
O sťažnostiach obyvateľov na zlú
dopravnú situáciu v Podunajských
Biskupiciach a o tom, aké opatrenia
mestská časť v poslednom období
prijala, sme sa pozhovárali so starost-
kou Alžbetou OŽVALDOVOU (nezá-
vislá).
- V sťažnostiach poukazujú obyvatelia
na to, že vodiči z okolitých obcí, pred-
pokladajúc, že si prejazdom uličkami
mestskej časti skrátia trasu aj čas, vytvá-
rajú každé ráno množstvo nebezpeč-
ných dopravných situácií.
Ktoré sú najnepríjemnejšie? 
- Nerešpektujú obmedzenú rýchlosť, ale
bránia aj našim obyvateľom vo výjazde
na komunikáciu zo svojich pozemkov.
V neposlednom rade následkom množ-
stva tranzitujúcich vozidiel sa nám
rýchlejšie opotrebúvajú miestne komu-
nikácie, a to do takej miery, že každo-
ročne musíme odsúhlasovať zvýšenie

rozpočtu na opravu výtlkov a rozpadnu-
tých častí ciest. 
Ako na tento stav zareagovala miest-
na samospráva? 
- Nepriaznivý stav dopravnej situácie
najmä počas rannej špičky nás donútil
prijať opatrenia v zmene organizácie
dopravy na vstupe do mestskej časti. Je
nám ľúto, že sa dotknú aj niektorých
obyvateľov s cieľovou dopravou v
Podunajských Biskupiciach. Riešením
pre nich však je odbočenie vpravo na
prvej svetelne riadenej križovatke Mra-
morová, ktorá prechádza Vetvárskou
rovno do stredu mestskej časti. Zmeny v
organizácii dopravy sme oznámili aj
dopravnému servisu, ktorý by mal o
nich informovať prostredníctvom médií
od 12. mája.

Sľubované rozšírenie Ulice svornosti
a obchvat by mestskej časti pomohli...
- Len tento rok sme už trikrát iniciovali
rokovania o rozšírení Ulice svornosti
hlavne pre obyvateľov okolitých obcí.
Okrem rôznych zainteresovaných strán
neprejavila záujem o rokovanie ani raz
Národná diaľničná spoločnosť. Ešte v
novembri som navštívila ministra
dopravy a výsledkom rokovania bolo,
že rýchlostná komunikácia R7 sa musí
robiť súbežne s diaľnicou D4, teda nul-
tým obchvatom, aby sa R7 napojila na
diaľnicu. Je mylná predstava, že R7 sa
môže robiť bez nultého obchvatu. Zasa
vrátime dopravu na Ul. svornosti a
upcháme štátnu cestu po Dunajskú Stre-
du? No pokiaľ sa urobí R7 a D4, prejde
veľa rokov. Rýchlym a preventívnym
riešením je rozšírenie Ulice svornosti.
To sa urobiť dá, len treba chcieť.

Zhováral sa Robert Lattacher
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Uzavretie mosta

robí problémy

obyvateľom aj

divadlu Aréna
STARÉ MESTO
Dopravný podnik Bratislava prijíma
a vyhodnocuje podnety od občanov
týkajúce sa reorganizácie dopravy
po uzatvorení Starého mosta. 
Dopravný podnik v súčasnosti prijíma
podnety od občanov, ktoré by mohli
núdzový stav prepravy zlepšiť. Podľa
informácie od kompetentných vidí
dopravca dva hlavné problémy po reor-
ganizácii dopravy. Potrebné je zlepšiť
obsluhovanie cestujúcich z okolia
Muchovho námestia v Petržalke, kde
obyvatelia žiadajú vrátiť dopravu na
úroveň, ktorá tam bola, kým nebol
uzatvorený Starý most. Dopravca už
hľadá v tejto lokalite spôsob na posta-
venie nových zastávok MHD.
Ďalším problémom je obsluha divadla
Aréna, kde sa sťažil prístup jeho
návštevníkom, a ďalších objektov v
okolí Sadu Janka Kráľa. Dopravná
spoločnosť nesúhlasí s návrhom na
predĺženie trasy linky 96, ktorá by
mala zachádzať až k parkovisku pri
bývalom lunaparku. Pre dopravcu
nejde o akceptovateľné riešenie, preto-
že by sa tým predĺžila jazdný čas linky.
Predĺženie by z časového hľadiska zne-
výhodňovalo väčšinu cestujúcich. Rie-
šenie dopravnej obsluhy divadla Aréna
a okolitých objektov, ktorá zanikla
zatvorením mosta, vidí dopravca v
zriadení osobitnej linky MHD s men-
šou kapacitou. Trasu takej linky
dopravca zvažuje a nevylučuje, že by
spájala túto lokalitu s Muchovým
námestí alebo s Auparkom. Jednou z
možností je aj to, že linka 50 zájde na
Viedenskú cestu - išlo by však len o
vybrané autobusy. Konečný verdikt
dopravca oznámi neskôr tak, aby boli
opatrenia efektívne a z hľadiska prevá-
dzky zvládnuteľné. (rob)

Volebnú anketu

vyhrali Únia,

SaS a SDKÚ-DS
STARÉ MESTO
V internetovej volebnej ankete Brati-
slavských novín zvíťazila Únia - Stra-
na pre Slovensko (22%) pred SaS
(21%) a SDKÚ-DS (20%). 
Do hlasovania sa od 11. 5. do 1. 6.
2010 zapojilo celkom 1535 návštevní-
kov www.banoviny.sk, z každého počí-
tača bolo možné hlasovať iba raz.
Na ďalších miestach skončili KDH
(7%), Smer-SD (6%), EDS (6%),
Most-Híd (5%), ĽS - HZDS (5%). Hla-
sovanie nebolo reprezentatívne, išlo
len o orientačný prieskum volebných
preferencií v Bratislave. (red)
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STARÉ MESTO
Od utorka 1. júna 2010 je Franti-
škánska záhrada otvorená pre širokú
verejnosť. Dohodli sa na tom majiteľ
záhrady - spoločnosť PHC Garáže,
s.r.o., s primátorom Andrejom Ďur-
kovským a starostom Starého Mesta
Andrejom Petrekom. Záhrada je
otvorená denne od 9.00 do 19.00 h.
Záhrada vznikla pred 11 rokmi na mies-
te detského ihriska ako strecha podzem-
nej hromadnej garáže, ktorá bola posta-
vená na pozemku Rehole menších bra-
tov františkánov. Pozemok pod garážou
patrí františkánom, stavba aj so záhra-
dou spoločnosti PHC Garáže.
Františkánska záhrada nebola po do-

končení garáže nikdy otvorená pre ve-
rejnosť. S iniciatívou na jej otvorenie
prišiel začiatkom roka staromestský
poslanec a šéfredaktor Bratislavských
novín Radoslav Števčík. „Oslovil som
františkánov, majiteľov garáže, primáto-
ra Ďurkovského aj starostu Petreka a
všetci túto myšlienku podporili. Sami
boli prekvapení, prečo sa tak doteraz
nestalo,“ uviedol R. Števčík.
Podmienkou vlastníkov garáže bolo,
aby samospráva vyriešila problém nere-
gulovaného parkovania v okolí záhrady
- na Uršulínskej a Františkánskej ulici.
To je aj v záujme samosprávy, preto s
tým nebol problém. V apríli bol schvá-
lený projekt zmien dopravného režimu

na oboch uliciach, do 15. júna 2010 tu
budú osadené pevné zábrany, ktoré vrá-
tia chodníky chodcom a znemožnia ďal-
šie živelné parkovanie.
Vlastník záhrady, primátor A. Ďurkov-
ský a starosta A. Petrek sa dohodli, že
Františkánska záhrada bude pre verej-
nosť otvorená zatiaľ dočasne do 1. sep-
tembra 2010, keď vyhodnotia verejnú
prevádzku záhrady a posúdia možnosť
jej dlhodobého sprístupnenia verejnos-
ti. O čistotu a údržbu záhrady sa posta-
rá mestská časť Staré Mesto. V záhra-
de platí obdobný prevádzkový poria-
dok ako v Medickej a Grassalkovicho-
vej záhrade, ktoré spravuje mestská
časť. (pol)

Františkánska záhrada je už otvorená
Františkánsku záhradu otvorili primátor Andrej Ďurkovský a starosta Andrej Petrek. FOTO - Marek Velček

Dopravu riešia zmenou jej organizácie

Reprezentácia

Slovenska bude

hrať počas MS

len v Bratislave
BRATISLAVA
Organizačný výbor budúcoročných
majstrovstiev sveta v hokeji rozho-
dol, že slovenskí reprezentanti odo-
hrajú celý šampionát v Bratislave.
Okrem zápasov A-skupiny (zvyšnými
troma mužstvami sú Rusko, Nemecko
a Slovinsko) sa v hlavnom meste pred-
stavia tímy z D-skupiny (Fínsko, Čes-
ko, Lotyšsko, Dánsko). V Bratislave sa
potom odohrá aj ďalšia skupinová časť
s predpokladanou účasťou Slovákov a
na programe tu budú aj všetky vyraďo-
vacie stretnutia, vrátane štvrťfinále, se-
mifinále a finále. Do Košíc zase zamie-
ria napríklad Kanada, Švédsko či USA. 
Šampionát sa začne 29. apríla a potrvá
do 15. mája 2011, vstupenky budú v
predaji už začiatkom jesene. Ich ceny
ešte neurčili. (mm)

Otvorený tunel

znovu oživí  

centrum mesta
STARÉ MESTO
Mestská hromadná doprava sa vra-
cia do električkového tunela. Znovu
ožije aj lokalita Župného námestia a
Kapucínskej ulice, ktoré vyprázdni-
la výluka električkových liniek sme-
rujúcich do tunela.
Podľa predsedu predstavenstva Dop-
ravného podniku Bratislava, a. s., Bra-
nislava Záhradníka je predpoklad, že
po ukončení stavebných prác a sláv-
nostnom sprístupnení tunela by sa
linky mohli sprevádzkovať počas let-
ného prázdninového grafikonu. „Zatiaľ
sme rozhodnutí vrátiť celý systém
organizácie dopravy a jednotlivých
liniek tak, ako to bolo pred rekonštruk-
ciou,“ informoval. Zvýšenie rýchlosti v
tuneli je podľa neho jedným z pozitív-
nych dôsledkov rekonštrukcie trate v
tuneli. Električky v ňom však budú jaz-
diť bežnou prevádzkovou rýchlosťou,
rovnako ako inde. 
S električkami sa na Župné námestie a
Kapucínsku ulicu vráti aj život, ktorý
sa z tejto lokality po výluke vytratil.
Mnohé prevádzky boli zatvorené, zani-
kol napríklad predaj čerstvých peká-
renských výrobkov, nefunguje ani
novinový stánok pri schodoch. Na
slabšiu návštevnosť zákazníkov sa sťa-
žuje kníhkupectvo, prevádzka v Dome
novinárov a zanikol aj miestny butik.
To všetko sa určite zmení príchodom
električky. 
V obnovenom tuneli pribudlo okrem
novej trate aj trolejové vedenie, osvet-
lenie a tunel majú nepretržite monito-
rovať kamery. (rob)



RAČA
V uplynulých daždivých dňoch
postihla Bratislavský lesopark kala-
mita nevídaných rozmerov. Ničivý
vietor lámal stromy najmä v oblasti
nad mestskou časťou Rača a v lesoch
nad lokalitou Krasňany.
Podľa riaditeľa Mestských lesov Vladi-
míra Kutku extrémne vyčíňanie počasia
spôsobilo zničenie približne dvanástich
až štrnástich tisícok kubíkov dreva, čo je
podľa neho asi ročná ťažba. Najpostih-
nutejšími sú oblasti nad Račou a Kras-
ňanmi. V minimálnej miere bol zasiah-
nutý Lamač a okolie Železnej studienky.
„Týždeň sme sprejazdňovali hlavné
cesty, aby sme sa k niektorým postihnu-
tým lokalitám vôbec vedeli dostať,“
uviedol Vladimír Kutka. Konštatoval,
že lesné cesty i turistické trasy sú neprie-
chodné a s technikou je potrebné doslo-
va sa presekávať. Hlavné trasy na Biely
kríž, Červený kríž a Krasňany sú však v
súčasnosti už priechodné. „Čo sa týka
využívania turistických chodníkov pre
peších a cyklistov, po žltej, červenej či
zelenej, tak to bude možné v plnej miere
asi až o tri mesiace,“ povedal V. Kutka.
Pripomenul, že lesníci sa teraz musia
venovať najmä vyvráteným zdravým
stromom. Prednostne je potrebné spra-
covanie buka - „pretože sa vie rýchlo

pokaziť a časom sa znižuje jeho kvali-
ta,“ uviedol. 
Vladimír Kutka zdôraznil, že neustále
dažde a premočenie zeme znížilo stabi-
litu stromov. Preto boli vyvalené aj s
koreňmi. Ráz krajiny v lese sa vraj zme-
nil a turisti ho už nebudú môcť využívať
tak, ako boli zvyknutí. Podľa šéfa Mest-
ských lesov sú turistické chodníky
okrem asfaltových ciest neprejazdné,
alebo prejazdné čiastočne, obchádzanie
kalamitných úsekov je problémové.
Najviac bola zasiahnutá cesta na Biely
kríž. V úseku od Klepáča po Partizán-

sku lúku vyvrátil vietor menej stromov,
samotnú lúku smršť obišla, rovnako ako
Kačín a lamačskú stranu lesoparku. 
Vladimír Kutka dodal, že spoločnosť
prechádza z úmyselnej ťažby na kala-
mitnú. „Kalamita nám zníži objem plá-
novanej ťažby. Teraz vyťažíme aj drevo,
ktoré by sa malo spracovať budúci rok,
no a o to budeme menej ťažiť,“ uviedol.
Odhadované práce súvisiace s následka-
mi kalamity sú vraj približne dva až tri
roky Predpokladaná škoda je viac ako
100 000 eur. Robert Lattacher

