol, že navrhovaná činnosť

Obytná zóna Mladé Čunovo
ktorej navrhovateľom je Mladé Čunovo, s.r.o.,
Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava,
uvedená v predloženom zámere sa nebude
posudzovať podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.
z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Ministerstvo životného prostredia SR zaslalo
záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti

Rýchlostná cesta R7,
Bratislava - Dunajská Lužná,
ktorej navrhovateľom je
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.,
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Do záverečného stanoviska je možné
nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy
alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie od
20. 7. do 18. 8. 2009 v priestoroch Služieb
občanom/FRONT OFFICE na prízemí budovy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. l. (V elektronickej podobe bude zámer k nahliadnutiu na www.enviroportal.sk /EIA/SEA
- Informačný systém podľa zákona č. 24/2006 Z.z.
časť EIA/.)

Ministerstvo životného prostredia SRy zaslalo
záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti

Prevádzkové priestory na spracovanie
obalov z potravinárskej
a poľnohospodárskej výroby,
ktorej navrhovateľom je AVE Bratislava,
Hlohová 6, 821 07 Bratislava 214.
Do záverečného stanoviska je možné
nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy
alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie od
29. 7. do 18. 8. 2009 v priestoroch Služieb
občanom/FRONT OFFICE na prízemí budovy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. l. (V elektronickej podobe bude
zámer k nahliadnutiu na www.enviroportal.sk
/EIA/SEA - Informačný systém podľa zákona č.
24/2006 Z.z. časť EIA/.)

Navrhovateľ TEMMING, a.s., Bukureštská 2,
811 04 Bratislava predložil zámer

Rekonštrukcia
plynovej kotolne K122
na spaľovanie biomasy
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od
22. 7. do 11. 8. 2009 na prízemí budovy
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 - Informačný systém podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť
EIA/.) Verejnosť môže svoje písomné stanovisko

doručiť Obvodnému úradu životného prostredia
v Bratislave, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4
do 11. 8. 2009.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
889/17-19, 3392/5,8-10,13,15-16 a 3396/1 v
lokalite na Železničnej ulici, k. ú. a MČ Bratislava Vrakuňa, územný obvod Bratislava II.
Dotknutú lokalitu tvorí súčasný areál plynovej kotolne
K122 a dobudované spevnené plochy.
Účelom navrhovaného zámeru je rekonštrukcia plynovej kotolne na spaľovanie biomasy - drevnej štiepky. Nová kotolňa bude vybudovaná v jestvujúcom
areáli kotolne. Dôjde k náhrade štyroch zo šiestich
kotlov na plyn. V prevádzke budú teda hlavne kotle na
biomasu v počte 2 ks s celkovým menovitým výkonom
9 MW, ktoré nahrádzajú 4 kotle na plyn. V zimných
mesiacoch pri zväčšenom odbere tepla z kotolne
budú v prevádzke aj dva pozostávajúce kotle na
zemný plyn s menovitým výkonom 6,24 MW. Po
rekonštrukcii bude priemerná ročná úspora zemného
plynu cca 3 500 000m3/rok. Lokalita bude napojená
na jestvujúcu cestu na Dvojkrížnej ulici.
Predpokladaný termín začatia činnosti: cca 09/2009
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: 10/2010
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Záhorská Bystrica sa ďalej rozrastá,
pribudnú bytové domy a mestské vily
ZÁHORSKÁ BYSTRICA
V mestskej časti Záhorská Bystrica,
pod chrbtami Malých Karpát, by
mal onedlho pribudnúť nový bytový
komplex, ktorý investor nazval
Greenvia.
V oblasti Krče pri Vápenickom potoku
postavia tri bytové domy a deväť mestských víl.
Projekt ráta so 102 jedno- až štvorizbovými bytmi, v každom z troch domov
má byť 25 bytov a v každej z deviatich
mestských víl tri byty. Tie budú v kategórii stredného a vyššieho štandardu.
Ceny sa majú pohybovať okolo 1500
eur za štvorcový meter. Každý byt má
mať aj minimálne jedno garážové parkovacie miesto. Spolu pribudne v komplexe 150 parkovacích miest.
V rámci výstavby vybuduje investor,
ktorým je spoločnosť Conwert sk 02
s.r.o., aj detské ihrisko a časť určenú na
oddych a relaxáciu. V tejto lokalita sa v
súčasnosti buduje nová infraštruktúra komunikácie a siete.
V súčasnosti je projekt vo fáze územného konania. Investor plánuje začiatok výstavby v prvých mesiacoch roka
2010. Komplex by mohol byť dokončený koncom roka 2011.
(rob)
VIZULAZÁCIE - ADIF

PETRŽALKA
Obyvatelia Petržalky môžu aj v
tomto roku prispieť k skrášleniu
okolia svojich domov. Mestská samospráva ich v tom podporí projektom
Petržalská okrášľovacia iniciatíva.
Na nové predzáhradky, sadovnícke či
kvetinové aleje vyčlenili takmer 16 600
eur. „O získanie nenávratnej finančnej
dotácie sa môžu uchádzať vlastníci
domov prostredníctvom správcu alebo
cez neziskovú organizáciu pôsobiacu v
tejto oblasti,“ informoval hovorca
samospráva Ľubomír Andrassy.
Dotáciu poskytnú na základe zmluvy o
spolupráci s miestnou samosprávou,
ktorá v rámci svojich možností poskytne aj odborné konzultácie. „Bez súhlasu správcu zelene totiž nie je možné
svojvoľne vysádzať stromy, kry a
kvety,” vysvetlil Ľ. Andrassy. (mm)

Navrhovateľ Volkswagen Slovakia a.s.,
Bratislava predložil zámer

Rozšírenie výrobných kapacít
Volkswagen Slovakia, a.s. objekt H2

V centre mesta pribúdajú nové letné
záhrady, sú však s nimi aj problémy
STARÉ MESTO
Letné záhrady síce tešia návštevníkov bratislavského Starého Mesta,
no niekedy spôsobujú problémy
obyvateľom mestskej časti.
„Niektorí prevádzkovatelia exteriérových sedení nerešpektujú podmienky stanovené v miestnom záväznom nariadení,“ informovala hovrkyňa mestskej samosprávy Alena
Kopřivová a pokračovala: „Mestská
časť vedie správne konanie s prevádzkovateľmi terás na Laurinskej ulici
(Central Passage) a Hviezdoslavovom námestí 20 (Slovenská reštaurácia), ktorí zastrešili terasy neprijateľným spôsobom. Rovnako postupujeme proti prevádzke na Panskej 29
(Norton Club), ktorá nemá povolenie
mestskej časti na zriadenie letnej
terasy, a prevádzke na Sedlárskej
ulici 2-4 (Slovenská pivnica), ktorá
nezískala súhlas vlastníka objektu hlavného mesta, na otvorenie exteriérového sedenia.“
Veľkým a opakujúcim sa problémom
býva aj hlučnosť. „Obyvatelia kritizujú hlučnosť, ktorou ich obťažujú via-

Na skrášlenie
okolia dostanú
peniaze

ceré prevádzky. Patrí k nim El Diablo
na Sedlárskej ulici 6, asi dva týždne aj
Havana Café a Medusa Bar & Restaurant na Michalskej ulici Občania sa
sťažujú aj na hudobný klub Club 80 vo
dvore na Ventúrskej ulici 3. Dlhodobo
najproblémovejšou je prevádzka Bar
Barón na Obchodnej ulici 31, ktorá
patrí spoločnosti Barbaron. Jej konateľ
ignoruje všetky kroky vrátane správnych konaní, ktoré mestská časť podnikla v snahe zvrátiť situáciu, aby
tunajší obyvatelia mohli v noci nerušene spávať,“ prezradila staromestská
hovorkyňa.
Podľa jej slov miestny úrad zaregistroval sťažnosti obyvateľov na hlučnosť a
nedodržiavanie záverečných hodín už
pred niekoľkými rokmi.
„Mestská polícia tu vykonala kontroly
a v januári 2006 bolo začaté správne
konanie. Barbaron dostal pokutu 50
000 Sk. Ďalšie správne konanie bolo
začaté v júli 2006 - na základe výsledkov merania hlučnosti - pre rušenie
nočného pokoja a nedodržanie podmienok miestneho nariadenia. Spoločnosť dostala maximálnu pokutu

200 000 korún, ktorú v súčasnosti
vymáha exekútor. V auguste 2006
mestská časť dala na obvodný úrad
podnet na zrušenie živnosti tejto spoločnosti. V odpovedi obvodného
úradu z decembra 2006 konštatoval,
že sa Barbaron opakovane dopustil
priestupku proti verejnému poriadku a
za porušenie živnostenského zákona
mu bola uložená bloková pokuta,“
informovala Alena Kopřivová.
Príbeh sa však stále neskončil. „V
marci 2007 začala mestská časť Staré
Mesto proti Barbaronu nové správne
konanie. Vlastník objektu naň neprišiel, telefonicky sa ospravedlnil, pričom uviedol, že nemá v úmysle zrušiť
nájomnú zmluvu s prevádzkovateľom
Barbaronu. Spoločnosti bola uložená
opätovne 200-tisícová pokuta. Vo
februári 2009 bolo opätovne začaté
správne konanie proti tejto prevádzke,” uviedla A. Kopřivová.
Povolenie na otvorenie letných záhrad
na komunikáciách v správe mestskej
časti Staré Mesto získalo tento rok 104
prevádzok. Tento počet je v porovnaní
s minulými rokmi ustálený.
(brn)

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od
30. 7. do 20. 8. 2009 na prízemí budovy
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 - Informačný systém podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.)

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť Obvodnému úradu životného prostredia v
Bratislave, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4 do
20.8.2009.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
2778/533 v areáli spoločnosti Volkswagen Slovakia
a.s., k. ú. a MČ Bratislava - Devínska Nová Ves, územný obvod Bratislava IV. Navrhovaná činnosť sa bude
nachádzať v prístavbe objektu H2 v juhozápadnej časti
areálu.
Účelom navrhovaného zámeru je rozšírenie objektu
lakovne H2 - prístavbu lakovne pre zvýšenie dennej
výrobnej kapacity o 600 kusov karosérií za deň, t.j.
1800ks/deň.Objekt bude členený na dve podlažia,
na druhom podlaží bude umiestený PENTHAUS. Prístup do areálu je zabezpečený vnútroareálovými
komunikáciami.
Predpokladaný termín začatia činnosti: cca 4Q/2009
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: 4Q/2010

Navrhovateľ Volkswagen Slovakia a.s.,
Bratislava predložil zámer

Rozšírenie výrobných kapacít
Volkswagen Slovakia, a.s. objekty H6a a H3
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od
30. 7. do 20. 8. 2009 na prízemí budovy
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 - Informačný systém podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.)

Obvodný úrad životného prostredia
v Bratislave po ukončení zisťovacieho konania
rozhodol, že navrhovaná činnosť

Garáž Gajova ulica,
v areáli Gymnázia
na Grösslingovej ulici 18,
ktorej navrhovateľom je Bratislavský
samosprávny kraj, Sabinovská ul.16, 820 05
Bratislava, v zastúpení FORMAT, spol. s r.o.,
Kopčianska 20, 852 89 Bratislava,
uvedená v predloženom zámere sa nebude
posudzovať podľa zákona NR SR č. 24/2006
Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Obvodný úrad životného prostredia
v Bratislave (Karloveská 2, 842 33
Bratislava 4) po ukončení zisťovacieho konania
rozhodol, že navrhovaná činnosť

Športovo-spoločenské
centrum, Tehelné pole I. ,
ktorej navrhovateľom je Tehelné pole, a.s.,
Odbojárov 9, 831 04 Bratislava,
v zastúpení CONSULTING, s.r.o.,
Karadžičova 45, Bratislava,
uvedená v predloženom zámere sa nebude
posudzovať podľa zákona NR SR č. 24/2006
Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Ministerstvo životného prostredia SR zaslalo
záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti

Národný futbalový štadión,
ktorej navrhovateľom je
Národný futbalový štadión, a.s.,
Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava
Do záverečného stanoviska je možné nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie od 22. 7. do 20. 8.
2009 v priestoroch Služieb občanom/FRONT
OFFICE na prízemí budovy Magistrátu hl. mesta
SR Bratislavy, Primaciálne nám. l. (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 stanovisko doručiť Obvodnému úradu životného prostredia v
Bratislave, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4 do
20. 8. 2009.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
2778/229 a 2778/531 v areáli spoločnosti Volkswagen Slovakia a.s., k. ú. a MČ Bratislava - Devínska
Nová Ves, územný obvod Bratislava IV. Navrhovaná
činnosť sa bude nachádzať v existujúcich objektoch H6
a H3 v západnej časti areálu. Prístup do areálu je
zabezpečený vnútroareálovými komunikáciami.
Účelom navrhovaného zámeru je zmena kapacity zvarovne H6a a montáže H3 prostredníctvom zmeny časti
technológie pre zvýšenie dennej výrobnej kapacity:
- pre zvarovňu H6a o 534 kusov karosérií na deň, t.j.
na 1109 ks/deň
- pre montáž H3 o 600 kusov karosérii za deň, t.j. na
1800 ks/deň
Predpokladaný termín začatia činnosti: cca 4Q/2009
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: 1Q/2011
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Oslavy boli v Redute, aj na Promenáde
STARÉ MESTO
NA BRNIANSKEJ ILICI vykradol
neznámy páchateľ 35-ročnej Češke
auto. Zobral jej z neho dva mobily,
doklady, desať platobných kariet a
peňaženku s 20 000 českými korunami.
Z ukradnutých kariet uskutočnil šesť
výberov, čím jej spôsobil škodu 2300
eur. Celková škoda, aj s ukradnutými
vecami, bola 3569 eur.
NA RAČIANSKEJ ULICI prepadol
ozbrojený páchateľ banku. Pod hrozbou
použitia krátkej guľovej zbrane žiadal
od zamestnankyne peniaze a tá mu z
obavy o život vydala približne 10 000
eur. Zlodej si zobral lup a ušiel.
NA CUKROVEJ ULICI si policajti
všimli dvoch nakrátko ostrihaných
mužov mužov pri Škode Octavii. Keď
ich muži zaregistrovali, rýchlo sadli do
auta a odišli. Policajti medzitým videli
muža opravujúceho defekt na zaparkovanom BMW a smerom na Špitálsku
ulicu, aj podozrivo vyzerajúceho muža
nesúceho niečo v ruke. Keďže policajti
mali podozrenie, že muž sa dopustil
trestného činu, jeden zo strážcov zákona
sa za ním rozbehol. Podozrivý sa pokúsil ujsť, ale predtým ešte odhodil príručnú tašku. Chytili ho na Cukrovej ulici a
po nájdení tašky vyšlo najavo, že jej
majiteľom bol muž opravujúci defekt.
Ten povedal, že bol práve v banke, kde
si vybral 28 680 eur, ktoré dal do tašky.
Pri Medickej záhrade mu oproti idúce
vozidlo bliklo, že má niečo s autom.
Keď zastavil, zistil, že ide o defekt a dal
sa do opravovania. Muž dokonca ani
nezistil, že mu taška z auta zmizla.
PODUNAJSKÉ BISKUPICE
NA KRIŽOVATKE ULICE SVORNOSTI A SLOVNAFTSKEJ ULICE zastavili policajti vodiča vozidla
VW Golf Combi a jeho troch pasažierov. Počas kontroly im všetci štyria
dobrovoľne vydali 63 plastových vreciek s marihuanou, čo zodpovedá 223
jednorazovým dávkam tejto drogy, 18
skladačiek amfetamínu, čo je 71 jednorazových dávok, 2 skladačky metamfetamínu, čo zodpovedá šiestim jednorazovým dávkam, 53 kusov s obsahom
m-chlórfenylpiperazínu, z ktorých by
sa dalo vyrobiť 53 jednorazových
dávok a jednu skladačku s heroínom.
Policajti dvoch mužov a dve ženy
predviedli na oddelenie, vyšetrovateľ
začal trestné stíhanie vo veci trestného
činu nedovolenej výroby omamných a
psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s
nimi.
PETRŽALKA
NA OSUSKÉHO ULICI neznámy
páchateľ prepadol predajňu potravín.
Zamestnankyni pohrozil strelnou zbraňou a ona mu z obáv o svoj život dala
324 eur. Páchateľ ušiel na neznáme
miesto, polícia po ňom pátra.
NOVÉ MESTO
NA VAJNORSKEJ ULICI prepadli
požičovňu DVD. Stalo sa tak večer,
tesne pred záverečnou. V čase, keď
zamestnankyňa už upratovala priestor
pred obchodom, páchateľ ju násilím
vtiahol do predajne a žiadal od nej
peniaze. Z pokladne zobral asi 200 eur,
z peňaženky zamestnankyne ďalších
40 a vzápätí ušiel na neznáme miesto.
NA RAČIANSKEJ ULICI prepadli
herňu. Počas dňa, tesne pred pravým
poludním vošiel do nej maskovaný
páchateľ a so zbraňou žiadal peniaze.
Pracovníka herne zviazal a vzápätí
ukradol 17 000 eur, s ktorými ušiel na
neznáme miesto.
(mm)