FOTO - Šimi
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Prečo snívať,
keď môžeme
hneď konať
Keď začiatkom tohto roka prišli
budúci architekti a krajinní inžinieri a
samospráva hlavného mesta s projek-
tom Bratislavských visutých záhrad,
uvedomil som si, že stavať vzdušné
zámky môže byť síce príjemné, obyva-
telia tohto mesta by však určite oceni-
li niečo hmatateľné. Načo snívať o
visutých záhradách kdesi vo vinohra-
doch, keď priamo v centre mesta je už
jedna, ktorú treba len otvoriť.
Tak vznikla myšlienka sprístupniť
Františkánsku záhradu pre širokú
verejnosť. Prečo by mala byť táto
záhrada len na parádu? Prečo by
nemohla slúžiť obyvateľom a návštev-
níkom mesta? Ako sa ukázalo, kľúč od
jej brány mal nielen obrazne v rukách
vlastník podzemnej hromadnej garáže,
ktorá tu pred jedenástimi rokmi vyrást-
la na pozemku menších bratov františ-
kánov. Františkánska záhrada je totiž
strechou garáže a je teda súkromným
majetkom.
Otvorenie záhrady bolo podmienené
zrušením neregulovaného parkovania
v jej okolí, čo bolo napokon aj záuj-
mom samosprávy. Táto časť pešej zóny
totiž v poslednom období slúžila skôr
motoristom ako chodcom. Aj preto
samospráva pristúpila k zmene
dopravného režimu na Františkánskej
a Uršulínskej ulici, ktorá umožní bez-
pečný pohyb chodcov a návštevníkov
záhrady.
V európskych metropolách nie je nič
neobvyklé, ak sú súkromné záhrady a
parky prístupné aj pre verejnosť. Prečo
by sme o tom mali len snívať, keď
môžeme hneď konať. Odteraz je niečo
také možné už aj v Bratislave.
Františkánska záhrada je od 1. júna
otvorená pre verejnosť. Stalo sa tak
vďaka ochote vlastníka garáže - spo-
ločnosti PHC Garáže, s.r.o., bratislav-
ského primátora Andreja Ďurkovského
a staromestského starostu Andreja
Petreka. Vďaka nim majú Bratislavča-
nia a návštevníci mesta priamo v histo-
rickom jadre ďalší zelený priestor na
oddych. Bolo mi cťou, že som mohol
byť pri tom. Radoslav Števčík

Takú veľkú škodu po kalamite si vraj

nepamätajú ani sedemdesiatroční lesníci

Odliatok sochy

T. G. Masaryka

zhotovia v Brne
STARÉ MESTO
Odliatok sochy prvého českosloven-
ského prezidenta Tomáša Garrique
Masaryka, ktorá nahradí plastiku
leva na pomníku česko-slovenskej
štátnosti na Vajanského nábreží,
zhotoví Jaroslav Matějíček z Brna.
Zo štyroch zúčastnených vo verejnej
obchodnej súťaži ponúkol najnižšiu
cenu - 17 160 eur s DPH.
„K piatku 28. mája 2010 bol na účte
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
na dotvorenie pomníka 43 385,33 eura.
Je to dar vyše 80 jednotlivcov - predo-
všetkým obyvateľov Bratislavy, ale aj
Zurichu, Prahy, Košíc, Žiliny, Hamu-
liakova, Trenčína, Štúrova, Trebišova,
Rimavskej Soboty, Kátova, Popradu či
Prievidze - a do 10 občianskych zdru-
žení, nadácií a podobných zoskupení,“
informovala hovorkyňa samosprávy
Starého Mesta Alena Kopřivová.
V súčasnosti pokračuje verejné obsta-
ranie na kamenárske, búracie a staveb-
né práce. Druhé kolo sa následne usku-
toční formou elektronickej aukcie. Až
potom bude jasné, koľko eur reálne
treba na rozobratie, resp. zbúranie sta-
rého a vybudovanie nového podstavca. 
„Náklady na zbúranie súčasného pyló-
na budú 75 000 až 120 000 eur - závisí
od technologického postupu. Mestská
časť však v odhade rátala iba so 6000
eurami. Vychádzala pritom z kalkulá-
cie firmy, ktorá mala záujem rozobrať
pylón za cenu obkladového materiálu.
Keď jej však oznámili, že pylón je zo
železobetónového jadra a kamenného
obkladu s hrúbkou 6 cm, ponuku stiah-
la,“ dodala A. Kopřivová. (mm)

Odtiahnuté 

autá skončia 

na Macharovej
PETRŽALKA
V okolí Macharovej ulice blízko Šro-
bárovho námestia zrejme predsa len
bude parkovisko pre odtiahnuté
autá z Petržalky a Starého Mesta.
Navrhuje to spoločnosť Car Towing,
a.s., a súhlasia s tým už aj niektorí
občania z okolia.
Spoločnosť zase akceptuje podmienky
občanov aj samosprávy. „Samospráva
požaduje, aby investor vybudoval novú
prístupovú komunikáciu do šiestich
mesiacov od podpísania zmluvy a
vyčlenil minimálne 25 parkovacích
miest na bezplatné parkovanie obča-
nov. Po skončení nájmu nebude mať
spoločnosť žiadne finančné nároky a
parkovisko by malo prejsť bezplatne
do majetku mestskej časti. Parkovisko
by okrem toho malo byť strážené.
Investor zároveň prisľúbil, že v okolí
areálu vysadí stromy. Občania zároveň
navrhujú, aby sa 50 percent z príjmov
za prenájom použilo na vybudovanie
parkovacích miest v okolí,“ informoval
hovorca mestskej časti Ľubomír
Andrassy. (brn, sita)

PETRŽALKA
Súkromnému gymnáziu Mercury,
ktoré sídli na Zadunajskej ulici v
Petržalke, nepredĺžili mestskí po-
slanci prenájom pozemkov. Mali na
nich stáť sľubované športoviská pre
študentov i verejnosť. 
Mestskí poslanci si na zastupiteľstve
27. mája 2010 vypočuli argumenty jed-
nej i druhej strany. Riaditeľka školy
podporovaná študentmi a zamestnan-
cami školského zariadenia bojovala
pred poslancami za predĺženie prenáj-
mu pozemkov pri objekte. Naopak,
proti predĺženiu nájmu boli členovia
petičného výboru, ale aj mnohí poslan-
ci. A to rozhodlo. 
Predĺženie sa nekoná, neprávom oplo-
tený priestor sa vráti na verejné využi-
tie. Ide o pozemok, ktorý sa nachádza

pod verejnou komunikáciou, nájomná
zmluva na pozemok sa končí asi v
polovici júna tohto roka.
Členovia petičného výboru, ale aj
mestskí poslanci vyčítali gymnáziu, že
si oplotilo pozemok bez povolenia a
verejnú komunikáciu uzatvorilo brá-
nou. Petržalská samospráva nesúhlasí s
prenájmom aj preto, lebo na tomto
území je komunikácia, ktorá nebola
nikdy vyradená z miestnych účelových
komunikácií. 
Vedie ňou, podľa samosprávy, aj
cyklistický chodník. Gymnázium Mer-
cury však oponuje - podľa neho na
uvedenú plochu, ktorú občania definu-
jú ako verejná komunikácia, nikdy
nebolo vydané kolaudačné rozhodnu-
tie. Tzv. európsky cyklistický chodník
navyše vraj nikam nevyúsťuje a končí

sa pred hlavným vchodom do budovy
školy. 
Podľa petržalského stavebného úradu
škola porušila niekoľkokrát zákon tým,
že stavala načierno a nerešpektovala
výzvy úradu. Okrem toho mestská časť
upozorňuje magistrát, že nový územný
plán mesta zmenil funkčné využitie
tejto lokality. Ním sa totiž vylučuje
výstavba krytého alebo otvoreného
športového areálu. 
Zriaďovateľka súkromného gymnázia
Helena Barnová označuje konanie
proti škole dokonca za nemorálne a
odkázala, aby sa deťom dala šanca. 
Podľa riaditeľa školy Denisa Barnu,
gymnázium v najbližšej budúcností
zváži ďalšie právne kroky proti rozhod-
nutiu mestských poslancov o nepredĺ-
žení prenájmu pozemkov. (rob, brn)

Súkromné gymnázium Mercury prišlo 

o pozemok, kde mali byť športoviská

nábytok, hodiny, porcelán, staré
obrazy a od význ. slov. autorov.

Platím okamžite.
Tel.: 032/6528 492, 0905 409 972

Email: antik1@stonline.sk
Adr.: P.O.BOX 3, 913 11 Trenč. Stankovce

KÚPIM STAROŽITNOSTI

príjme ľudí

na doručovanie

týždenníka

v mestskej časti

Ružinov
Volajte na telefónne číslo

02/6531 6523

alebo píšte na adresu

praca@kolos.sk

Bližšie informácie aj v slovenskom jazyku: 
00 36 30 218 5849, szabados@hotelsissi.hu
KONTAKT:
Tel.: 00 36 1 215 0082, Fax: 00 36 1 216 6063
hotelsissi@hotelsissi.hu, www.hotelsissi.hu

Hotel���SISSI
Angyal utca 33, 1094 Budapest, Hungary

Hotel sa nachádza v príjemnom a
tichom prostredí, blízko centra mesta. 

V rodinnej atmosfére poskytuje 
prvotriedne služby. 

Komfortne vybavené izby sú 
klimatizované, hotel má aj 

vlastné uzavreté parkovisko. 
Hotel je ľahko dostupný autom a

zastávky MHD sú iba na skok.
Tešíme sa na Vašu návštevu!

DOMESTICA SR HĽADÁ
PRE SVOJICH KLIENTOV

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

e-mail: info@domestica.sk

- ženy na dlhodobé upratovanie
domácností a firiem

- možnosť aj pre živnostníčky

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

0905 234 615 � 4363 8184

Zabuchli ste si dvere?

NÚDZOVÉ OTVÁRANIE
panikové kovania

0905 310 069, 0904 988 220
predajňa, dieľňa:

Púpavova 30a, Karlova ves



BRATISLAVA
Zničené, dolámané a rozbité skla - aj
to je v poslednom období častý obrá-
zok po nájazdoch vandalov na prí-
strešky mestskej hromadnej do-
pravy. 
Prevádzkovateľ si zvýšený vandaliz-
mus nevie vysvetliť. Tvrdí však, že
nejde o náhodný jav, pretože následky
vyčíňania vandalov sa objavili v Ruži-
nove, ale aj v Petržalke. Najčastejšie
ide o zastávku na Ivanskej ceste za
železničným priecestím v obidvoch
smeroch, ďalej o zastávku na Slovnaft-
skej - Malé Pálenisko rovnako v oboch
smeroch. Vandali ničia aj prístrešok na
zastávke Gagarinova oproti obchodné-
mu domu Billa, v Petržalka je zase
často devastovaná zastávka Jantárova -
Strečnianska. 
Polícia už varuje, že páchateľov bude
nemilosrdne trestať a chystá sa aj
kamerový monitoring zastávok, ktorý
má pomôcť odhaleniu tých, čo sa
nevedia vpratať do vlastnej kože a
bezdôvodne ničia majetok slúžiaci
cestujúcim. 
Podľa informácie prevádzkovateľa,
počet poškodených prístreškov presia-
hol do polovice mája stovku a škoda sa
priblížila k 20 000 eurám. Oproti minu-
lému roku je to viac asi o 60 percent. 
Spoločnosť JC Decaux preto oznámila
že vzhľadom na rozsah vandalizmu
inštalujú do prístreškov ochranné
prvky vrátane kamier. Poškodené prí-
strešky v súčasností síce postupne
nahlasujú na políciu príslušného
okrsku, prax je však taká, že páchateľ
alebo páchatelia, ak nie sú priamo pri-
chytení pri čine, spravodlivosti unika-
jú. Tento rok sa podarilo dolapiť len
jedného. 
Medzi tými, ktorí nahlasujú rozbité prí-
strešky na zastávkach MHD, sú aj
vodiči DPB, a.s. Prevádzkovateľ však
nevie o tom, žeby samotní vodiči nie-
koho prichytili pri čine.
Spoločnosť upozorňovala na značný
vandalizmus aj počas roka 2007, keď
evidovala 33 väčších prípadov s celko-
vou výškou škôd 40 000 eur. Najzrani-
teľnejšími miestami boli vtedy prístre-

šky na Rusoveckej ceste, Panónskej
ceste, Bosákovej ulici, na Nábreží arm.
gen. L. Svobodu - pri pamätníku Cha-

tama Sofera, ďalej na Ružinovskej
ulici a v blízkosti škôl. (rob)

FOTO - JC Decaux

Kúpaliská stále

čakajú na 

letné počasie
BRATISLAVA
Daždivé a chladné počasie trápi Bra-
tislavu a jej obyvateľov už vyše troch
týždňov. Neustále zmeny počas, ale
najmä prívaly vody spojené so stále
nízkymi teplotami však zmenili
plány prevádzkovateľa bratislav-
ských kúpalísk. 
Tie chcela Správa telovýchovných a
rekreačných zariadení hlavného
mesta Bratislavy (STaRZ) otvoriť už
v máji, ale zrejme sa tak stane až v
piatok 4. júna 2010. Podľa riaditeľa
STaRZ-u Jozefa Chynoranského to
závisí od počasia, keďže StaRZ je už
pripravený na letnú sezónu. 
Tohtoročná letná sezóna sa na kúpalis-
ku v Lamači a na kúpaliskách Tehelné
pole, Delfín a Rosnička mala začať 28.
mája. Areál Zlaté piesky plánoval
STaRZ otvoriť 29. mája a posledné dve
kúpaliská v Krasňanoch a v Rači 4.
júna 2010. (brn, sita)

Na festival 

do mesta príde 

aj vodník Ferko
STARÉ MESTO
V sobotu 5. júna 2010 o 11.00 h Bra-
tislavčania privítajú na nábreží
Dunaja pri Slovenskom národnom
múzeu vodníka Ferka, kráľa Duna-
ja, ktorý sem príde na Medzinárod-
ný festival vodníkov. 
Podujatie organizuje združenie De-
vínska brána a začne sa alegorickým
sprievodom masiek vodníkov a vod-
ných bytostí ulicami mesta. Na Hviez-
doslavovom námestí bude hodnotenie
masiek v kategóriách vodnícky učeň,
tovariš, majster a celá vodnícka rodina.
Popoludní Vodnícky festival pokračuje
súťažou vo varení dunajskej rybacej
polievky na Hviezdoslavovom a Ryb-
nom námestí. Návštevníci ochutnajú
maďarskú halászlé, ale aj ruskú soljan-
ku, francúzsku boulabaisse, slovenskú
smotanovú rybaciu polievku a iné
domáce a regionálne recepty. (brn)
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Prístrešky sú terčami vandalov, ich

ničiteľov majú odhaľovať aj kamery

V Lesoparku 

si už možno

zahrať Discgolf
NOVÉ MESTO
V Bratislavskom lesoparku si možno
vyskúšať málo známy šport, Discgolf,
ktorý funguje na princípe golfu.
Môžu si ho zahrať záujemcovia, ktorí
navštívia lokalitu Malý Slavín, kde
vzniklo prvé slovenské pevné ihrisko
pre tento šport.
Najväčší rozmach dosiahol Discgolf v
deväťdesiatych rokoch, ale aj v súčas-
nosti sa hrá vo viac ako dvadsiatich kra-
jinách sveta. Na Slovensku bolo sprí-
stupnené prvé pevné discgolfové ihrisko
15. mája 2010. 
Ide o dvanásťjamkové ihrisko určené
pre začiatočníkov i pokročilých umiest-
nené v lokalite Malý Slavín. Po zapoži-
čaní disku si môže záujemca zadarmo
zahrať podľa uvedených pravidiel a
odporúčaní. (rob, brn)

Dajú opraviť 

pec v mestskej

spaľovni
ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Mestská pohrebná organizácia Maria-
num našla dodávateľa na opravu kre-
mačnej pece. Podľa informácií z vest-
níka verejného obstarávaniu generál-
nu opravu zabezpečí spoločnosť PKI
Teplotechna Brno za 166 867 eur bez
DPH.
Generálna oprava monoblokovej kre-
mačnej pece sa týka jej strojnej a staveb-
nej časti, ako aj softvérového riadenia.
Dodávateľ má odstrániť a opätovne
postaviť ohnisko pece zo žiaruvzdor-
ných materiálov. Ďalej má vymeniť
dotykové digitálne ovládacie panely.
Pec čakajú aj rôzne ďalšie opravy a
výmena súčiastok, resp. technologic-
kých celkov. 
Krematórium prechádza v poslednom
období rekonštrukciou. Mesto vyčleni-
lo na jeho obnovu v roku 2009 takmer
332 000 eur. Ďalších odhadovaných
332 000 až 664 000 eur je potrebných
na obnovu hlavného objektu a ďalších
častí urnového hája. (rob)

SWP
OC Polus, Bratislava

TRACO COMPUTERS 
OC Avion Shopping Park, Bratislava

M:ZONE
OC Aupark, Bratislava

M:ZONE
OC Eurovea, Bratislava

iSTYLE
Hlavná 31, Košice

Prišiel čas 
na zmenu!
Príď do našich predajní 
a vyskúšaj nový 
MacBook Pro.

MacBook Pro 
už od 1099 € s našou 

študentskou zľavou
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Vodná veža má

byť lákadlom

pre turistov
LIST ČITATEĽA
Dovoľujem si upozorniť na stav
národnej kultúrnej pamiatky - vod-
nej veže nachádzajúcej sa na petr-
žalskom brehu Dunaja, pri Starom
moste na Tyršovom nábreží.
Pohľad na ňu je už dlho viac než bez-
útešný. Vodná veža stojí ako nemý
výkričník vedľa vynoveného divadla
Aréna a usvedčuje nás, respektíve jeho
vlastníka, ktorým je Bratislavský samo-
správny kraj, z nekultúrneho, priam tre-
stuhodného postoja k pamiatkam. Navy-
še je to výkričník našej nemohúcnosti,
čo sa týka využitia turistického potenciá-
lu, ktorý táto pamiatka v sebe obsahuje.
Hovorkyňa nového župana v jednom
rozhovore vyhlásila, že oprava tejto
veže nepatrí medzi priority samospráv-
neho kraja a že v podstate je jej rekon-
štrukcia v nedohľadne. Navyše ma
dostala veta, že kraj nemá zatiaľ žiadny
plán na využitie tejto vežičky . 
Jeden plán by som však mal. Veža je
vysoká 20 metrov a je prirodzené, že
by mohla slúžiť ako skvelá rozhľadňa
na Dunaj, pravý aj ľavý breh mesta.
Keby sa nachádzala napríklad vo Vied-
ni, nepochybujem, že by slúžila ako
turistické lákadlo. Neviem, ako vyzerá
veža zvnútra, ale predpokladám, že by
mohla slúžiť aj ako zaujímavá galéria
pre fotografov či výtvarníkov. 
Veža je od veternej smršte z roku 2008
bez strechy, takže vyzerá ešte bezúteš-
nejšie než predtým. Bolo by dobré, aby
si sadli traja páni - Frešo, Ďurkovský a
Ftáčnik - a porozprávali sa o tom, ako
zatraktívniť mesto, v tomto prípade
Tyršovo nábrežie, pretože tu, obrazne
povedané, ležia peniaze na zemi a
nikto nemá záujem ich zdvihnúť.
Rekonštrukcia veže by nemala byť
neúmerne drahou záležitosťou. Tou by
mohla byť iba vtedy, ak by sa chcel
niekto na tom riadne nabaliť. 

Patrik Skala, Petržalka

Chodci majú

svoj chodník, 

cyklisti cestu
LIST ČITATEĽA
Cesta na Železnú studienku je vyrie-
šená veľmi dobre. Dva cyklistické
pásy a v strede pás pre autá by mali
byť bezpečnými. Mali, ale nie sú...
Nie vždy sa totiž najmä pásy pre cyklis-
tov rešpektujú. Stačí skupinka ľudí, kto-
rým sa nechce ísť po chodníku v dvoj-
stupe či trojstupe a už sú na ceste. Zby-
točne potom dochádza ku kolíziám, keď
cyklisti musia dávať pozor, aby náho-
dou niekoho nezrazili, čo býva problé-
mom najmä pre tých mladších, ktorí si
na bicykloch až tak neveria.
Viem, že mnohí cyklisti v tejto lokalite
nerešpektujú chodníky pre peších.
Takýto druh možno nechcenej pomsty
však hrozí zraneniami a v prípade, že
sa cyklista stretáva naraz s podobnou
skupinkou turistov a s okoloidúcim
autobusom aj vážnejším zranením.

Janka Hrabětová, Bratislava

Autá môžu, psi

a cyklisti však

majú zákaz
LIST ČITATEĽA
V Bratislave platia mnohé veci,
ktoré sú postavené na nohy. Všimol
som si napríklad dve nelogickosti a
už dopredu oznamujem, že psa
nemám, nemal som a v meste ho
nebudem mať, a že na bicykel si
sadám len cez dovolenku, aj to iba z
prinútenia vlastnými vnukmi.
Moje postrehy sa totiž týkajú práve
psov a bicyklov. V meste sú totiž plo-
chy označené, že je na ne zákaz vode-
nia psov. V poriadku, súhlasím. Aké je
však moje prekvapenie, keď na tých
istých „akože“ trávnatých plochách
vidím často parkovať autá. Stoja tam
celý deň a nikto s tým nič nerobí. 
Stačí sa prejsť trebárs po Dlhých die-
loch, neďalekej Dúbravke, ale aj v
priamom či širšom centre, kde niekto
vycapí tabuľu so zákazom pre vstup
psov, čo sa aj kontroluje a hneď vedľa
stojí auto. To však akoby nikomu
neprekážalo!
Druhá anomália sa týka Podhradia. Ak
chcete ísť dnu autom, dostanete sa bez
problémov až k hradnej reštaurácii, ak
tam však chcete ísť na prechádzku so
psom alebo na bicykli, musíte areál
obchádzať. 
Osobne si nemyslím, že ak by do areá-
lu pustili psov, tak by sa ich tam
nahrnuli tisíce, a už vôbec nerozu-
miem, čo hrozí od cyklistov. Skôr si
myslím, že väčšie škody než psičkári a
cyklisti tam narobia autá...!

Jozef Žiškaj, Bratislava

Namiesto ticha

a pokoja bol na

cintoríne hluk
LIST ČITATEĽA
Nedávno sme mali smutnú udalosť,
keď nám zomrel príbuzný. Keďže
som invalidná dôchodkyňa, nemohla
som ísť na pohreb, a preto som sa
rozhodla, že zájdem aspoň na cinto-
rín v Slávičom údolí.
Tam som sa chcela pri hrobe svojho
manžela a rodičov pomodliť, položiť
kvety a zapáliť sviečky. Namiesto ticha
a pokoja ma však privítal hluk. Po
celom cintoríne sa ozývala hudba, v
ktorej dominovali bubny. Intenzita
hluku určite prevyšovala povolenú hra-
nicu. Zaujímalo by ma, kto dal súhlas
na takúto produkciu v tesnom sused-
stve cintorína, ktorý by mal byť mies-
tom pokoja a piety. 
Bolo nás viac, ktorí sme z cintorína
doslova utekali. Naozaj sa tomu nedá
zabrániť? Kde sa stratila úcta k
mŕtvym, prípadne k pozostalým, ktorí
pri hroboch hľadajú chvíľku na stíše-
nie a pokoj?

Helena Mažáriová, Bratislava

Reštaurácia Idyla stavila na veľké porcie
V staromestskej časti Slávičieho
údolia sme objavili reštauráciu Cafe
& Restaurant IDYLA. Nachádza sa
v parteri administratívnej budovy,
ktorú tu postavili pred niekoľkými
rokmi. Reštaurácia s rovnakým
názvom sa nachádza na Miletičovej
ulici, preto táto dostala prívlastok
Mlynská dolina.
Interiér reštaurácie je pestrofarebný -
hnedé, sivé a purpurové steny, béžové
kožené lavice, svetlohnedé stoličky,
tmavohnedé stoly s oranžovým prestie-
raním, biele stropy. Trochu divoká
kombinácia, žiadna idyla. Najmä pur-
purové steny pôsobia trochu agresív-
nym dojmom. Oproti vchodu je bar,
vpravo úzka kaviarenská časť, vľavo
priestranná jedálenská časť. Celá reš-
taurácia je nefajčiarska. Pred ňou je
letná terasa.
V čase našej víkendovej návštevy bola
vo vnútri väčšia spoločnosť, tak sme sa
usadili na terase. Slnko nám pražilo na
hlavy, plátenná markíza však bola stiah-
nutá. Nefunguje, konštatoval čašník.
Pri vchode nás zaujal reklamný pútač s
oznamom, že tú ponúkajú veľké porcie
za najrozumnejšie ceny v meste. Už to
dávalo tušiť, čo je tunajšia gastronomic-
ká idyla. Množstvo jedál v jedálnom líst-
ku len umocnilo naše tušenie. Štrnásť
jedál z hovädzieho mäsa, devätnásť z
bravčového a tridsať (číslom 30) jedál z

kuracieho a morčacieho mäsa, že tunaj-
šia idyla je veľa jedla za málo peňazí a
kvalita nie je až taká dôležitá.
Z polievok sme ochutnali Kurací vývar s
mäsom, zeleninou a rezancami (1,33 €).
Na prekvapenie išlo skutočne o vývar, aj
keď trochu slabší. Aj mäsa v ňom bolo
pomenej, na rezancoch a zelenine však
kuchár nešetril.
Ako hlavné jedlo sme si dali Grilované
vykostené kuracie stehná s bylinkovým
maslom so zeleninovou oblohou (4,81 €)
a varenými  zemiakmi s maslom (1,33 €).
Napriek tomu, že podľa jedálneho lístka
bola gramáž mäsa aj zemiakov rovnaká
(200 g), zemiaky ako príloha na tanieri
dominovali. Spolu so štedrou oblohou sa
podiel mäsa znížil na tretinu plochy
taniera. Stehná mali byť síce len s
maslom, boli však aj v súvislej vrstve
grilovacieho korenia. Oblohu tvorila
čudesná kombinácia tzv. zimnej a letnej
zeleniny - kapusta s mrkvou a paradajka
s paprikou, uhorkou a kukuricou - to
všetko na šalátovom liste.
Obloha bola pri každom jedle rovnaká,
čo nás však prekvapilo, tvorila aj základ
väčšiny zeleninových šalátov. Ochutna-
li sme Šalát s kuracím mäsom a bazal-
kou (4,61 €), ktorý tvorili  hlávkový
šalát, paradajky, paprika, uhorky, kapus-

ta, grilované kuracie prsia, bazalka,
kukurica. Horší zeleninový guláš si azda
ani nemožno predstaviť.
Ďalej sme si vybrali Bravčové karé
KUKO (4,61 €), čiže grilované karé s
prírodnou šťavou, volským okom, dre-
singom so smotany a cesnaku a so zele-
ninovou oblohou a opekanými zemiak-
mi (1,33 €). Aj v tomto prípade tvorila
neoddeliteľnú súčasť karé súvislá vrstva
grilovacieho korenia. Nehovoriac o
hrúbke mäsa, ktorá bola diétna. Tento-
raz hrali zemiaky presilovku aj podľa
gramáže v jedálnom lístku - 150 g karé
/ 200 g zemiakov.
Najlepšie sme obišli pri Vyprážaných
kuracích prsiach v trojobale (4,48 €). Na
vyprážaných rezňoch totiž nie je veľmi
čo pokaziť, pokiaľ prehliadneme, aké
boli tenučké.
Ďalej sme už nemali chuť spoznávať
kuchárske umenie reštaurácie Idyla.
Najmä, ak sme na polievku čakali 40 (!)
a na hlavné jedlá ďalších 20 minút.
Odolali sme aj víkendovej ponuke pala-
ciniek po hlavnom jedle ZADARMO.
Takže žiadna idyla. Žiaľ, ďalšia reštau-
rácia, kde nad kvalitou víťazí kvantita a
nízka cena.
Naše hodnotenie: ��

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

Akciová ponuka musí byť vždy reálna
Opäť je tu prípad z kontroly sloven-
ských obchodných inšpektorov. A
znovu sa týka klamania spotrebite-
ľa, resp. spotrebiteľov. Inšpektori
SOI v ňom odhaľujú uvádzanie
nepravdivých údajov o nákupných
podmienkach výrobkov.
Pokutu tisíc eur udelili inšpektori za
porušenie zákazu klamať spotrebiteľa
po tom, ako dňa 5. januára 2010 navští-
vili prevádzku Potraviny CBA na
Žitavskej ulici. Prevádzkuje ju spoloč-
nosť CBA Slovakia so sídlom v Lu-
čenci. V rámci kontroly zistili, že v ča-
se deklarovania akciových cien na
reklamnom letáku „Naša predajňa =
Váš svet prémiových značiek za skve-
lé ceny“, platnom od 1. do 31. decem-
bra 2009, sa v ponuke pre spotrebiteľa
nenachádzalo v tomto termíne sedem
druhov prezentovaných výrobkov. 
Išlo o Jacobs Krönung 500 g á 5,40 €,
Rybie filé - obaľované porcie 285 g á
1,85 €, ORION modré z neba 270 g á
4,20 €, Syoss šampón 500 ml á 3,49 €,
darčekové balenie Camay - 2x sprcho-
vý gél 250 ml+2x mydlo 100 g á 4,39
€, toaletný papier Big Soft 4 ks á 0,69

€, zdobiace vrecká 10 ks á 2,15 €). 
Nepravdivými údajmi o úrovni nákup-
ných podmienok špecifikovaných vý-
robkov v kontrolovanej prevádzke
porušil predávajúci zákaz klamania
spotrebiteľa, za ktoré zodpovedá pre-
vádzkovateľ predajne.
Vo vyjadrení o začatiu správneho ko-
nania spoločnosť uviedla, že výrobky
boli distribuované zo skladu v Chyno-
ranoch. V decembri 2009 robila spo-
ločnosť výmenu softvéru, čo spôsobilo
problémy pri komunikácii medzi distri-
bučným centrom a kontrolovanou pre-
dajňou. Položky neboli označené
akciovým symbolom, následne neboli
objednané ani dodané. K porušeniu
zákona došlo neúmyselne, na základe
čoho prevádzkovateľ predajne požia-
dal aj vzhľadom na to, že následky pro-
tiprávneho konania neboli závažné,
pokutu neuložiť.
Inšpektorát Slovenskej obchodnej in-
špekcie dospel k záveru, že protiprávny
skutkový stav bol zo strany SOI spoľah-

livo preukázaný, čo vo vyjadrení k
oznámeniu o začatí správneho konania
nespochybnil ani prevádzkovateľ. SOI
uviedla, že ide o subjektívne skutočnos-
ti, ktoré nie sú relevantné pre prípadné
prehodnocovanie zodpovednosti spo-
ločnosti za protiprávne konanie, zistené
v čase kontroly. K námietke, že k poru-
šeniu zákona došlo neúmyselne, orgán
dozoru uvádza, že povinnosti vyplýva-
júce prevádzkovateľovi predajne zo
zákona o ochrane spotrebiteľa sú konci-
pované na princípe objektívnej zodpo-
vednosti bez ohľadu na zavinenie, resp.
bez ohľadu na skutočnosť, či išlo o
úmyselné, resp. neúmyselné konanie.
Zákon o ochrane spotrebiteľa upravuje
zákaz klamania spotrebiteľa, v zmysle
ktorého výrobca, predávajúci, dovozca
alebo dodávateľ nesmú klamať spotre-
biteľa, najmä uvádzať nepravdivé,
nedoložené, neúplné, nepresné, nejasné
alebo dvojzmyselné údaje alebo
zamlčať údaje o vlastnostiach výrobku
alebo služby alebo o úrovni nákupných
podmienok. Marián Taller
(Spracované z právoplatných rozhod-
nutí Slovenskej obchodnej inšpekcie)

O všetkých článkoch
môžete diskutovať na

www.banoviny.sk

02/6020 1711
0905 319 509

www.stahovaniesvasnou.sk

S AHOVANIE 
S VÁŠ OU

DENNÉ ŠTÚDIUM 

Súkromná obchodná akadémia

Študijný odbor 6317600
 - obchodná akadémia 
 Dĺžka štúdia: 4 roky

Kremnická 26
851 01 Bratislava

tel.: +421 2 6383 0290, 
6381 2551, 6381 2566

podstavkova@ipgymnazium.sk

EXTERNÉ ŠTÚDIUM

Realizuje sa na gymnáziu alebo na 

obchodnej akadémii. 

Dĺžka štúdia: 2 roky
 Štúdium sa realizuje 4x v školskom  

 roku formou konzultačných stretnutí:
 piatok: 14.30 - 18.00 hod
 sobota 8. 00 - 18.00 hod

DODATOČNÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY 15. 6. 2010 O 9:00 do 1. ročníka 
anglicko-slovenského bilingválneho gymnázia pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ.

Je možné aj prijatie do 4. ročníka gymnázia a obchodnej akadémie.

DENNÉ ŠTÚDIUM

Súkromné gymnázium
 1. študijný odbor 7902574 

 gymnázium - bilingválne štúdium
 dĺžka štúdia: 5 rokov

 2. študijný odbor 7902500 -
 gymnázium
 Dĺžka štúdia: 4 roky

PRENAJMEME 
kancelárske a skladové 

priestory na Magnetovej ulici 
v Bratislave III. 

Telefón: 02/4968 3708, 02/4968 3751

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

� 0905 610 173, 0915 400 714
E-mail: info@pavolvalentovic.sk

Zabuchli ste si auto?

KRAJČÍRSKE SLUŽBY
ÚPRAVY ODEVOV

www.krajcir.ginkopro.com
tel.: 0911 206 553, 02/5557 2792

otv: 900-1200/1300-1700 po-pia
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Turistov je síce

menej, ale asi

sa už vracajú
BRATISLAVA
V roku 2009 sa v Bratislave ubytova-
lo viac ako 702 000 turistov, ktorí tu
mali 1,34 milióna prenocovaní.
Oproti roku 2008 sa znížil celkový
návštevníkov hlavného mesta (do-
mácich aj zahraničných) o takmer
osem percent. 
Oproti celoslovenským štatistikám to
však nie je až taký zlý výsledok, keďže
Slovensko vlani navštívilo o štvrtinu
menej turistov ako v roku 2008. Podľa
informácií z magistrátu najväčší nárast
turistov bol zo Španielska (o 30 per-
cent) a z Izraela (o 13 percent). (brn)

Hlavné mesto

pripravilo nové

prehliadky
BRATISLAVA
Hlavné mesto má na podporu turis-
tiky v rozpočte vyčlenených 440 000
eur. Vedúci oddelenia marketingu a
cestovného ruchu Milan Vajda
potvrdil, že je to druhá najvyššia
suma, hneď po roku 2008.
Bratislava pripravila na tohtoročnú
sezónu viacero noviniek. Patrí medzi ne
napríklad prehliadka rôznych atraktivít
nazvaná Bratislavské naj... Prehliadka
má byť zameraná na známe aj menej
známe atraktivity a zaujímavosti hlav-
ného mesta a bude každý pondelok od
15. júna do 10. septembra 2010.
Ďalšie novinky ponúkne prehliadka Od
vyhliadky k vyhliadke, kde pôjde o
pohľady na mesto z rôznych výšok,
napríklad zo Slavína, z UFO, a prehliad-
ka Kontrastov starého a nového v deji-
nách, kultúre či v architektúre.
Návštevníci mesta sa môžu tešiť aj plav-
by po Dunaji. V sobotu 5. júna 2010 sa
napríklad začne plavba loďou k vodné-
mu dielu Čunovo a galérii Danubiana.
Okrem toho sa chystajú plavby loďou
pod všetkými bratislavskými mostami,
prípadne až k hradu Devín. Zahraniční
turisti sa môžu tešiť na vynovenú strán-
ku visitbratislav.eu, na ktorej už bude
okrem slovenskej, anglickej a nemeckej
mutácie aj španielska. (brn)

Podvodníci

chcú vyberať

poplatky za daň
BRATISLAVA
Magistrát hlavného mesta upozorňu-
je, že neznáme osoby sa vydávajú za
pracovníkov obecného úradu, navšte-
vujú občanov a pokúšajú sa vyberať
poplatky za daň z nehnuteľnosti.
„Oddelenie miestnych daní a poplat-
kov už 21. mája 2010 ukončilo expedí-
ciu platobných výmerov na daň z
nehnuteľností na rok 2010 pre fyzické
osoby na pošty, ktoré v súčasnosti
zásielky doručujú adresátom, a preto
upozorňuje, že vzhľadom na množstvo
daňovníkov nie sú platobné výmery
doručované pracovníkmi obecného
úradu (magistrátu), ale len Slovenskou
poštou. Zásielky sú písomné, adresova-
né doporučene do vlastných rúk s doru-
čenkou na potvrdenie prevzatia písom-
nosti,“ informovala hovorkyňa magi-
strátu Eva Chudinová. (brn)

Svätoplukova

socha na Hrad

určite nepatrí
LIST ČITATEĽA
Dovoľte mi reakciu na článok histori-
ka Štefana Holčíka Svätoplukov
pomník na hrad nepatrí. Pozorne
som si celý príspevok prečítala a ne-
môžem konštatovať nič iné, ako to, že
autor má stopercentnú pravdu.
Každému, kto má v srdci Bratislavu, by
mala pravda o Svätoplukovi rezonovať
a mal by sa angažovať proti umiestne-
niu jeho sochy do areálu Bratislavského
hradu. Je zarážajúce, že vôbec niekto
prišiel na nápad umiestniť pomník na
Bratislavský hrad. Pýtam sa, kto je zod-
povedný za umiestňovanie pamätní-
kov? Poslanci mestského zastupiteľstva
majú čo do toho povedať a nikto sa proti
tomu neozval? Som skutočne rada, že sa
našiel poslanec Štefan Holčík a dal všet-
kým tým, ktorí majú deravú pamäť a
možno je im aj naša história úplne fuk,
jasne na vedomie, že k zdravému lokál-
patriotizmu patrí aj naša osobná zainte-
resovanosť na veciach verejných. 
Sme Bratislavčania a nemôže nám byť
jedno, čo sa okolo nás deje. Som obyva-
teľkou staroslávneho Devína, kde mal
sídlo Rastislav, ktorý na naše územie
pozval sv. Cyrila a sv. Metoda. Napriek
skutočnosti, že história je k osobnosti
Rastislava skúpa, nedá sa spochybniť
krutosť Svätopluka aj k samotnému
Rastislavovi, ktorého dal oslepiť a svoju
životnú púť pričinením Svätopluka
skončil viac ako nedôstojne .
Mám tiež výhrady k umiestňovaniu
pamätníkov na Devíne. Chodím pravi-
delne na zasadnutia miestneho zastupi-
teľstva a nikdy nebolo prerokované
umiestnenie nových pamätníkov v
Devíne. Jednoducho sa tam len objavili,
ako sa vraví, z večera do rána , tak ako
sa objavili aj veľké plagátové plochy na
Devínskej ceste na území spravovanom
miestnou časťou napriek prijatému
uzneseniu, že na území Devína sa také-
to plochy nebudú umiestňovať.
Myslím si, že k  pamätným miestam,
akými sú priestory Bratislavského hradu
a Devína, by sme sa mali správať s
úctou a z nej vyplývajúcej zodpoved-
nosti za všetky rozhodnutia týkajúce sa
historicky posvätných miest.