Júl 1809 bol pre obyvateľstvo Prešporka nešťastným obdobím. Mesto
bolo čiastočne vypálené, zničené
Napoleonovým vojskom. Vo viacerých rodinách smútili za zabitými
synmi. Špajze boli prázdne, vinohrady a ovocné záhrady vyrabované a
zničené. Rakúske kniežatá s vojskom
odtiahli, namiesto nich sa sem nasťahovali „osloboditelia”. Mešťania sa
mali tváriť, že sú nadšení a šťastní.
Napoleon bol vo svojej mánii velikášstva nadšený úspechmi svojich žoldnierov. Cítil sa už byť pánom celej Európy.
Zatiaľ jedinú prehru jeho vojsk pri rakúskej dedinke Aspern ( 21. a 22. mája
1809) vyrovnalo víťazstvo pri Rábe
(Györ, 14. júna 1809).
Napoleon sa dal oslavovať. Jeho vojsko
sa pod vedením generála Reyniera 29.
júla vrátilo do mesta a generál zorganizoval veľkolepú oslavu Napoleonových
narodenín (Napoleon sa narodil 15.
augusta 1769 na Korzike).
Podľa historických záznamov dostali
všetci členovia mestskej rady od generálovho pobočníka plukovníka Gressota
už 13. augusta pozvanie (lepšie povedané príkaz), aby sa zúčastnili v Dóme na
slávnostnej omši na Napoleonovu
počesť. Nemohli odmietnuť, ale ich
pocity si možno predstaviť. Vojenský
veliteľ mesta vyzval mestskú radu, aby
sa na večer 15. júla postarala o slávnostné osvetlenie mesta. Mešťania sa iste
veľmi tešili aj tomuto príkazu. V
domácnostiach už dlhšie nemali čím
svietiť, v čerstvej pamäti bolo osvetlenie
ulíc celé noci horiacimi strechami na
začiatku minulého mesiaca. Príkaz
museli splniť, ak sa nechceli dostať do
ťažkostí.
V ten deň, 15. augusta, ešte len svitalo,
keď Napoleonovi vojaci vyburcovali
mešťanov z postelí salvou 21 výstrelov.
Nasledovala vojenská prehliadka na
cvičišti, pravdepodobne pred letným
palácom arcibiskupov, na terajšom
Námestí slobody. Pred generálom Reynierom slávnostne defilovali vojaci
saskej kráľovskej armády. Tí oficieri,
ktorí sa vo vojne zvlášť vyznamenali,
dostali vyznamenania Heinrichovho
rádu, viacerí radoví vojaci boli za chrabrosť a odvahu vyznamenaní zlatými a
striebornými medailami.

Po vojenskej prehliadke usporiadal generál Reynier obed pre asi 80 pozvaných osôb. Hostina bola pravdepodobne
v Primaciálnom paláci. Vrcholom obeda
bola slávnostná zdravica na Napoleona,
ktorú predniesol hostiteľ. Potom sa
ozvali výstrely diel z areálu hradu. Na
námestiach hrali vojenské kapely.
Večer boli do slávnostnej iluminácie viacerých budov zakomponované motívy
písmena N - cisárovho monogramu. Po
osvetlených uliciach sa večer ponáhľali
pozvaní na ples, ktorý generál Reynier
usporiadal v sále mestskej Reduty. Bola
to budova na terajšom Komenského
námestí, pristavaná zozadu k javisku
mestského divadla. Tú, našťastie, z južného brehu Dunaja vystreľované bomby

nezasiahli. Na bále sa údajne zúčastnilo
vyše 1000 osôb z vyšších vrstiev a sály
boli vraj osvetlené 500 sviečkami. Pre
ľud sa konala veselica na Promenáde
(terajšom Hviezdoslavovom námestí),
ktorú osvetľovali sklenené lampy a zdobili ju „víťazné brány” zo zelene naaranžovanej na drevené kostry.
Všetka táto nádhera niečo stála. A to
museli zaplatiť obyvatelia mesto vo
forme zvýšených vojnových daní a
poplatkov. Mešťania museli dokonca
odovzdať na roztavenie doteraz
zachránené rodinné striebro! Generál
Reynier však vymámil od Napoleona
zvýšenie zvláštneho fondu na reprezentáciu. S oslavami nadmieru spokojný Napoleon mu odsúhlasil „reprezentačný prídavok” vo výške 3000 frankov mesačne.
Štefan Holčík
FOTO - archív

Pobočka Privatbanky, a. s. v Bratislave Vám ponúka

najlepšiu úrokovú sadzbu
termínovaného vkladu na trhu

Privatbanka FIX Konto

3,30 % p. a.
na 12 mesiacov

bez poplatkov a dodatočných podmienok
£adyntsmnrshyriadenia bežného účtu
£peňažné prostriedky vrátane úrokov uložené na účte
£adyok`smyriadenie a vedenie termínovaného vkladu
Privatbanka FIX Konto sú bhránené v súlade
£cna`uh`y`mnrsh01ldrh`bnu
rny konom o bhrane vkladov
£oevný úrnjon`rbdkdicnbxuh`y`mnrsh
£yriadenie s minimálnym vkladom 250 EUR (7 531,50 SKK)* * konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Možnosťyriadenia účtu Privatbanka FIX Konto `i bey Internet na stránke www.privatbanka.sk

Kontakt:

pobočka Bratislava, Krížna 3, tel.: 02/5541 0647-8

Stačil ocot, prst
potom zlomí
aj pravítko
Kaluže boli miniobraz skutočného
sveta. Platilo tam pevné pravidlo najväčší žerie a tak sa v každej šťučej
výkrmni našlo zopár naozaj exemplárnych kúskov, ktoré čakal len
ražeň, čo je pre zviera lepšie ako
vyhladovanie spôsobené tým, že si
všetku potravu vyžerie.
V tých kalužiach Ján dokázal do rúk
chytiť nielen žaby, ale aj ostrieža či
neopatrnú šťuku. Ryby pustil do vody.
No keď sme chytili skokana so stehnami hrubými ako ruka novorodenca,
neodolali sme a zahrali sme si na Francúzov.
Jedol som žabacie stehienka aj neskôr,
všetky boli lepšie než to, čo Ján pripravil na ohni pod starými topoľmi. Na
ohni bolo najchutnejšie to, že zaháňal
komáre a že sa v pahrebe nakoniec dali
uškvariť mušle, korýtka. Chutili ako
keď na Vianoce mama prepražila rybacie vnútornosti na polievku.
- Pali, ty si sráč, - oznámil svalnatý Kajo
z Ovsišťa nemenej svalnatému štricákovi z Podhradia, teda Cukrmandlu. A
strčil mu pod nos opuchnutú ruku:
- Prečo jako? - zareagoval Pali zvedavo
a všetci navokôl prestrašene, lebo takýto dialóg medzi príslušníkmi dvoch
štvrtí znamenal zvyčajne vojnu.
- Kukni. Opuchnuté a nezlomené. Jak
ma švacne niekto od nás, nabetón to
zlomí a mám maródku.
Chalani z Cukrmandlu a Ovsišťa sa
váľali po betónoch pri bazéne a svorne
hučali na dievčatá, chodili na pivo a
mastili karty. Pravda - len poobede. A to
bol Kajov problém. Vymyslel si, že si
zlomí to najnepotrebnejšie. Malíček
pravej ruky. Fajčil totiž ľavou. Dostane
maródku, aspoň o tri týždne si predĺži
krátke učňovské prázdniny. Takže hľadal niekoho, kto by mu armovacou
tyčou zlomil ten nešťastný prst, ale
nenašiel nikoho, kto by sa odvážil,
okrem toho Paľa z Cukrmandlu.
- Musím počuť, jak praskne, - hovoril
Kajko, keď sa Paľo zaháňal roxorom.
Po prvom údere reklamoval, i po druhom. Pri treťom síce tiež nepočul nič,
ale podľa bolesti a faktu, že už sa aj oceľová tyč ohla, usúdil, že by to mohlo
byť hotové. Neľudský dorastový lekár,
ktorý bol na výplatnej páske strojární,
ho na druhý deň poslal na röntgen,
potom mu oznámil, že nemá kosti, ale
konské kopyto a poslal ho robiť. Na
ruku mu predpísal ocot.
Kajo s Palim teraz sedeli na kraji bazéna, pofajčievali Marice s filtrom a nadávali na socialistické zdravotníctvo a
učňovské školstvo a Paľo potom našiel
staré vedro a nabral do neho studenej
vody z bazéna a Kajko si v nej máčal
opuchnutú labu. Schádzali sa chalani z
oboch štvrtí, obdivovali opuch a ľutovali, že keď sa mal lámať prst, nebol tam
nikto z Ovsišťa, lamentovali, kým im
budúci lesný inžinier Juro nepovedal: Somári, mali ste si dať na ten prst najprv
octový obklad. Potom by sa to dalo zlomiť pravítkom.
- Výborný nápad, - zareagoval Kajko, zajtra si cestou z roboty kúpim ocot.
Gustav Bartovic
z knihy Na viac hriechov
sa už nepamätám (2002)
(Pokračovanie nabudúce)
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JAZDECTVO
Už tradičným jazdeckým vrcholom
prázdnin bude 44. ročník medzinárodných pretekov Aegon Mercedes
Grand Prix Bratislava CSIO 3* - W,
ktorý sa uskutoční 6. až 9. augusta
2009 v športovom areáli TJ Slavia
STU na Májovej ulici.
Hoci ide o tradičné podujatie, aj tu
platí, že zmena je život. Tou najvýznamnejšou bude vynechanie súťaže v
skoku mohutnosti a jeho nahradenie
bariérovým skákaním. Podľa prezidenta pretekov Andreja Glatza diváci sa
nemusia cítiť ochudobnení: „Skok
mohutnosti mal fanúšikov, ale priaznivci si vedia vychutnať aj bariérové
skákanie. Pôjde o prekonávanie šiestich dvojmetrových bariér vzdialených
od seba v dopredu určených vzdialenostiach,“ vysvetlil Andrej Glatz.
Veľká cena každý rok rieši problém ktoré družstvá pozvať a ktoré vynechať.
„Aj tento rok sme museli niekoľko prihlášok odmietnuť,“ informoval Andrej
Glatz a pokračoval: „Celkove sa v Bratislave predstaví osemdesiat jazdcov z
devätnástich krajín. V Pohári národov
máme trinásť družstiev, reprezentanti
zvyšných šiestich sa predstavia v pretekoch jednotlivcov.“
Nič sa nezmenilo ani na zaradení podujatia do medzinárodného kalendára a
jeho výsledky sa zaratávajú do Svetového pohára jednotlivcov. Jazdci si
môžu vybojovať body v piatkovej súťaži Pohára národov s dotáciou 20 000
eur, v sobotňajšej Veľkej túre s rovnakou dotáciou a v nedeľňajšej Aegon
Mercedes Grand Prix Bratislava FEI
World Cup - dotácia 22 000 eur. V Bratislave vyplatia na cenách 100 000 eur,
vlani to bolo 60 000, celkový rozpočet
je takmer 400 000 eur.
(mm)