Pavlina Rumanovská, Bratislava

Nová doba bude

pre deti, ale aj 

pre dospelých
NOVÉ MESTO
Verejné priestranstvo Nová doba na
Vajnorskej ulici je už zrekonštruova-
né a v stredu 2. júna 2010 ho slávnost-
ne odovzdali do užívania. Celkové
náklady na jeho rekonštrukciu boli
približne 900 000 eur.
„Nová doba je upravená a vybavená tak,
aby si tu prišli na svoje deti aj dospelí.
Sú tu hracie prvky pre deti, súbor s
deviatimi fitnes prvkami pre staršie deti,
mládež i seniorov, stôl na stolný tenis,
multifunkčné športové ihrisko s betóno-
vým podkladom, pieskovisko pre malé
deti. Areál je vybavený 52 lavičkami na
sedenie, sú tu osadené nové stĺpy verej-
ného osvetlenia, informačné tabule,
smetné koše, pôvodná zeleň je ošetrená
a vysadená je aj nová,“ informovala tla-
čová tajomníčka starostu Nového Mesta
Alžbeta Klesnilová. (brn)

Svätopluk bol taká osobnosť, ktorá 

si zaslúži, aby jej socha stála na Hrade
AD: SVÄTOPLUKOV POMNÍK NA
HRAD NEPATRÍ (BN 19/2010)
Citovaný článok ma prekvapil
najmä jeho argumentáciou, v ktorej
autor Štefan Holčík, aby jej dal
váhu, potreboval pospomínať aj
Napoleona a Hitlera. Charakterové
profily niekdajších panovníkov sú
rozmanité. 
Vzájomný boj a súperenie bývalo
všeobecné a nechcem tu spomínať
veľmi známe panovnícke osobnosti z
minulosti, aby som nerozjatril mysle
mnohých ľudí. Veď súperenie o trón a
odstraňovanie protivníkov, až po ich
fyzickú likvidáciu, bolo „bežnou ces-
tou“ nástupu k moci od nepamäti.
Robili to aj panovníci, ktorí boli neskôr
vyhlásení za svätých. 
To, čo sa v článku spomína ako zlá
vlastnosť, či bezohľadnosť kráľa Svä-
topluka, toho pôvodcom nebol sám
Svätopluk. Je totiž všeobecne známe,
že na začiatku tohto vnútrodynastic-
kého sporu bol pokus kniežaťa Rasti-
slava odstrániť následníka trónu svoj-
ho synovca Svätopluka. Ten sa to včas
dozvedel, čoho dôsledkom bola Rasti-
slavova prehra a Svätoplukovo víťaz-
stvo. O správaní mocných tohto sveta
by sa dalo veľmi veľa písať. Napriek
tomu im národy stavali, stavajú a
budú stavať sochy a pomníky, lebo sa
stali súčasťou ich historického vedo-
mia. 
Otázku treba postaviť ináč! Komu a
prečo sa stavajú pomníky? Pamätníky
sa stavajú osobnostiam, o ktorých je

spoločnosť, alebo jej veľká časť, pre-
svedčená, že si to zaslúžia. Všetci
nemusia mať na to rovnaký názor. Ako
to bolo s kráľom Svätoplukom? Nepo-
chybne žil na slovenskom území, vlá-
dol Slovianom a pokiaľ ide o Bratisla-
vu, je nepochybné, že sa v nej zdržia-
val, pretože v jeho časoch tu bolo
významné hradisko, veľká bazilika a v
Bratislave bol známy brod cez Dunaj
na križovatke hlavných obchodných
ciest, pravdepodobne použitý aj pri
Svätoplukom ťažení v roku 882.
Okrem toho v slovenskej historickej
pamäti máme prinajmenej 350 rokov
zachovanú živá svätoplukovskú tradí-
ciu, ktorá bola súčasťou nášho národ-

ného obrodenia a podporou boja o
emancipáciu Slovákov.
Dnes patrí Bratislavský hrad najvyš-
šiemu orgánu štátnej moci - Národnej
rade Slovenskej republiky. Prečo by
teda tu nemohla stáť socha, symboli-
zujúca osobnosť, ktorej tradícia
významne prispela k národnej a štát-
nopolitickej suverenite Slovákov?
Napokon, pri charakterizovaní osob-
nosti kráľa Svätopluka Štefan Holčík
na jedno zabudol. Vývoj Slovenska
smeroval k európskej integrácii a k
Európskej únii, ktorej členom je aj
Slovenská republika. 
Kráľ Svätopluk, na rozdiel od kniežaťa
Rastislava, bol jednoznačnej prozápad-
nej orientácie, a to tak v náboženskej
ako aj v kultúrno-civilizačnej sfére.
Veď za jeho vlády došlo k prijatiu jeho
ríše medzi vtedajšie európske kres-
ťanské mocnárstva. Bol v priateľskom
pomere s Arnulfom, neskorším výcho-
dofranským kráľom a cisárom Svätej
ríše rímskej. Bol aj jeho kmotrom pri
krste jeho nevlastného syna, ktorý
dostal po krstnom otcovi meno Sväto-
pluk (Sventibald) a stal sa neskôr lo-
trinským kráľom. 
Svätoplukove spory a boje s Výcho-
dofranským kráľovstvom boli priro-
dzeným prejavom jeho úsilia o suvere-
nitu nášho prvého štátu, ale to nepopie-
ra skutočnosť, že patril k popredným
predstaviteľom európskeho Západu

Richard Marsina, 
predseda Historického odboru 

Matice slovenskej

Na Slovensku začal v mesiaci
jún poskytovať bankové služby
český peňažný ústav UNIBON -
spořitelní a úvěrní družstvo a to
prostredníctvom svojej pobočky
v Bratislave. V Českej republike
patrí UNIBON - spořitelní a
úvěrní družstvo medzi najväč-
šie, najvýznamnejšie a kapitálo-
vo najsilnejšie družstevné
finančné inštitúcie. Je plnohod-
notným subjektom bankového
trhu, na ktorom poskytuje štan-
dardné bankové služby pre
podnikateľskú a retailovú klien-
telu vrátane medzibankového
platobného styku. Činnosť
týchto finančných inštitúcií
spadá, tak ako aj činnosť bánk,
pod dohľad Českej národnej
banky a na základe jedného
bankového povolenia, ktoré
vychádza zo smernice Európ-
skeho parlamentu je UNIBON
oprávnený poskytovať bankové
služby aj na Slovensku prostred-
níctvom svojej organizačnej
zložky - pobočky. 

Riaditeľ slovenskej pobočky
Ing.Pavol Magdziak je presved-
čený, že ponuka UNIBONu
bude pre klientov na Slovensku
veľmi zaujímavá: „UNIBON na
Slovensku ponúkne pestré
portfólio depozitných a úvero-
vých produktov a na svoje si

prídu ako podnikatelia, tak aj
bežní klienti - fyzické osoby. V
počiatočnej fáze rozbehu bude
naša pobočka ponúkať pre
klientov výhodné uloženie
finančných prostriedkov for-
mou termínovaných vkladov a
sporiacich účtov. Prevažná väč-
šina služieb a to nielen pre
občanov, ale aj pre podnikate-
ľov bude tak ako v Česku úplne
bez poplatkov.“ Podľa jeho slov
osloví UNIBON na Slovensku
nielen bezpoplatkovou politi-
kou ale aj dostupnejšími úvero-
vými produktmi a výhodným
úročením vkladov. Príkladom je
úroková sadzba 4,1% p.a. pri
termínovanom vklade ATTA. O
zriadenie termínovaného vkla-
du alebo sporiaceho účtu môžu
klienti požiadať jednoduchou
formou na internetovej stránke
Unibonu prostredníctvom apli-
kácie ZALOŽIŤ NOVÝ ÚČET.
„Vklady u nás sú chránené sys-
témom ochrany vkladov v
Českej republike, takže náhra-
da oprávnenej osobe sa posky-
tuje vo výške 100% objemu
vkladu, najviac však čiastka
zodpovedajúca 50 000 EUR
pre jednu oprávnenú osobu.
Chránené sú vklady ako fyzic-
kých, tak aj právnických osôb.
Samozrejmosťou bude hlavne
pri posudzovaní žiadateľov o

úver individuálny prístup a
maximálna snaha nájsť pre
klienta na základe jeho špeci-
fických požiadaviek vhodné rie-
šenie.“ dodáva Pavol Mag-
dziak. Slovenskú pobočku
UNIBONu nájdu klienti na
adrese Námestie SNP 5 v Brati-
slave. 

UNIBON - spořitelní a úvěrní
družstvo bolo založené v roku
1996 a jeho sídlom je Ostrava.
Zameranie spoločnosti bolo v
prevažnej miere na financova-
nie projektov podnikateľských
subjektov. V súčasnej dobe však
veľkú pozornosť venuje aj
poskytovaniu služieb v segmen-
te drobných klientov - občanov,
čím si chce UNIBON - spořitel-
ní a úvěrní družstvo posilňovať
svoju pozíciu v oblasti retailové-
ho bankovníctva. V súčasnej
dobe UNIBON eviduje viac
ako 1700 svojich členov a jeho
bilančná suma presahuje 1,8
miliardy českých korún. Uvede-
nými výsledkami UNIBON
potvrdil svoj úspešný rast a
pozíciu medzi kapitálovo najsil-
nejšími družstevnými finančný-
mi inštitúciami.

Viac o UNIBONe na 
www.unibonsud.sk
www.unibonsud.cz

Nový bezpoplatkový hráč na 
bankovom trhu ohlásil svoj príchod



8BRATISLAVSKÉ NOVINY 21/2010

Horský park

bude mať zase

letné kino
STARÉ MESTO
Návštevníci 2. ročníka letnej pre-
hliadky Mladý slovenský film budú
mať možnosť vidieť na projekciách v
Lesnom kine Nostalgia v Horskom
parku a vo Filmovom klube Nostalgia
v Starom Meste filmy od mladých slo-
venských tvorcov. 
Hlavným zámerom organizátorov pro-
jektu je netradičným spôsobom v prí-
rodnom prostredí predstaviť verejnosti
medzinárodne i doma ocenené doku-
mentárne, animované i hrané snímky
novej generácie slovenských filmových
tvorcov, ktorí na seba výrazne upozorni-
li v poslednom desaťročí. 
Účasť prisľúbila väčšina tvorcov, ktorí
po minuloročnej skúsenosti majú opäť
záujem osobne uviesť svoje filmy.
Ťažisko prehliadky tvorí 18 filmov
novej generačnej vlny slovenských
dokumentaristov reprezentovaných J.
Vojtekom, P. Kerekesom, M. Škopom,
J. Lehotským, M. Kubošom, I. Ostro-
chovským, Z. Piussi, P. Begányim, T.
Diosi, D. Fabiánovou, P. Krištúfkom, A.
Kojnokom, M. Remom a T. Nvotovou.
Priaznivci animovaného filmu sa môžu
tešiť na pásmo 8 snímok v réžii I. Zaja-
covej, M. Snopeka, I. Šebestovej, M.
Strussa, K. Kerekesovej, M. Čopíkovej,
A. Kolenčíka a B. Šimu. Hranú tvorbu
budú zastupovať štyri filmy od mladých
režisérov V. Csudaia, M. Fornay a J.
Kronera. 
Projekcia Lesného kina Nostalgia bude
od 4. júna do 20. augusta 2010 vždy v
piatok približne od 20.30 h (po západe
slnka), predstavenia Filmového klubu
Nostalgia sú naplánované na stredy o
20.00 h. Vstupné na celovečerný pro-
gram v Lesnom kine, ktoré sa nachádza
na priestranstve pred Horárňou pri vstu-
pe do Horského parku na rohu Bohúňo-
vej a Nekrasovej ulice, je 2 eurá. V prí-
pade nepriaznivého počasia sa projekcie
uskutočnia v priestoroch Lesnej školy.
Lístky bude možné zakúpiť vždy pri-
bližne 20 minút pred predstavením.
Kapacita priestoru Lesného kina je
obmedzená. Aktuálne informácie sú na
www.nostalgia.sk/lesnekino. (db)

Pri Auparku je

nový komplex

na bývanie 
PETRŽALKA
Bratislava ma nový komplex určený
na bývanie. V blízkosti Auparku,
neďaleko Sadu Janka Kráľa, nedáv-
no skolaudovali bytový dom Tatra-
City. Pozostáva z výškovej admini-
stratívnej budovy, ktorá slúži pre
účely banky a samotného bytového
domu s 96 dvoj- až štvorizbovými
bytmi s rozlohou 75 až 135 štvorco-
vých metrov. 
Byty sú umiestnené v dvoch hodnoto-
vých úrovniach. Prvú tvoria na štvrtom
až siedmom podlaží pavlačové, pre-
važne dvojizbové byty s terasami a
veľkými lodžiami s orientáciou na juh.
Druhá ponúka nadštandardnosť v
podobe dvoch samostatných veží, v
ktorých sú byty situované na deviatom
až pätnástom podlaží. Tieto byty sú
dispozične riešené tak, že umožňujú
výhľad na panorámu Starého Mesta.
Súčasťou každého bytu je priestranná
lodžia. K dispozícií je 134 vnútorných
a 40 vonkajších parkovacích miest.
Okrem okamžitého odkúpenia vybra-
ného bytu ponúka developer aj mož-
nosť prenájmu bytu na dobu určitú, s
jeho následným odkúpením a odráta-
ním sumy zaplateného nájomného.
Tento model je vhodný najmä pre ľudí,
ktorí dnes nevedia získať hypotéku a
potrebujú získať čas, aby si mohli
upraviť svoj deklarovaný príjem. Týka
sa to najmä živnostníkov alebo ľudí,
ktorí zamestnávajú sami seba. „V byto-
vom komplexe TatraCity je možnosť
uzavrieť nájomnú zmluvu na 18 mesia-
cov, počas ktorej si môžete pohodlne
vybaviť všetky potrebné doklady,“
vysvetlil Miloš Sušarský z Tatra Resi-
dence. 
Výška mesačného nájomného bude
závisieť od veľkosti bytu. Pri dvojiz-
bovom byte je to 500 eur, za trojizbo-
vý byt to je mesačne 700 eur a pri
štvorizbovom byte bude výška
nájomného 900 eur mesačne. Mesač-
né prevádzkové náklady tvoria pri-
bližne 120 až 160 eur mesačne, v
závislosti od počtu osôb bývajúcich v
byte a od veľkosti bytu. (rč)