I. Husár vo VKP
skončil, tréner
je J. Nosek
VOLEJBAL
Ivan Husár skončil vo funkcii trénera volejbalistov VKP Bratislava.
Jeho nástupcom je Jaroslav Nosek.
Štyridsaťdeväťročný bývalý nahrávač
sa vrátil do klubu po dvoch rokoch.
Policajtov viedol v sezóne 2006/07,
vtedy však jeho zverenci nestačili vo
finále play-off slovenskej extraligy na
Nové Mesto nad Váhom. Jeho asistentom bol Ivan Husár, ktorý si dáva po
jubilejnom desiatom titule menšiu prestávku.
(mm)

Slovan v lige ešte nedostal gól, hladko
vyhral v Trnave, aj doma s Košicami
FUTBAL
Futbalisti ŠK Slovan majú za sebou
vydarený štart do nového ročníka
Corgoň ligy. Po víťazstve nad Senicou síce neodohrali duel v Žiline, no
nasledujúce dve stretnutia opäť
zvládli v majstrovskej fazóne.
Belasí sa po premiére so Senicou stretli s mužstvami, ktoré ich najmä na jar
potrápili. Trnava dokázala vyhrať na
Tehelnom poli a Košice im nielenže
zobrali ligové body, ale slovanistov
vyradili aj v Slovenskom pohári. Nečudo, že najmä do Trnavy cestovalo
sedemsto bratislavských priaznivcov s
jediným cieľom - pokoriť Spartak a
vrátiť mu jarnú prehru aj s úrokmi.
Trnavský duel nakoniec potvrdil, že
súčasná Trnava je o poznanie slabšia
ako jarná a keďže Slovan je znovu o
kúsok vyššie, prehra 0:2 bola pre
domácich ešte milosrdná. Belasí síce
nenastúpili v najsilnejšej zostave, ale aj
tí, ktorí hrali, boli o dve triedy vyššie
než Trnavčania. Keby zverenci Dušana
Uhrina chladnokrvnejšie premieňali
šance a keby najmä do prestávky nedali šancu vyniknúť brankárovi Hrdinovi,
mohol sa zrodiť aj oveľa väčší výprask.
Napriek tomu však tréner Dušan Uhrin
neskrýval spokojnosť: „Zaujímavé
stretnutie, o ktoré sa zaslúžili obaja
súperi. Naši hráči mali hru vo svojich
rukách a vypracovali si aj viac šancí.
Hralo sa v úžasnej atmosfére a úroveň
derby bola vysoká.“
Keďže slovanisti mali tesne pred úvodným duelom s Olympiakosom Pireus,

na lavičke zostalo niekoľko opôr.
„Šetrili sme ich, pretože sme vedeli, že
nás čaká náročné stretnutie. Týkalo sa
to najmä Masaryka s Halenárom,
naopak, som rád, že strelecky sa opäť
presadil Gaucho, ktorý už na sústredení v Rakúsku ukázal, že vie strieľať
rozhodujúce góly,“ pochvaľoval si
Dušan Uhrin.
Štyri dni po Olympiakose pricestovali
na Tehelné pole Košice a hoci na ihrisku to nevyzeralo až tak jednoznačne,
výsledok 3:0 hovorí o lepšom mužstve.
„Súper si až takú vysokú prehru nezaslúžil. Ukázal sympatický futbal a celkove to bol zaujímavý zápas. V zosta-

ve sme urobili niekoľko zmien, niektoré boli aj vynútené kvôli zraneniam, ale
na Pireus by už mali byť všetci maródi
v poriadku,“ prezradil Dušan Uhrin.
Počas posledných dní prišlo na Tehelnom poli aj k niektorých hráčskym
zmenám. Odišiel Meszároš, ktorý sa
upísal Českým Budějoviciam, naopak,
o ďalšie dva roky predĺžil kontrakt
Masaryk. Posilou sa stal Milan Ivana,
bývalý talent z Trenčína, ktorý sa po
pôsobeniach v Slovácku a Slavii upísal
na tri roky.
Belasí najbližšie cestujú do Liptova, v
nedeľu 9. augusta 2009 sa predstavia v
Ružomberku.
(db)

Súboj prenikajúceho slovanistu Sylvestra a košického obrancu Kissa sa
skončil faulom na domáceho futbalistu.
FOTO - SITA

Petržalka si v troch kolách pripísala
všetky výsledky - od výhry po prehru
FUTBAL
Po domácej prehre s Prešovom sa
zdalo, že Petržalka nadviaže na
minuloročnú jeseň, keď sa trápila
herne aj výsledkovo. Nasledujúce
stretnutia však potvrdili, že ani tím z
Pasienkov, momentálne však Senca,
nemusí byť v lige len do počtu a že
tréner Michal Hipp znovu vyčaruje
z futbalistov, ktorý mu zostali slušné
mužstvo.
Zbieranie bodov začali Petržalčania v
Dubnici, kde získali jeden za bezgólovú remízu. Niekoľko stoviek divákov
síce nevidelo žiadny veľký zápas, ale
obe mužstvá mysleli viac na útok, ako
na obranu a tak sa tribúny nenudili.
„Atraktívne stretnutie, divácky určite
zaujímavé. Nepamätám sa, kedy sme v
priebehu jedného polčasu toľkokrát
vystrelili na súperovu bránku,“ pozna-

menal Michal Hipp. Po prestávke mali
hostia prevahu, ale domáci hrozili protiútokmi. „Boli to momenty, v ktorých
sme mohli gól dať aj inkasovať. Nerozhodný výsledok je preto spravodlivý,“
tvrdil petržalský kormidelník.
O týždeň neskôr privítala Petržalka v
Senci Dunajskú Stredu, ktorú prišlo
podporiť niekoľko stoviek priaznivcov.
Prevaha v hľadisku sa však na trávniku
neprejavila, Bratislavčania po niektorých zahodených šanciach nakoniec
dokázali streliť aspoň jeden a gól a ten
sa nakoniec ukázal ako víťazný.
„Po dvoch kolách sme konečne túžili
streliť gól a som rád, že sa nám to
podarilo. Teší ma aj to, že znamenal tri
body. Rozhodla o tom aj väčšia bojovnosť nášho mužstva. Akurát ma mrzí,
že sme prišli o ďalších dvoch zranených hráčov - Tomčáka a Majtána,“

OZNÁMENIE O DRAŽBE NEHNUTEĽNOSTÍ
Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Martin Hermanovský, súdny exekútor, so sídlom Moskovská 18, 811 08 Bratislava,
oznamuje, že dňa 3. 9. 2009 o 10.00 hod. sa v sídle súdneho exekútora uskutoční v exekučnom konaní č. Ex 1566/08

DRAŽBA NEHNUTEĽNOSTI
zapísanej v katastri nehnuteľností vedenom Katastrálnym úradom Bratislava, Správa katastra pre hlavné mesto SR Bratislava,
nachádzajúce sa v okrese Bratislava IV, obec BA-m.č. Lamač, katastrálne územie Lamač, na liste vlastníctva č. 794, a to:
 parcela č. 8 (Zastavané plochy a nádvoria), vo výmere 88 m2,
 parcela č. 10 (Zastavané plochy a nádvoria), vo výmere 49 m2,
 parcela č. 12 (Zastavané plochy a nádvoria), vo výmere 46 m2,
 parcela č. 14 (Zastavané plochy a nádvoria), vo výmere 23 m2,
 rodinný dom, súp. č. 1229, na parcele č. 8

 parcela č. 9 (Zastavané plochy a nádvoria), vo výmere 40 m2,
 parcela č. 11 (Zastavané plochy a nádvoria), vo výmere 21 m2,
 parcela č. 13/3 (Zastavané plochy a nádvoria), vo výmere 367 m2,
 rodinný dom, súp. č. 1230, na parcele č. 9.

Vyvolávacia cena: 160 000,- €
Dražobná vyhláška s bližšími informáciami o predmete dražby, výške dražobnej zábezpeky atď.,
budú záujemcom zaslané obratom na požiadanie.
Kontakt: tel. 02/5564 3130-1, fax: 02/5564 3119, mobil 0915 695 542, email: kubat@exekutorskyurad.sk

zhodnotil stretnutie tréner Michal
Hipp.
Po menších hodoch prišlo na Petržalku
bolenie brucha a jasná prehra v Banskej Bystrici 0:3. „Niekoľko zranení
hráčov základnej zostavy narušilo našu
koncepciu. Proti Dukle som sa netrafil
ani výberom niektorých hráčov. Začali
sme síce dobre, Tomčák sa dostal do
dvoch príležitostí, no potom sme vlastnou chybou umožnili domácim získať
vedenie a ďalší priebeh už patril Dukle.
Po prestávke sme sa snažili o zvrat,
nastúpili ofenzívni futbalisti, ale
napriek veľkej snahe sme gól nedali.
Naopak, znovu sme inkasovali a hoci
prehra je pre nás krutá, Bystričania si
víťazstvo zaslúžili,“ dodal Michal
Hipp.
Petržalčania hostia v sobotu 8. augusta
2009 o 17.30 h vedúcu Nitru. (mm)
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
 AUTOMATICKÉ
POHONY na brány

Z Ľ A V Y 5-15 %

Na Veľkej cene
bude bariérové
skákanie
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Inter zostáva, v
súťažiach budú
aspoň mladí
FUTBAL
Roduverní interisti dostali malú
náplasť na nedávne zrušenie svojho
klubu. Vďaka občianskemu združeniu Inter Bratislava a niektorým
nadšencom zostane názov Inter Bratislava aspoň v niektorých súťažiach.
Pravda, nepôjde už o najvyššie ligy, ale
o mládežnícke súťaže. Petičnému
výboru Za zachovanie mládežníckeho
futbalu na Pasienkoch, ktorý spojil
rodičov žiakov s trénermi a funkcionármi, sa podarilo zachovať väčšinu
mládežníckych a žiackych mužstiev na
Pasienkoch a navyše pod starou hlavičkou Interu. Dočasne tak bola zažehnaná hrozba ich presťahovania do Senice,
prípadne zlúčenia s ŠKP alebo definitívny koniec.
Rozhodli o tom príslušné komisie Slovenského futbalového zväzu, ktoré
rozšírili prvú žiacku ligu na osemnásť
tímov. V sezóne 2009/2010 bude pod
hlavičkou Interu pôsobiť 9 mužstiev - 3
prípravkárske, 4 žiacke a 2 dorastenecké. Dohromady v nich registrujú približne 200 mladých futbalistov.
Od bývalého majiteľa Interu Ľubomíra
Chrenka majú interisti prísľub, že na
Pasienkoch môžu dva roky využívať
dve tréningové plochy, kde môžu hrávať aj majstrovské stretnutia. (mm)

Slovanisti sú na
ľade aj s Ľubom
Višňovským
HOKEJ
Hokejisti Slovana sa po dovolenkách
zapojili do druhej časti prípravy na
novú sezónu. Vo svojom súčasnom
domovskom stánku v Ružinove ich
už privítala nielen vynovená kabína,
ale aj bývalý spoluhráč Ľubomír
Višňovský, ktorý s nimi absolvuje
časť letných tréningov.
Tréner Antonín Stavjaňa sa so svojimi
zverencami dostal na ľad dvakrát
denne, pričom na rad už prišli aj prvé
prípravné stretnutia (v prvom zvíťazili
na ľade Zlínu 4:1 - duel sledovalo 550
divákov a Slovan bol podľa nich určite
hokejovejší). Do začiatku ročníka slovanisti absolvujú viac ako desať zápasov, časť z toho za hranicami, niektoré
zaujímavé však uvidia aj domáci fanúšikovia. Už v utorok 11. augusta 2009
o 18.00 h sa v Bratislave predstaví Třinec, o tri dni neskôr sem zavíta Znojmo
(18.00 h). Po troch dueloch vo Švajčiarsku (Atlant Mytišči, Dinamo
Moskva a HC Fribourg-Gottéron) sa
slovanisti vrátia na Slovensko a presunú sa do Košíc na turnaj Cassovia Cup.
Tu ich postupne preveria L. Mikuláš,
Košice a Trenčín, ostrými generálkami
pred prvým súťažným stretnutím budú
domáci zápas so Zlínom (1. septembra
o 18.00 h) a pražský duel so Spartou (3.
septembra 2009).
Bratislavčania začnú ligu 11. septembra 2009 doma s nováčikom súťaže Spišskou Novou Vsou.
(db)

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na
www.banoviny.sk
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V Letnej čitárni
otvorili Človeka
v objektíve

Augustová
bohatá ponuka
v Starom Meste

VÝSTAVA
V Letnej čitárni Mestskej knižnice U
červeného raka na Michalskej 26
otvorili výstavu fotografií, s názvom
Človek v objektíve.
Fotografie vystavené v osviežujúcom
prostredí Letnej čitárne, nepochybne
ozvláštnia prechádzku Starým Mestom
a nedovolia návštevníkom odísť bez
toho, aby spočinuli zrakom na fotografickom zachytení momentu, ktorá o
živote človeka často povie viac ako
päťstostranový román.
Za všetko hovoria slová kurátorky
výstavy, Zuzany Lapitkovej: „To že
človek vníma svet cez seba, je prirodzený fakt a niet dôvodu na tom niečo
meniť. Čo však má zmysel, je občas
nastaviť si zrkadlo a obzrieť sa za svoj
vlastný chrbát. Tieto fotografie vznikli
FOTO - Studio Dva
v rámci rôznych projektov a pochádza- Diváci sa môžu tešiť na herecký koncert Petra Kostku a Dagmar Havlovej - Veškrnovej.
jú od rôznych autorov. V tomto výbere
však majú nastavovať zrkadlo nám
samým, človeku.“ Výstavu organizuje
Klub priateľov fotografie pri Stredoeurópskom dome fotografie a potrvá do
6. septembra 2009.
(dš)
rického autora Israela Horovitza sa sebou samým. Zložitosť hľadania
DIVADLO
Ľudia starnú. Táto skutočnosť sa predstavujú významní českí herci Petr pravdy a poznania, zodpovednosť čloprihodila aj profesorovi hudby a Kostka a Dagmar Havlová - Veškrno- veka za osud druhých, zlosť vyvierajúangličtiny Jacobovi Brackishovi. A vá, herečka, ktorá sa v tejto postave cu z minulých tráum, ale aj schopnosť
keďže je to osamelo žijúci muž, vrátila na divadelnú scénu. K spomína- odpúšťať. Teda stavy mysle, za ktoré
najme si na výpomoc v domácnosti nému titulu dodáva: „Prešlo niekoľko sa hanbíme, ale aj tie, na ktoré sme
pomocnú silu. A tak sa do jeho domu rokov od chvíle, keď mi pri návšteve hrdí. Myslím, že hra ju utkaná z tenkej
HUDBA
dostáva jednoduchá žena z Írska, Vatikánu ponúkol náš vtedajší veľvy- priadze a je veľmi zaujímavé v nej
V bratislavskej Incheba Expo Arene pracovitá Kathleen Hoganová.
slanec a môj dávny kolega Martin hrať,“ dodala.
vystúpi v piatok 28. augusta 2009 A od tej chvíle už nič nie je tak ako Stropnický, ktorý sa pripravoval na V rámci festivalu Leto hereckých
známy kanadský pesničkár, spevák, predtým. Postupne sa stiera priepastný návrat z diplomacie k divadlu, aby som osobností uviedli hru Chvíľa pravdy v
ale aj básnik a spisovateľ Leonard vzdelanostný rozdiel medzi dvoma sa tiež vrátila na svoju materskú scénu. slovenskej premiére v prvej polovici
Cohen.
ľuďmi, ktorí v tejto oblasti žijú každý Pozvoľna sme sa k tejto téme vracali, júla v Divadle P.O. Hviezdoslava. V
Dnes už legendárny Cohen v Bratislave na opačnom póle. Zdanlivo nezmieri- uvažovali sme o vhodnej hre, až sme sa réžii Ladislava Smočka si ju môžete v
vystúpi v rámci celosvetového turné, teľné protiklady majú zrazu k sebe stretli s Horovitzovou Chvíľou prav- tomto divadle pozrieť aj počas augustových dní, od 17. do 20. augusta
ktoré sa začalo ešte minulý rok a obsa- blízko a spája ich viac, ako by sa dy,” tvrdila D. Havlová - Veškrnová.
„Hra prostredníctvom jednoduchého 2009, začiatok predstavenia je vždy o
huje prierez jeho slávnymi pesničkami. mohlo zdať.
(dš)
Cohen koncertne debutoval už v roku V hre Chvíľa pravdy súčasného ame- príbehu zobrazuje zápas človeka so 19.30 h.
1967, jeho veľký hit Suzanne však najskôr preslávila obľúbená pesničkárka
Judy Collins. Odvtedy až podnes má
tento člen americkej rock’n’rollovej a
kanadskej hudobnej siene slávy na
konte jedenásť štúdiových albumov a
jeho povestne dlhé pesničky ostali FILM
manžela, a medzitým šnupe drogu. vič, Martin Marček. V hlavných postaJakub Kroner je mladý filmový tvor- Všetky postavy vo filme postihne kata- vách hraného dokumentu Bratislavanatrvalo v povedomí poslucháčov.
Leonard Cohen je, napríklad, autorom ca. Podpísal sa pod scenár a réžiu strofa a vzťahy sa ukončia drámou. Niet Film sa predstavujú aj známi bratislavznámeho smutného hitu Hallelujah, hraného dokumentu BratislavaFilm, teda nad čím jasať. Hádam len nad tým, skí herci ako Zuzana Fialová, Peter
ktorý sa stal populárnym aj vďaka nád- ktorý mapuje reálny život vrstvy ľudí že mladí filmári sú vnímaví voči krutos- Batthyanyi, Róbert Roth, Anna Šišková,
hernej cover verzii od Jeffa Buckleyho, utápajúcej sa v beznádeji napriek ti súčasnosti, uvedomujú si silu zla a Ján Kroner, Čistychov, Róbert Jakab,
v osemdesiatych rokoch sa zasa nebrá- tomu, že na svojich krkoch nosí zlaté pokúšajú sa o atak.
Ľuboš Kostelný, Katarína Slivková, Jonil spojeniu svojho silného textárskeho reťaze a ranami do tváre upevňuje Filmovo príťažlivou i keď vizuálne zef Dubovský, Denis Domaracký, Miumenia s vtedy populárnou synth- svoju moc.
nesmierne drsnou formou, opisujú život chal Mikuláš a ďalší. Odporúčaná prípopovou hudbou a napísal skladbu Kronerov film je drsný, bezútešný, bez- ľudí na okraji spoločnosti, ktorí sa pohy- stupnosť filmu je 15 rokov.
nádejný, tvrdý s ostrými hranami, ale bujú v bludnom kruhu a nebadať, že by Treba dúfať, že film odráža bratislavskú
First We Take Manhattan.
Cohen však mal čo povedať aj na nie bezduchý. Ak ste doteraz mali ilúzie sa pokúšali o zmenu.
realitu len sčasti. I keď takú podstatnú,
začiatku nového tisícročia - v roku o živote v hlavnom meste - ten film vám Autormi námetu sú Jozef Kapec, Jakub že má dosah na náš každodenný život. V
2001 sa na scénu vrátil po deväťročnej ich vezme. Ak ste dúfali v lásku - film Kroner a Slavomír Kralovič, kamera- tom spočíva okrem umeleckej aj ľudská
odmlke s platňou Ten New Songs, na vás o nádej okradne, ak veríte v nehu - manmi Jakub Kroner, Slavomír Kralo- hodnota tejto snímky. Dáša Šebanová
ktorej predviedol unikátne textárske film vám šplechne do očí krv. Ak ste sa
majstrovstvo v podobe jednoduchých doteraz spoliehali na hodnotu zvanú
priateľstvo - zabudnite na kamarátov.
melancholických skladieb.
Podľa organizátorov má bratislavský Ak ste presvedčení, že peniaze neznakoncert kanadského barda trvať bez- menajú sever a juh žitia každého človemála tri hodiny a vstupenky naň sa ka - film vás uvedie na pravú mieru.
vypredali už dva mesiace pred termí- Kamera sa pohybuje v prostredí pošlianom konania. V Bratislave to bude paných ľudských vzťahov, zdefraudourčite jedna z hudobných udalostí tohto vaných hodnôt a drsnej reality, v ktorej
roka.
(lau) žije bratislavský taxikár, zazobaný slovenský mafián či mladý díler drog z
Každý z nich pochádza z proViac o bratislavskej Petržalky.
stredia, ktoré určuje jeho existenciu.
kultúre sa dozviete na Mladý chlapec žije s matkou a násilníckym otcom na sídlisku, mafiánska manwww.banoviny.sk
želka márne čaká po večeroch na svojho