Výstavba komplexu Helios stojí, autá

pri ňom jazdia a parkujú na chodníku
RUŽINOV
Sťažnosti na arogantných vodičov
jazdiacich a parkujúcich pri malom
trhovisku pri nákupnom centre He-
lios neustávajú. Ľudí hnevá, že vodiči
jazdia okolo trhoviska po chodníku
pomedzi chodcov a ohrozujú ich svo-
jou často arogantnou jazdou.
Podľa jedného z čitateľov k malému
trhu pri Heliose vedie ulička s prístu-
pom od Herlianskej i Komárnickej
ulice. „Jedni vodiči jazdia z Herlianskej
priamo pod nosom ministerstva vnútra a
pri otáčaní doľava k trhu veselo pokra-
čujú v ničení trávnika,“ uviedol. Iní zase
jazdia aj z Komárnickej ulice, odkiaľ je
osadená značka zakazujúca prejazd.
Niektorí vodiči navyše parkujú hneď na
začiatku chodníka, a to v dvoch radoch,
a ak sa k nim pridá aj tretie auto, chodec
nemá kadiaľ prejsť. 
„Stala sa z toho normálna diaľnica a
keď sa motáte šoférovi pod nosom, tak
vám ešte rukou arogantne kývne, aby
ste vypadli,“ uviedol čitateľ. Ako na
záver dodal, z ružinovského miestneho
úradu ho informovali, že komplex He-
lios sa má búrať, vyrastie tam nový areál
a že potom sa všetko vyrieši. Doprav-
ným značením vraj teda netreba nič
meniť.

Podľa informácií z Miestneho úradu
Ružinov samospráva zastavila nový
projekt ešte počas územného konania.
Dôvodom bol nesúhlas obyvateľov
Štrkovca a nesúlad s územným plánom.
„Investor sa odvolal a krajský stavebný
úrad nám nariadil, aby sme konali v
rámci územného konania,“ informovala
ružinovská samospráva. 
Krajský stavebný úrad v Bratislave ako
odvolací orgán zrušil rozhodnutie sta-
vebného úradu a vec vrátil na nové pre-

rokovanie a rozhodnutie. V súčasnosti
nie je o osude nového komplexu roz-
hodnuté a stavebný úrad dostal námiet-
ky od niektorých účastníkov konania. 
Miestny úrad preto čaká napríklad aj na
vyjadrenie od hlavného mesta z dôvodu
možnému nesúladu plánovanej stavby s
územným plánom alebo od krajského
dopravného inšpektorátu kvôli námiet-
kam proti statickej a dynamickej dopra-
vy. Robert Lattacher

FOTO - autor
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1. vytvorenie rozpočtovej kapitoly „Bratislava“ v štátnom rozpočte na fi nancovanie plnenia úloh 
hlavného mesta SR

2. štátom garantované strategické riešenie nosného dopravného systému v meste na báze nízko-
podlažných veľkokapacitných električiek a čiastočne zapustených tratí pod zemský povrch

3. urýchlenie začiatku budovania tzv. nultého obchvatu Bratislavy a nového mosta cez Dunaj

4. zmena stavebného zákona a vytvorenie stavebnej polície, ktorá bude mať kompetencie tvrdo 
postihovať čierne stavby a developerov nerešpektujúcich územný plán a ochranu zelene

5. podpora projektu „Bratislava ako znalostné mesto“, vybudovanie nového moderného univerzit-
ného a výskumného cen tra na podporu ekonomických činností s najvyššou pridanou hodnotou
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me presadzovať:R SR budem

potrebujú podporu a pomoc štátu

Máme radi Bratislavu!

Braňo Záhradník
mestský poslanec

Milan Cílek
viceprimátor Bratislavy

o cen tra na podporu ekonomickýcumného

M

VOĽTE           ČÍSLO
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Nájomca robí

poriadok pri 

kontajneroch
BRATISLAVA
Za poriadok a čistotu na kontajnero-
vých stojiskách má zodpovedať
nájomca pozemku, ktorý si ho prena-
jíma.
Nájomcovi, ktorý sa o poriadok a čisto-
tu nebude starať, môže udeliť prenají-
mateľ pokutu. Tieto ustanovenia sa
majú v nasledujúcom období automatic-
ky zapracovať do každej zmluvy o
nájme pozemkov týkajúcich sa kontaj-
nerových stojísk. Nové ustanovenie je
reakciou na neporiadok v okolí kontaj-
nerových stanovíšť najmä kvôli porušo-
vaniu zákona o odpadoch a nariadenia
mesta o nakladaní s komunálnym a
drobným stavebným odpadom. 
Prax ukázala, že o kontajnerové miesta
sa často nikto nestará a sú zapratané
odpadom. Odpad znepríjemňuje životné
prostredie najmä občanom a subjektom,
ktorí vedia, ako s ním nakladať. Najväč-
ší problém s neporiadkom pri stojiskách
má Petržalka, kde je v súčasnosti 408
kontajnerových miest a chýba 93 sto-
jísk. Keďže od roku 2010 musia mať
obce j separovaný zber, stanovištia treba
budovať tak, aby stačili na umiestnenie
nádob aj na takýto zber. (rob)

Projekt Naša

Bratislava čaká

dobrovoľníkov
BRATISLAVA
Dobrovoľníci zo 44 bratislavských
firiem a organizácií sa 18. a 19. júna
2010 štvrtý raz zapoja do podujatia
Naša Bratislava. V tomto roku sa k
dobrovoľníkom z firiem môžu pridať
dobrovoľníci z verejnosti. Prihlásiť
sa môžu do 11. júna. 
„Pripravili sme na výber viac ako
sedemdesiat aktivít s kapacitou vyše
1500 dobrovoľníkov. Aktivity stále prie-
bežne dopĺňame,“ prezradila Monika
Smolová, programová koordinátorka
Nadácie Pontis. 
Počas dvoch dní dobrovoľníci pomô-
žu tým, ktorí pomoc reálne potrebu-
jú. Pomôžu pri úprave priestorov
materských, voľnočasových a krízo-
vých centier, základných škôl, det-
ských domovov a domovov seniorov.
Medzi aktivitami nebudú chýbať tra-
dičné úpravy verejných priestran-
stiev. Dobrovoľníci odovzdajú svoje
skúsenosti a vedomosti aj na škole-
niach pre zamestnancov neziskových
organizácií .
V roku 2009 sa do podujatia zapojilo
rekordných 1200 dobrovoľníkov. „O
popularite podujatia a ochote ľudí
pomôcť svedčí aj fakt, že už v prvý deň
spustenia registrácie sa na jednotlivé
aktivity prihlásilo viac ako 700 dobro-
voľníkov,“ dodala M. Smolová. (brn)

Megalomanstvo

alebo dobrý ťah

pre turistov?
AD: NA HRAD BY Z TUNELA
MOHOL VIESŤ... (BN 15/2010)
Nápad, o ktorom informoval hlavný
architekt rekonštrukcie Hradu Ivan
Masár, aby v polovici zrekonštruo-
vaného tunela vznikol výťah, kto-
rým by sa návštevníci vyviezli do
areálu Hradu vyvolal diskusiu čita-
teľov. Časť Bratislavčanov je proti
výťahu, časti sa to zase páči. Z
diskusie sme vybrali:

~     ~     ~
Ja som za. V polovici tunela je tunel
vedúci na Palisády. Aspoň by sa dalo
pohodlne dostať z električky na Palisá-
dy. Tunel na Hrad by bol tiež výhodou.
Často sem chodia telesne postihnutí,
ktorým sa v súčasností nechce platiť
vyhliadkový vláčik a tí by to určite uví-
tali.

~     ~     ~
Podľa mňa je to zbytočný megaloman-
ský projekt.

~     ~     ~
Zriadiť novú zastávku v strede tune-
la?! Namiesto toho, aby sa zástavky
preriedili a mestská hromadná dopra-
va sa tak zrýchlila, mesto uvažuje o
zriadení ďalšej zbytočnej zastávky!
Celý tento nápad preto hodnotím ako
megalomanský a vlastne úplne zby-
točný. A čo urobíte s cestujúcimi, ak
sa vyberú zo zastávky pešo na koniec
tunela? Práve bezpečnosťou argu-
mentovalo mesto nemožnosť zriadiť
v tuneli cyklochodník. Mesto je
ochotné do takýchto vecí napchať
peniaze, ale že by sa sústredilo na
revitalizáciu centra mesta, zlepšenie
zelene, rekonštrukcie chodníkov a
budovanie cyklochodníkov, to nie!

~     ~     ~
Ja s týmto zaujímavým nápadom
súhlasím!

~     ~     ~
Nechápem, čo máte proti tomu nápa-
du... Je to niečo nové, čo tu ešte nebo-
lo. Čo sa týka bezpečnosti, bola by tam
úplne rovnaká bezpečnosť ako v stani-
ci metra. Dostať sa na Hrad nie je také
ľahké, možno tam ísť len pešo alebo
trolejbusom, myslím si, že turisti čas-
tejšie využívajú električky - takže tento
nápad mestu len a len prospeje. Už len
aby im to netrvalo príliš dlho a aby tam
neboli podvody.

~     ~     ~
Prečo nie? Mne sa ten nápad páči. Pre
turistov ako šité na mieru. 

~     ~     ~
Pre ktorých turistov to bude? Pre tých,
ktorí sa budú potulovať tunelom a tam
im skrsne, že sa môžu vyviesť na
Hrad? Logické by bolo pohodlne
dostať ľudí na Hrad priamo z historic-
kého centra, ktoré je plné nielen turis-
tov. Tu však myslím ide o niečo iné.
Nápad architekta, ktorý robil na River
parku, je skôr dostať ľudí z Hradu cez
tunel do River parku a nie opačne,
smerom na Hrad. Budú za tým tí, ktorí
potrebujú dostať ľudí dostať do River
parku, lebo ten je zatiaľ odrezaný od
všetkých turistických trás. A žralokom
na návštevnosti Hradu asi pramálo
záleží.

~     ~     ~
Nechcete radšej jednokoľajnú šotodrá-
hu na Hrad z Kapucínskej po Zámoc-
kej ulici? Nech turisti vidia tie „skvos-
ty“ ktoré tam vyrástli!

(z diskusie na www.banoviny.sk)

Jarovčanov už roky otravuje hluk 

z diaľnice, zodpovední sa vyhovárajú
JAROVCE
Obyvatelia mestskej časti Jarovce sa
už roky sťažujú na hluk a zhoršené
životné prostredie. Hluk prichádza od
áut z diaľnice D2, ktorá vedie popri
obci. Na sľúbenú protihlukovú stenu
Jarovčania čakajú zatiaľ márne.
Ako nás informoval starosta Jaroviec
Pavel Škodler (nez.), po postavení diaľ-
nice D2 smerom do Maďarska dostala
táto komunikácia od ministerstva dopra-
vy povolenie na predčasné užívanie
diaľnice. Začiatkom roka 2007 sa robili
merania hluku, ktoré ukázali, že na
niektorých miestach prekračuje povole-
né hodnoty. 
Národná diaľničná spoločnosť (NDS)
podľa Pavla Škodlera požiadala regio-
nálny úrad verejného zdravotníctva o
výnimku, no úrad jej nevyhovel. Minis-
terstvo dopravy ako špeciálny stavebný
úrad pre diaľnice a rýchlostné komuni-
kácie zaviazalo NDS, aby do 31.
decembra 2008 urobila opatrenie na
zamedzenie nepovoleného hluku.
„Samozrejme, NDS nič neurobila,“
uviedol starosta. Konštatoval, že po
roku čakania napísal začiatkom tohto
roka list na ministerstvo dopravy. Žiadal
v ňom o informácie týkajúce sa kolau-
dačného konania diaľnice a splnenia
záväzku NDS. „Dostal som šalamúnsku
odpoveď, že teraz protihlukovú stenu
nemá význam robiť teraz, pretože keď
budú robiť diaľnicu D4, tak by to muse-
li rekonštruovať,“ uviedol. 
Keďže s odpoveďou nebol spokojný,
napísal priamo ministrovi dopravy v
tom zmysle, že ministerstvo nečinnos-

ťou porušuje zákony a žiada ho o nápra-
vu. Následne bol informovaný, že
minister dopravy vydal pokyn, aby
NDS situáciu v Jarovciach riešila - ale
až potom, keď bude dokončená envi-
ronmentálna štúdia na diaľnicu D4. 
„S právnikmi sme došli k záveru, že
NDS užíva diaľnicu bez riadneho
povolenia,“ uviedol P. Škodler k danej
situácii. Ako vysvetlil, ak ministerstvo
alebo stavebný úrad vydá rozhodnutie
a stavebník ho do určitého termínu
nesplní, musí sa kolaudačné konanie
zrušiť. Stavebník potom nemá povole-
nie na užívanie stavby a kolaudačné
konanie sa musí začať odznova.
„Vzhľadom nato, že sa nič nedeje je
jasné, že NDS dnes nemá legálne,
oprávnenie na užívanie diaľnice,“

uviedol. Dodal, že na základe toho
mestská časť požiadala o obnovenie
kolaudačného konania. Sám dal podnet
aj na udelenie pokuty pre NDS za
neoprávnené užívanie diaľnice D2 v
úseku do Maďarska. Na prokuratúru
dal podnet na prešetrenie, či minister-
stvo dopravy, pôšt a telekomunikácií
svojou nečinnosťou neporušuje zákon. 
Starosta Jaroviec podľa vlastných slov
chce, aby NDS postavila protihlukovú
stenu. Merania hluku z roku 2007 však
už nepovažuje za aktuálne. Myslí si
totiž, že po otvorení tunela Sitina sa
doprava v okolí Jaroviec na diaľnici
minimálne zdvojnásobila, hodnoty
hluku sú už iné, a preto je potrebné
meranie zopakovať. (rob)

FOTO - Robert Lattacher 

Predseda BSK Pavol Frešo oce-
nil tento projekt aj preto, lebo
župa nemá vlastnú galériu.
Zároveň je to podľa neho
výborná možnosť, ako spojiť
umenie so športom. „Je to prí-
ležitosť, ako sa môžu občania
dostať z Bratislavy, spoznať
iný región a oboznámiť sa s
novodobým umením v galérii
Danubiana. Športovo naladení
si môžu vziať bicykel a vyraziť
do prírody,“ uviedol bratislav-
ský župan.

Múzeum moderného umenia
Danubiana funguje od roku
2000. Nachádza sa v architekto-
nicky zaujímavej budove, ktorá
návštevníkom ponúka popred-
ných svetových umelcov spolu
so sochárskymi dielami umiest-
nenými v priestrannom parku.

Loď s kapacitou minimálne
120 osôb a maximálne 20 bi-
cyklov bude premávať od 3.
júna do 12. septembra 2010.
Záujemcovia sa môžu plaviť
loďou každú sobotu a nedeľu s
odchodom z bratislavského prí-
stavu na Fajnorovom nábreží o
14.00 h, príchod do konečnej
zastávky je o 14.45 h. Odchod z
prístavu pri Danubiane je o
16.30 h a príchod do Bratislavy
o 17.45 h. Cena obojsmerného
lístka pre dospelých je 8 € a pre
deti, študentov a dôchodcov 4
€. Ceny jednosmerných lístkov
sú polovičné.

Bližšie informácie o plavbe
loďou do Čunova, ako aj o mú-
zeu sú na internetovej stránke
www.danubiana.sk.

Z Bratislavy bude opäť
premávať loď do Danubiany

Múzeum moderného umenia Danubiana a Vodné dielo
Čunovo budú môcť záujemcovia opäť navštíviť loďou po
Dunaji. Plavbu organizuje Danubiana Meulensteen Art
Museum vďaka spolupráci a podpore Bratislavského
samosprávneho kraja (BSK) a hlavného mesta.

SI ŠIKOVNÝ
A CHCEŠ BYŤ

SÁM SEBE PÁNOM?
Predám zabehnutú firmu

DRINK TAXI s vlastnou klientelou
(2 autá, telefóny, www, automonitor,

GPS, know how)
Cena: 24 000 €

Telefón: 0905 621 777
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STARÉ MESTO
NA CINTORÍNSKEJ ULICI pre-
padli skoro ráno herňu. Krátko po pol
štvrtej vtrhli niekoľkí maskovaní
ozbrojení páchatelia do jej priestorov a
pod hrozbou použitia zbrane žiadali
peniaze. Po tom ako spútali zamest-
nancov herne, zobrali približne 10 000
eur a odišli na neznáme miesto. K zra-
neniu osôb nedošlo, polícia po páchate-
ľoch pátra.

PETRŽALKA
NA NÁMESTÍ HRANIČIAROV
kontrolovali policajti garáž jednej z
budov, kde malo dôjsť skoro ráno k
vlámaniu do jednej z predajní. Po prí-
chode majiteľa policajti prezreli celý
objekt a zadržali dvoch mužov, na
ôsmom poschodí 32-ročného muža a
na parkovisku pred budovou 24-ročné-
ho muža, oboch z Bratislavy. Muži zo
spomínanej predajne odcudzili LCD
monitor, terminál na platobné karty a
15 kusov textilného oblečenia. Kráde-
žou z predajne spôsobili jej majiteľovi
škodu 1567 eur. Zlodeji navyše v pod-
zemných garážach odcudzili z osobné-
ho motorového vozidla VW Polo det-
skú autosedačku v hodnote 170 eur.
Poškodením zámku na vozidle vznikla
škoda 400 eur. Policajti oboch mužov
predviedli na policajné oddelenie, kde
pri osobnej prehliadke našli u mladšie-
ho z mužov jeden kus igelitového vrec-
ka s neznámou sušenou rastlinou. Ige-
litové vrecko s obsahom zaslali na
expertízne skúmanie. Je zaujímavé, že
32-ročný muž kradol v rovnakej pre-
dajni už predtým, keď odcudzil 665
eur, textil a platobný terminál. Svojím
konaním spôsobil majiteľovi predajne
škodu v celkovej výške 1834 eur.

KARLOVA VES
NA KARLOVESKEJ ULICI kontro-
lovali policajti tri osoby. Na tom by
nebolo nič osobitné, keby jedna z nich
tesne pred prehliadkou neodhodila na
zem označovač cestovných lístkov.
Hoci sa kontrolovaní vyhovárali, že
označovač našli na zastávke, policajti
ich predviedli na oddelenie. Dopravné-
mu podniku vznikla krádežou škoda
600 eur.

RUŽINOV
NA TRENČIANSKEJ ULICI sa mla-
dý muž pokúsil vytrhnúť staršej žene
idúcej po chodníku kabelku. Pokus mu
síce vyšiel, no všimol si to muž sedia-
ci v neďalekom zaparkovanom aute.
Ten neváhal, z auta vyskočil a zlodeja
sa pokúsil chytil. Páchateľ však vysy-
pal obsah kabelky na zem, využil zmä-
tok a zutekal krížom cez blízke parko-
visko. Žene krádežou nevznikla žiadna
škoda.

RAČA
NA ULICI PRI ŠAJBÁCH sa pokú-
sil muž o krádež vozidla Ferrari 599
priamo pri servisnej hale. Dvadsať-
osemročný muž uviedol zamestnanco-
vi vozidla, že je jeho majiteľom a že si
ho chce vziať. Zamestnanec servisu si
to išiel preveriť a zistil, že to, čo tvrdí
údajný majiteľ luxusného športiaku, je
lož. Neznámy páchateľ sa vzápätí dal
na útek, avšak zamestnancom servisu
sa ho podarilo zadržať až do príchodu
polície. Tá ho predviedla na oddelenie,
kde obvinili 28-ročného Milana z Opa-
toviec zo zločinu neoprávneného
používania cudzieho motorového vo-
zidla v štádiu pokusu. Muž policajtom
uviedol, že sa chcel iba povoziť. Ak by
sa mu podarilo vozidlo odcudziť, maji-
teľovi by vznikla škoda viac ako 300-
tisíc eur. (mm)

Mníšky vyzerali

ako rad čajok 

s peruťami
V nedeľu sme chodievali na Veľkú
omšu so začiatkom o desiatej hodine
do modro-bieleho Modrého kostolíka
na Bezručovu ulicu.
Nad vchodom do chrámu nás fascinova-
la mozaika, výjav zo života sv. Alžbety,
patrónky kostola. Napravo žobrák vystie-
rajúci ruky, prosiaci o milodar, naľavo
matka s malým dieťaťom v náručí, v stre-
de sv. Alžbeta so zásterou plnou rozkvit-
nutých ruží. O mozaike sa traduje táto
povesť: Patrónka kostola obetavo pomá-
hala chudobným. Svoju ušľachtilú čin-
nosť musela skrývať pred neprajným
manželom. Raz ju prichytil v záhrade
ako nesie pre žobrákov v zástere chleby.
Na jeho otázku, čo nesie, odpovedala.
„Ruže“. A chleby sa, vraj, naozaj preme-
nili na ruže. Toľko hovorí povesť.
Pre nás Dunajošky bol Modrý kostolík, a
stále ešte aj je, najkrajším. Chodili do
neho dievčatá a chlapci zo širokého oko-
lia, na vierovyznaní nezáležalo. Chórus
patril nám. Z výšky pozorovanými
objektmi boli vincentky - mníšky, sestry
pracujúce ako ošetrovateľky v nemocni-
ci na Bezručovej ulici, sediace v prvom
rade pred hlavným oltárom v čiernych
habitoch a v bielych naškrobených čep-
coch pripomínajúce Holanďanky. 
Keď naraz sklonili hlavy, vyzerali ako
rad čajok s rozprestrenými peruťami
sediace na dunajskom moste. Aby si
cípmi čepcov neprekážali, sedelo ich v
jednej lavici šesť, veriacich aj desať.
Naša pozornosť počas omše, viac ako na
mníšky, bola sústredená na miništrantov,
študentov z vedľajšieho chlapčenského
gymnázia. Tajné prvolásky nás všetkých:
Imro, Dero, Laco, Milan. Pán farár Dr.
Karol Martini (od roku 1966 odpočívajú-
ci na bratislavskom Martinskom cintorí-
ne, na pomníku s prilepeným lístkom, že
je nevyplatený, a preto bude zrušený),
bruškatý, červenolíci milý pán, vtedy asi
56-ročný, pri celebrovaní bohoslužby,
keď mu miništrant lial do kalicha víno
pokojne stál, no pri nalievaní vody mu
energicky odstrčil ruku s džbánikom. Na
tento moment sme vždy čakali, jedna
druhú sme strkali lakťami a polohlasne
šepkali: „Zase vodu káže a víno pije!“
Záver omše s vetou: „Ita, missa est!“ bol
pre nás signálom na „úprk“ z chórusu
točivými schodmi (brali sme ich po
dvoch) popri lanách visiacich zo zvonov,
div sme sa nepozabíjali a pred sakristiou
netrpezlivo čakali, pokiaľ sa miništranti
nevyzlečú zo „sukní“.
Na fare obrastenej brečtanom bývala aj
rodina pána Borároša. Pani Ruženka bola
gazdinou, jej manžel sa vzorne staral o
záhradu. Nádherne kvitnúce magnólie,
rododendróny, mahónie, buxus tvarova-
ný do pyramídy, nízke ihličany aj psík
zanechali v nás tie najkrajšie dojmy.
Počas návštevy sme sedeli vo filagórii
(besiedke) a počúvali sme pútavé rozprá-
vanie pána farára, medzi inými aj už spo-
menutú povesť o sv. Alžbete.
Keď spoza sakristie nám miništranti
dávali znamenie na odchod, rýchlo, s
poďakovaním aj s pozdravom „Laudetur
Jesus Christus!“ sme sa rozlúčili, lebo po
Veľkej omši sa konalo korzo a tam, sme
nesmeli v žiadnom prípade chýbať...!

Helena Kloudová Jonášová
Dievčatá z Dunajskej ulice (2003)

Pokračovanie nabudúce

Mária Terézia má dnes tisícky potomkov
Po druhej svetovej vojne žila v Bra-
tislave občianka s česky znejúci prie-
zviskom, ktoré používala po svojom
vydaji v roku 1944. V päťdesiatych
rokoch ponúkla Mestskému múzeu
do zbierok nábytok zo salónu, v kto-
rom u jej starých rodičov koncerto-
val Franz Liszt. 
Ponúkla aj klavír, na ktorom Liszt hral.
Mestské múzeum predmety nekúpilo.
Buď neverilo v rodine tradovanej his-
tórii, alebo vtedajšie vedenie múzea
nemalo záujem, lebo za dôležitejšie sa
považovalo venovať sa dejinám
medzinárodného robotníckeho hnutia a
zbierať predmety s ním súvisiace.
Stopa po vtedy ponúkanom nábytku a
hudobnom nástroji sa medzičasom
stratila. Možno skončili na smetisku
ako mnoho iných vzácnych predmetov
pripomínajúcich niektorými ešte aj
dnes nenávidené a zatracované feudál-
ne Uhorsko. 
Pani pritom hovorila pravdu. Liszt sku-
točne hral na klavíri v salóne jej pred-
kov. Narodila sa totiž ako dcéra schu-
dobnelého grófa Wielopolského v
malej dedinke pri Trnave. Jej stará
mama bola kniežacia princezná Alber-
tina Montenuovo, vnučka Napoleono-
vej druhej manželky Márie Lujzy. 
Tá zasa bola aj po matke aj po otcovi
pravnučkou Márie Terézie a jej man-
žela rímskeho cisára Františka I.
Lotrinského. Bratislavská občianka, o
ktorej to jej susedia ani netušili (a to
bolo po druhej svetovej vojne dobre),
bola potomkyňou Habsburgovcov,
Bourbonovcov, lotrinských kniežat,
Mediciovcov aj Gonzagovcov, ako aj
mnohých iných v minulosti význam-
ných európskych vladárskych dynas-
tií. Bola vzdialenou príbuznou cisára
Františka Jozefa aj nemeckého cisára
Wilhelma II.
Pani zomrela v Bratislave v roku 1968.
Jej potomkovia emigrovali, dnes žijú
prevažne v Kanade.
Na svete v súčasností žije niekoľko
tisíc ľudí, ktorí sú dokázateľne potom-
kami Márie Terézie, hoci ich občianske
mená o tom nič nehovoria. 
S Bratislavou nepriamo spojená je his-
tória inej európskej kráľovnej. 
V 60. rokoch 18. storočia si v tesnom
susedstve mestskej radnice kúpil starší
dom či domy gróf Juraj (Georg) Appo-
nyi. Pochádzal zo starej rodiny, ale len
jeho starý otec Lazár Apponyi získal
od uhorského kráľa Karola III. (otca