HUDBA, DIVADLO
Bez kvapky dažďa pokračujú kultúrne podujatia v Starom meste,
ktoré potešia všetkých Bratislavčanov svojou bohatou divadelnou i
hudobnou ponukou.
V Hudobnom pavilóne na Hviezdoslavovom námestí odznejú každú sobotu
a nedeľu promenádne koncerty so
začiatkom o 18.00 h. V sobotu 8.
augusta to bude Traditional Club, v
nedeľu 9. augusta Pressburger Musiker. V sobotu 15. augusta vystúpi ľudová hudba Sama Smetanu, v nedeľu 16.
augusta sa na pódiu objaví Marián
Greksa. O týždeň, 22. augusta, sa predstaví a Ľudová hudba Miroslava Dudíka a v nedeľu 23. augusta Ervín Schőnhauser a Mária Repková. Divadelná
ponuka Starého Mesta sa sústredila do
Divadelného nádvoria Zichyho paláca
na Ventúrskej 9 so začiatkom o 20.30 h.
Slovenskú klasiku v interpretácii Divadla a.ha si môžete pozrieť 12. augusta, keď uvedú hru Ivana Bukovčana
Slučka pre dvoch.
Hru Uršuly Kovalyk Travesty show v
interpretácii Bábkového divadla na
rázcestí z Banskej Bystrice uvidíte 19.
augusta. Ide o scénické čítanie herečiek
a hercov BDNR. Po predstavení môžete na besede osobne spoznať aj Uršuľu
Kovalyk a dozvedieť sa napríklad aj to,
kde našla inšpiráciu k svojej úspešnej
knihe Neverné ženy neznášajú vajíčka.
Divadlo Ívery sa predstaví 26. augusta
s hrou Jiřího Suchého Elektrická
bomba.
Na Hudobnom nádvorí Zichyho paláca
vystúpi 13. augusta Pressburger Klezmer Band, 20. augusta Dano Heriban
Trio a 27. augusta Peter Uličný a jeho
hostia. Začiatky sú o 20.30 h.
(dš)

Chvíľa pravdy s Havlovou a Kostkom,
príbeh zápasu človeka so sebou samým

V Inchebe
vystúpi spevák
Leonard Cohen

BratislavaFilm - hraný dokument
o drsnom živote v hlavnom meste

Komorná
Štvorvýstava
v Pálffyho paláci
VÝSTAVA
Pod názvom Štvorvýstava otvorili v
GMB Pálffyho paláci na Panskej
ulici 19 komornú výstavu štyroch
autorov, ktorú zjednocuje jeden
umelecký prejav - kresba.
Komorná výstava Jana Steklíka
(1938), Otisa Lauberta (1946), Dezidera Tótha (1947) a Igora Kalného
(1957-1987) predstavuje sondu do
tvorby štyroch renomovaných autorov
slovenskej a českej výtvarnej scény.
Odráža dobu vzniku v rámci neoficiálnej výtvarnej scény 70. - 80. rokov 20.
storočia, s presahom po súčasnosť.
Napriek tomu, že tvorba každého autora je solitérna a má svoj vlastný, jedinečný príbeh, spája ich konceptuálny
spôsob myslenia a výtvarného prejavu.
Vystavené diela môžete vidieť do 23.
augusta 2009.
(dš)

DOMESTICA SR HĽADÁ
PRE SVOJICH KLIENTOV
- ženy na dlhodobé upratovanie
domácností a firiem
- možnosť aj pre živnostníčky
Tel.: 6241 1148, fax: 6224 7788
www.domestica.sk
e-mail: info@domestica.sk
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Vajnorčania
majú budúcu
sobotu dožinky
DOŽINKY
Mestská časť Bratislava - Vajnory
organizuje v sobotu 15. augusta už 6.
ročník Vajnorských dožiniek.
Začnú sa o 15.00 h a ich dejiskom bude
hlavné námestie na Roľníckej ulici.
Počas dožiniek je pripravená Razba
vajnorského dukáta, počas ktorej si
každý záujemca môže vyraziť vlastný
Vajnorský dukát.
V programe vystúpia Vajnorská dychová hudba, Bukasový masív, Dalibor
Janda Revival, skupina Akcent. Vo Vajnorských tvorivých dielňach si záujemcovia môžu pozrieť maľovanie vajíčok, vajnorských ornamentov, prácu s
drevom, drôtom, origami - skladanie
škatuliek, paličkovanú čipku.
O 18. h sa pred Mestským úradom Vajnory začne súťaž o najdlhší dožinkový
koláč.
(mm)

Uhrove Sochy na papieri predstavuje
Národná galéria v Esterházyho paláci
VÝSTAVA
Pri príležitosti vydania bibliofílie
Rudolf Uher Sochy na papieri uvádza Slovenská národná galéria v
Esterházyho paláci na Námestí
Ľudovíta Štúra 4, rovnomennú
výstavu, ktorú na základe knihy pripravil syn sochára, Michal Uher.
Možno ju chápať ako symbolický epilóg, „dovetok“ súbornej výstavy
Rudolfa Uhra, ktorú SNG usporiadala
pred desiatimi rokmi. Výstava nesleduje sochársku tvorbu umelca, ale mapuje proces zrodu sochárskeho tvaru
zachytený v kresbe.
Aj keď v Uhrovom umeleckom životopise mala svoje miesto aj voľná kresba,
oveľa častejšie sa v ňom objavovala
sochárska kresba. Stála na začiatku
procesu rozmýšľania o soche. Jej hlavným cieľom bolo načrtnúť kontúry
nového tvaru. Výzorom jednoduchá a

striedma, neraz zľahka či nedbalo
nahodená, mala väčšinou rýchly, drsný
a robustný spád. Uher ani v kresbe, ako
ani v soche, nebral ohľad na krásu,
ušľachtilosť a ladnosť formy. Kreslenie
bolo preňho pravdepodobne nutkavou
nevyhnutnosťou.
Mnohé „počmárané“ zápisníky a skicáre plné kresieb i drobných kresbičiek
sú dodnes vzácnym dokladom najintímnejších pochodov jeho sochárskeho
talentu. Hoci neveľké svojím rozmerom, vyžarujú elementárnu silu umelcovho gesta, sú energickou stopou
osobnosti, ktorá ich položila na papier.
A mali preňho azda aj väčší zmysel,
ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať,
zmysel „stvoriteľský“.
Rudolf Uher sa narodil 19. júla 1913 v
Lubine, okres Trenčín. V rokoch 1933
- 1935 študoval na Učiteľskom ústave
v Prešove a v Modre, pracoval ako uči-

teľ na rôznych miestach Slovenska. V
rokoch 1941 - 1944 študoval ako
mimoriadny poslucháč na Oddelení
kreslenia a maľovania pri SVŠT v Bratislave (prof. J. Kostka). Tvorbe sa
začal venovať po roku 1943. Roku
1946 absolvoval študijný pobyt v Paríži. Pred polovicou 60. rokov spoluzaložil sympózium v travertínovom lome
vo Vyšných Ružbachoch.
Pre EXPO v Montreali vytvoril Obojstranný reliéf (1966), pre EXPO v
japonskej Ósake monumentálnu skulptúru Kameň a oheň (1970). Zomrel 27.
augusta 1987 v Bratislave.
Samostatne vystavoval v Bratislave,
Brne, Prahe, vo Viedni atď.
Jeho diela boli vystavené na významných prehliadkach českého a slovenského umenia v zahraničí. Výstava
Sochy na papieri v SNG potrvá do 16.
augusta 2009.
(dš)

KOMPLETNÉ
SŤAHOVANIE
(aj menšie prepravy)
Profit - www.std.szm.sk
Tel.: 4488 5003 Mobil: 0905 514 953

Navrhovateľ ESCAPE advertising, spol. s r.o.,
Skuteckého 23, 974 01 Banská Bystrica
predložil zámer

Obytný sektor VINICE
Kadnárova ulica, Rača
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 24.
7. do 13. 8. 2009 na prízemí budovy 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 - Informačný systém podľa
zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.) Verejnosť môže

svoje písomné stanovisko doručiť Obvodnému
úradu životného prostredia v Bratislave, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4 do 13. 8. 2009.

Po-Pia
10:00 – 18:00 h

Otvorené aj v sobotu 8. a 15. augusta od 8.00 - 12.00 h!
Mimoriadny výpredaj skladových zásob
QUELLE MARKET na Páričkovej 18 v Bratislave

Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
1607/42-44, 1683/5,61,89,91,126-128,173-174 v
lokalite na Kadnárovej ulici, k. ú. a MČ Bratislava Rača, územný obvod Bratislava III. Severozápadnú časť
územia ohraničujú vinice, z juhovýchodnej strany Kadnárova ulica, zo severovýchodnej strany výstavba bytových domov (Rača Vineyards) a z juhozápadnej strany
dokončená výstavba rodinných domov (Hroznový sad).
Účelom navrhovaného zámeru je výstavba 3 obytných
domov (Tramín, Chardonnay a Rizling) a 1 polyfunkčného objektu spolu s prislúchajúcou technickou a dopravnou infraštruktúrou. Bytové domy budú mať 1 podzemné podlažie určené pre parkovanie a 6 nadzemných
podlaží. V jednom dome bude 30 bytových jednotiek.
Polyfunkčný objekt bude mať jedno podzemné podlažie
a 4 nadzemné podlažia. V podzemnom podlaží je riešené parkovanie a technické vybavenie. Na nadzemnom
podlaží sa má nachádzať občianska vybavenosť, na
ostatných nadzemných podlažiach sa majú nachádzať
apartmány pre prechodné ubytovanie rôznych veľkostných kategórii. V rámci činnosti je navrhovaných 150
parkovacích stojísk (63 stojísk v podzemných garážach a
87 na teréne). Dopravne je pozemok napojený cez
navrhovaný vjazd a výjazd z Kadnárovej ulice slúžiaci pre
bytové domy.
Predpokladaný termín začatia činnosti:
2009
Predpokladaný termín ukončenia činnosti:
2011

Navrhovateľ CENPEX, s.r.o., Sládkovičova 11,
811 06 Bratislava predložil zámer

Obytný súbor
Jarovce - Dvor - juhozápad
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 22.
7. do 11. 8. 2009 na prízemí budovy 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 - Informačný systém podľa
zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.) Verejnosť môže

svoje písomné stanovisko doručiť Obvodnému
úradu životného prostredia v Bratislave, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4 do 11. 8. 2009.

IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, Bratislava, tel.: 0800 10 20 10, e-mail: info@impa.sk

Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
838/1 a 845/1, v lokalite na Jantárovej ulici, k. ú. a MČ
Bratislava - Jarovce, územný obvod Bratislava V.
Dotknuté územie je v súčasnosti nie je využívané, je
nezastavané, miestami s pozostatkami základov poľnohospodárskych budov.
Účelom navrhovaného zámeru je vytvorenie nového
urbanistického súboru pozostávajúceho z dvoch polyfunkčných obytných domov umiestnených v kontakte s
Jantárovou ulicou a štyrmi bytovými domami. Vo zvyšnej
časti územia majú byť umiestené samostatne stojace
rodinné domy. V rámci polyfunkčných bytových domov
sú v parteri navrhnuté plochy občianskej vybavenosti.
Realizáciou činnosti v území vznikne 149 bytových jednotiek a 28 rodinných domov pre cca 400 obyvateľov.
Pre bytové domy sa uvažuje s počtom 130 podzemných
parkovacích stojísk a 89 parkovacích stojísk na teréne.
Pre rodinné domy sa uvažuje s 2 parkovacími stojiskami
pre každý rodinný dom. Lokalita bude dopravne napojená na Jantárovú cestu stykovou križovatkou s cestnou
svetelnou signalizáciou.
Predpokladaný termín začatia činnosti:
03/2010
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: 09/2011
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ŠTVRTOK 13. augusta
 17.00 - Rosica (Devínska Nová Ves),

SOBOTA 8. augusta
 11.00 - 17.00 - Oslavy patróna ku-

festival Menšinové hudobné leto, Hviezdoslavovo námestie
 19.30 - Robert Křesťan a Druhá
tráva a Charlie McCoy (CZ, USA), z
cyklu Túlavou cestou, Primaciálny palác, Nádvorie sv. Jána Nepomuckého
 20.30 - Pressburger Klezmer Band,
koncert, Hudobné nádvorie Zichyho
paláca, Ventúrska 9

chárov a cukrárov sv. Vavrinca, Hlavné námestie, vstup voľný
 15.00 - Rodinné zoologiády, sobotné
popoludnie pre rodiny s deťmi, ZOO
 17.30 - Dramatizované ľudové rozprávky divadielka Pod hríbikom, Rotunda Horárne Horský park, Lesná 1
 18.00 - Traditional Club, koncert, HuPIATOK 14. augusta
dobný pavilón, Hviezdoslavovo námestie
 20.00 - PHB + Kofein, Pathetic Hy-  17.00 - Zlatava (Malinová), festival
permarket Band, Bratislava a Kofein, Menšinové hudobné leto, Hviezdoslavokoncert, Hlava XXII, Bazová 9
vo námestie
 17.30 - Dramatizované ľudové rozNEDEĽA 9. augusta
právky divadielka Pod hríbikom, Ro 18.00 - Pressburger Musiker, Hudob- tunda Horárne Horský park, Lesná 1
ný pavilón, Hviezdoslavovo námestie
 20.30 - Marek Boskovič: Obrázky z
SOBOTA 15. augusta
Kene, Horáreň Horský park, Lesná 1
 15.00 - Rodinné zoologiády, sobotné
popoludnie pre rodiny s deťmi, ZOO
PONDELOK 10. augusta  17.00 - Kokavere lavutára (Detva),
 17.00 - Putovanie rozprávkovom, festival Menšinové hudobné leto, HviezDivadielko Babena, Primaciálny palác, doslavovo námestie
 17.30 - Dramatizované ľudové rozNádvorie sv. Jána Nepomuckého
 17.00 - Grapefruit Death, Lovebla- právky divadielka Pod hríbikom, Rode (F, SR), Bluesové popoludnia, Letná tunda Horárne Horský park, Lesná 1
čitáreň U červeného Raka
 18.00 - Ľudová hudba Sama Smeta 19.00 - Džezová loď: Anita Soul a nu, Hudobný pavilón, Hviezdoslavovo
band, Loď Martin
námestie
 18.00 - V. Merta, Pražský výběr, M.
UTOROK 11. augusta
Kubišová, koncert k 20. výročiu pádu že 17.00 - Tábor padlých žien - A. Ba- leznej opony v rámci podujatia s názvom
láž, Literárne stretnutia U červeného Ra- Pocta slobode, Hrad Devín
ka, Letná čitáreň U červeného raka
NEDEĽA 16. augusta
STREDA 12. augusta
 15.00 - Ježko a líška, účinkuje Divad 17.00 - Szottes (Bratislava), festival lo Zanzara, plavby pre rodiny s deťmi, z
Menšinové hudobné leto, Hviezdoslavo- cyklu Hudba na Dunaji, Loď Martin
 17.00 - Kurovčan (Kurovo), festival
vo námestie
 17.30 - Dramatizované ľudové roz- Menšinové hudobné leto, Hviezdoslavoprávky divadielka Pod hríbikom, Ro- vo námestie
 18.00 - M. Greksa, koncert, Hudobný
tunda Horárne Horský park, Lesná 1
 20.00 - Grace Kelly, americká saxo- pavilón, Hviezdoslavovo námestie
fonistka a speváčka Grace Kelly hrala už
PONDELOK 17. augusta
s mnohými hviezdami džezového neba,
talent, Jazz pod vežou, Primaciálny pa-  17.00 - 15.00 - Ježko a líška, účinkuje
Divadlo Zanzara, z cyklu Rozprávkový
lác, Nádvorie sv. Jána Nepomuckého
palác, Nádvorie sv. Jána Nepomuckého
 19.30 - Chvíľa pravdy, Leto hereckých osobností Bratislava - Praha 2009,
Divadlo P. O. Hviezdoslava

právky divadielka Pod hríbikom, Rotunda Horárne Horský park, Lesná
 19.00 - Ruy-Oh-Ryu Yagura Taiko a
Shigou Bou-No-Te (Japonsko), tance a
ukážky bojových umení, Hlavné námestie
 19.30 - Chvíľa pravdy, Leto hereckých osobností Bratislava - Praha 2009,
Divadlo P. O. Hviezdoslava
 20.00 - Ida Kelarová & Jazz Famelija feat. Radovan Tariška (CZ,SK),
Jazz pod vežou, Primaciálny palác, Nádvorie sv. Jána Nepomuckého

predstavenie, scéna v oblúkoch za expozitúrou VÚB na Eisnerovej ulici, Devínska Nová Ves
 18.00 - Ervín Schőnhauser, Mária
Repková, koncert, Hudobný pavilón,
Hviezdoslavovo námestie

PONDELOK 24. augusta
 17.00 - O pahltnom hadovi, účinku-

je Divadlo Gašparkovo, Primaciálny palác, Nádvorie sv. Jána Nepomuckého
 17.00 - Jednofázové kvasenie, Bluesové popoludnia U červeného raka,
Letná čitáreň U červeného raka
 19.00 - Country loď, účinkuje Bukasový masív, plavby pre dospelých, z
cyklu Hudba na Dunaji, Loď Martin

UTOROK 25. augusta
 16.30 - Čítanie v tráve s P. Ranko-

vom, Letná čitáreň, Medická záhrada
 20.30 - U. Kovalyk: Travesty show,

STREDA 26. augusta
Bábkové divadlo na rázcestí, Banská
Bystrica, Divadelné nádvorie Zichyho  17.30 - Dramatizované ľudové rozprávky divadielka Pod hríbikom,
paláca, Ventúrska 9
Rotunda Horárne Horský park, Lesná 1
ŠTVRTOK 20. augusta
 20.00- Letný Bažant kinematograf,
 17.00 - Večer Margity Figuli, k nedo- Bobule (r. T. Bařina, 2008), Hlavné
žitému jubileu, Literárne stretnutia U námestie
červeného Raka, Letná čitáreň U červe-  20.00 - Zuzana Lapčíková Kvintet,
Jazz pod vežou, Primaciálny palác, Náného raka
 19.30 - Neřež (CZ), z cyklu Túlavou dvorie sv. Jána Nepomuckého
cestou, Primaciálny palác, Nádvorie sv.  20.30 - J. Suchý: Elektrická bomba,
Jána Nepomuckého
divadlo Ívery, Divadelné nádvorie Zi 19.30 - Chvíľa pravdy, Leto herec- chyho paláca, Ventúrska 9
kých osobností Bratislava - Praha 2009,
ŠTVRTOK 27. augusta
Divadlo P. O. Hviezdoslava
 20.30 - Dano Heriban Trio, koncert,  17.00 - Pressburger Klezmer Band Hudobné nádvorie Zichyho paláca, Ven- koncert KL U červeného raka, z cyklu túrska 9
Bluesové popoludnia U červeného raka,
Letná čitáreň U červeného Raka
PIATOK 21. augusta
 19.30 - Nezmaři (CZ), z cyklu Túla 17.30 - Dramatizované ľudové roz- vou cestou, Primaciálny palác, Nádvorie
právky divadielka Pod hríbikom, Ro- sv. Jána Nepomuckého
 20.00 - Letný Bažant kinematograf,
tunda Horárne Horský park, Lesná 1
Nebo, peklo... zem (r. L. Siváková,
2009), Hlavné námestie
SOBOTA 22. augusta
 Festival historického šermu, hudby,  20.30 - Peter Uličný a jeho hostia,
tanca a remesiel - 6. ročník, hrad Devín Hudobné nádvorie Zichyho paláca, Ven 15.00 - Rodinné zoologiády, sobotné túrska 9
popoludnie pre rodiny s deťmi, ZOO
 17.30 - Dramatizované ľudové rozPIATOK 28. augusta
právky divadielka Pod hríbikom, Ro-  17.30 - Dramatizované ľudové rozprávky divadielka Pod hríbikom,
tunda Horárne Horský park, Lesná 1
 18.00 - Ľudová hudba Miroslava Rotunda Horárne Horský park, Lesná 1
UTOROK 18. augusta
Dudíka, Hudobný pavilón, Hviezdosla-  20.00 - Letný Bažant kinematograf,
 19.30 - Chvíľa pravdy, Leto herec- vovo námestie
Muzika (r. J. Nvota, 2007), Hlavné
kých osobností Bratislava - Praha 2009,
námestie
NEDEĽA 23. augusta
Divadlo P. O. Hviezdoslava
 20.30 - I. Bukovčan: Slučka pre
 Festival historického šermu, hudby,  viac podujatí Kam v Bratislave
dvoch, divadlo a.ha, Divadelné nádvorie
tanca a remesiel - 6. ročník, hrad Devín
STREDA 19. augusta
na www.BratislavskeNoviny.sk
Zichyho paláca, Ventúrska 9
 17.30 - Dramatizované ľudové roz-  17.00 - Žabí princ, detské divadelné
e-mail: kam@banoviny.sk

vyjdú opäť o tri týždne
27. augusta 2009

www.mercedes-benz.sk
www.mbfs.sk

ML Limited Edition

Nech rozhoduje hodnota, nie cena
Jedinečná príležitosť získať Mercedes-Benz ML za mimoriadne výhodnú cenu a bez
čakania! Špeciálny balík obsahuje vyhrievanie predných sedadiel, bi-xenónové
svetlomety a parkovacie senzory PTS. V cene je už zahrnuté havarijné (KASKO)
a povinné zmluvné (PZP) poistenie od poisťovne Allianz na 3 roky.

Ďalšie výhody, ktoré vám Mercedes-Benz prináša:
- 6 rokov alebo 160 000 km servis v cene vozidla
- Záruka s možnosťou predĺženia až na 4 roky**
- Bezplatné zapožičanie vopred objednaného
náhradného vozidla
- Mobilo – záruka mobility v prípade poruchy či nehody
- 24 hodinová pohotovostná služba

- MercedesCard – prestížne zľavy a výhody
- Škola bezpečnej jazdy v Pachfurthe
- Výhodné financovanie prostredníctvom Mercedes-Benz
Financial Services Slovakia s. r. o.
- LEAS.SK, s.r.o. – váš partner pre poistenie
Viac benefitov na www.mercedes-benz.sk

Ponuka platí na vybrané vozidlá k okamžitému odberu a nevzťahuje sa na už objednané vozidlá.
CO2 – Emisie – kombinovaná (g/km): 245-392. Kombinovaná spotreba (l/100 km): 9,3 - 16,5.
*93 691,86 Sk s DPH. Konverzný kurz 1 EUR/30,1260 Sk.
** Možnosť rozšírenia štandardnej dvojročnej záruky o tretí a štvrtý rok za výhodných podmienok.

Motor-Car Bratislava, s.r.o. Tuhovská 5, Tel.: 02-4929 4444, E-mail: info@mercedes-benz.sk; Motor-Car Bratislava, s.r.o. Hodonínska cesta 7, Tel.: 02-4929 4 399, E-mail: lamac@motor-car.sk; Motor-Car Bratislava, s.r.o. Panónska cesta 31, Tel.: 02-6829 4111, E-mail: panonska@motor-car.sk
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