Márie Terézie) 1718 najprv titul baróna
a neskôr, v roku 1739, bol povýšený do
grófskeho stavu. Predtým sa šľachtické
tituly získavali najmä za zásluhy vo
vojnách proti Turkom. Kráľ Karol
odmeňoval povýšením do šľachtické-
ho stavu aj vynikajúcich štátnikov,
diplomatov či dvorských úradníkov.
Georg Apponyi, ktorý domy pri radni-
ci 1760-61 prestaval na pohodlný
mestský palác, bol 32 rokov členom
kráľovskej miestodržiteľskej rady
(1747 až 1779), potom v tej istej funk-
cii pokračoval jeho syn Anton (1779 až
1784). Antonov syn Juraj (Georg II.)
žil prevažne vo Viedni. Jeho syn, ďalší
Juraj, presťahoval do Prešporku bohatú
knižnicu, ktorú jeho otec vybudoval vo
Viedni kúpami kníh zo zrušených kláš-
torných knižníc. 
Jeden z potomkov Apponyiovcov, gróf
Július (Gyula) narodený vo Veľkých
Oponiciach v roku 1873, sa oženil s
Gladys Virginou Stewart, dcérou ame-
rického diplomata - milionára. V roku
1915 sa im v Budapešti narodila ako
prvá z troch detí dcéra Geraldína. Po
smrti manžela (1924) sa vdova druhý
raz vo Francúzsku vydala. O výchovu
jej grófskych detí sa potom staral ich
strýko gróf Anton Apponyi, ktorý

býval trvalo v Budapešti. Geraldína sa
dostala do internátnej kláštornej školy
v mestečku Pressbaum neďaleko Vied-
ne. Za svoj domov však stále považo-
vala Oponice, kam sa často vracala.
Naučila sa a pomerne dobre hovorila
po slovensky. Bola nadaná na reči a
výborne spievala. V roku 1937 ju
požiadal o ruku vtedajší albánsky kráľ
(prv prezident a ešte skôr ministerský
predseda) Ahmed Zogu. Kráľ Zogu bol
mohamedán, Geraldína katolíčka. Na-
priek tomu sa za o dvadsať rokov star-
šieho ženícha vydala. Svadba bola v
apríli 1938 v Tirane. Komtesa Geraldí-
na z Oponíc sa stala kráľovnou. 
V apríli 1939, dva dni po narodení jedi-
ného syna, korunného princa Leka,
krajinu napadlo a obsadilo fašistické
Taliansko podporované Hitlerom. Krá-
ľovská rodina musela emigrovať.
Ťažko chorá pôrodom vyčerpaná krá-
ľovná náhlu cestu skoro neprežila.
Dostali sa do Anglicka, neskôr žili v
Egypte, potom vo Francúzsku, kde
kráľ Zogu roku 1961 zomrel. 
Geraldína bola skutočnou kráľovnou
len 345 dní. Do Tirany sa vrátila ako
kráľovná-vdova až v júni 2000, a tam
aj v roku 2002 ako 87-ročná zomrela.
Pochovali ju v Tirane, jej manžel odpo-
číva na malom dedinskom cintoríne
neďaleko Paríža. Štefan Holčík  

FOTO - autor 
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BEZPLATNÉ inštruktážne školenie
pre VEREJNOSŤ aktuálna téma 

TRANSFEROVÉ OCEŇOVANIE
sa uskutoční 16. 6. 2010 od 800 - 1600

v priestoroch: Hotel Plus 
Bulharská 72, Bratislava

kapacita miest je obmedzená: 100 miest
pre potvrdenie účasti či bližšie informácie nás kontaktujte:
041/723 18 33, 0918 329 574, mariasova@qeduca.com

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore 
z Európskeho sociálneho fondu v rámci 

Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia
www.drsr.sk www.employment.gov.sk
www.europa.eu www.esf.gov.sk www.centrumkramare.sk

 ušno-nosovo-krčná

 chirurgia hlavy a krku

 plastická chirurgia

 infúzna liečba

 laserová terapia

 inhalácie

 masáže

Limbova 22
831 01 Bratislava
tel.: 0918 404903

info@centrumkramare.sk
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Beh pre život

pomôže kúpiť

pyrosekvenátor
ATLETIKA
Fond Tesco spolu s partnerom Nadá-
cia Výskum rakoviny organizujú 3.
ročník charitatívneho projektu Tesco
Beh pre život. Športovci aj nešportov-
ci si opäť zabehajú v štyroch mestách
a celý výťažok zo štartovného a z
finančných darov pôjde na konto
Nadácie Výskum rakoviny. 
Nadácia za vyzbierané peniaze kúpi
unikátny prístroj pyrosekvenátor pre
Ústav experimentálnej onkológie SAV.
Štart bratislavského behu bude v sobotu
19. júna 2010 o 11.00 h na Kamennom
námestí. Môžu sa na ňom zúčastniť
úplne všetci, bez rozdielu veku či fyzic-
kej kondície, vrátane rodičov s celkom
malými deťmi, športovci, ako aj ľudia
menej športovo zdatní. Trasu, ktorá je
dlhá približne štyri kilometre, môžu
účastníci prebehnúť alebo prejsť tem-
pom, aké si zvolia, teda aj krokom. 
Na Behoch pre život sa doteraz zúčastni-
lo takmer 7000 ľudí! V roku 2008 to bolo
v piatich mestách 2000 účastníkov, o rok
neskôr ich počet v mestách narástol na
vyše 4700. Vzrástla aj výška vyzbieranej
sumy - kým roku 2008 na konto Nadácie
poputovalo 20 413 € na nákup moleku-
lárneho farbiaceho automatu, vlani to už
bolo 28 972 € na získanie laboratórneho
prístroja Real-time PCR. 
Účastníci dostanú na štarte tričko s
logom projektu a štartovné číslo. V cieli
potom medailu, malé občerstvenie -
ovocie, nápoj a tašku s darčekmi od
partnerov projektu.
Nepochybne vítanou novinkou budú
čipy na meranie času pre bežcov, ktorí
sa zaregistrujú na beh online spôsobom
cez www.behprezivot.sk. Novinkou sú
aj šnúrky vo farbách behu (modré),
ktoré sa stali symbolom tohto ročníka. 
Do verejnej zbierky môžu prispieť aj tí,
ktorí nepobežia. Štartovné bude mini-
málne 5 eur pre dospelých, pre deti od 6
do 18 rokov minimálne 2 eurá, pre deti
do 6 rokov je účasť zadarmo. Rodinný
lístok - dvaja dospelí a dve deti - bude za
10 eur. Vysokoškoláci sa môžu registro-
vať aj cez novú doménu www.alma-
mater.sk. (db)

Slovanisti už

majú program

aj na august
HOKEJ
Okrem už dlhšie avizovaného turnaja
vo švajčiarskom meste Bazilej pozna-
jú hokejisti Slovana aj ďalší program
pred novou sezónou.
Na domácom štadióne v Ružinove
nastúpi slovenský vicemajster proti
Komete Brno (4. augusta), Zlínu (26.
augusta) a Olomoucu (2. septembra
2010). Vonku ho preveria Brno (12.
augusta) a Zlín (31. augusta 2010). 
Medzitým sa predstaví aj na spomína-
nom medzinárodnom turnaji v Bazileji,
kde sa v skupine stretne s Barysom
Astana a s domácim Bazilejom. (mm)

Prvé odchody

zo Slovana:

Bičík a Masaryk 
FUTBAL
Futbalový Slovan ešte stále dovolen-
kuje, ale v jeho kádri už teraz nastali
menšie zmeny. Prvé sa týkali odcho-
dov. 
Tridsaťročný útočník Pavol Masaryk
prestúpil do tímu účastníka najvyššej
cyperskej súťaže AEL Limassol, ktorý v
minulej sezóne obsadil 5. miesto a kde
sa stretne s brankárom Čontofalským a
bývalým Petržalčanom Borbélym. 
V kabíne bude chýbať aj dvadsaťosem-
ročný brankár David Bičík, ktorý pre-
stúpil do Liberca. Rodák z Prahy bol v
Slovane od roku 2008 a stal sa členom
kádra, ktorý vlani neskôr získal majs-
trovský titul. V minulej sezóne ho však
z bránky vytlačil Putnocký a Bičík sa
preto rozhodol pre odchod do Liberca.
Belasí začnú prípravu v pondelok 7.
júna 2010, keď má byť definitívne jasno
aj o tom, či mužstvo ďalej povedie
Dušan Tittel alebo či slovanisti angažu-
jú nového kormidelníka. (mm)

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na

www.banoviny.sk

Futbalová Petržalka má ešte nádej, 

že sa na dva roky vráti za Starý most

Závodisko čaká prvých vrchol sezóny, 

Turf gala, s 27. veľkou cenou Slovenska

FUTBAL
Funkcionári Petržalky predstavili
začiatkom týždňa nový znak svojho
klubu, nové dresy a počas slávnost-
nej prezentácie zaznela aj zaujímavá
informácia, že stále nie je definitívne
vylúčený ani návrat za Starý most. 
„Bolo by dobré, keby sa futbal vrátil do
Petržalky k Sadu Janka Kráľa,“ pove-
dal vrchný radca primátora Dionýz
Hutár, čo, samozrejme, vyvolalo otáz-
ky na prípadný posun rokovaní s býva-
lým majiteľom klubu Ivanom Kmotrí-
kom. Samotný Dionýz Hutár síce vzá-
pätí svoju informáciu poopravil:
„Zatiaľ je to nereálne...,“ ale v kuloá-
roch nám niektoré zdroje potvrdili, že
sa naozaj rokuje o prípadnom pôsobení
Petržalky za Starým mostom. 
Malo by ísť o dohodu na obdobie
dvoch rokov, počas ktorých si klub
postaví vlastný štadión. „Chceli by sme
ho mať do dvoch rokov,“ prízvukoval
predseda predstavenstva FC Petržalka
1898 Jozef Vengloš. 
Po vypadnutí z Corgoň ligy a s novými
majiteľmi nastali v Petržalke aj ďalšie
zmeny. Dresy sa vrátili k pôvodnej
farbe, budú čierno-biele a náhradnou
farbou je zelená. Klub má aj nový
znak, ktorý vybrali z vyše štyridsiatich
návrhov. Pre fanúšikov sa pripravuje
zákaznícka karta, fanshop či nová
hymna. 
Na 90 percent je zatiaľ isté, že od novej

sezóny bude hrať Petržalka v areáli
bývalého Rapidu v Prievoze (predpo-
ludním o 10.30 h). „Štadión potrebuje
určité úpravy, aby vyhovoval kritériám
na 1. ligu, ale je pravdou, že súčasne
ešte rokujeme aj o štadióne ŠKP v
Dúbravke,“ priznal Jozef Vengloš. 
Z kádra, ktorý vypadol, zostalo štrnásť
hráčov, odišli tí, ktorým sa skončili
zmluvy alebo hosťovania, želanie
odísť prejavili aj dvaja hráči pod zmlu-
vou. Počas týždňa by sa mala podpísať
zmluva s novým trénerom (mal by ním
byť Vladimír Koník), s prípravou sa
začne 7. alebo 14. júna. 2010. 
„Do 12. júna sa hrajú nižšie súťaže a
keďže v nich máme vytypovaných
nejakých hráčov, musíme počkať, kým
skončia,“ vysvetlil Jozef Vengloš. „V
kádri chceme mať šiestich skúsených
hráčov a k nim plánujeme srdciarov a
mladších futbalistov. Len v doraste
nám napríklad skončilo dvanásť hrá-
čov, približne piati by mohli dostať
šancu v áčku“ doplnil generálny mana-
žér Pavol Holeščák. 
Funkcionári tvrdia, že hráči sa ani po
vypadnutí neobrátili ku klubu chrbtom,
naopak, cítia na vypadnutí z Corgoň
ligy svoj podiel a chcú to vraj napraviť!
„V novom klube plánujeme nastoliť
nové vzťahy, aj preto budeme mať
minimálne dvojročné zmluvy,“ tvrdí
Jozef Vengloš.
Rozpočet klubu v novej sezóne bude

asi milión eur a z tridsatich-štyridsia-
tich percent je naplnený. Dvanásť až
štrnásť hráčov bude mať profesionálne
zmluvy, rovnako ako päť trénerov pri
mládeži a kompletný realizačný tím v
áčku. 
Od novej sezóny sa chce vrátiť na
scénu aj Inter, ale s Petržalčanmi nema-
li žiadne rokovania o prípadnej spolu-
práci: „Ani my sme nad tým nerozmý-
šľali. Keby však Inter chcel hrať v
Petržalke, nebudeme sa rokovaniam
brániť,“ povedal Jozef Vengloš.
O prípadných cieľoch v novej sezóne
ešte Petržalčania nechcú hovoriť.
„Bolo by pekné vrátiť sa späť, ale
znovu by sme mali problém so štadió-
nom. Radšej plánujeme postúpiť a mať
už svoj štadión,“ uviedol Jozef Veng-
loš.
Člen predstavenstva a zástupca fanklu-
bu Marek Mojto je zatiaľ optimistom:
„Posledné kroky sme prijali pozitívne.
Väčšine fanúšikov neprekáža dokonca
ani zostup, pretože čím nižšiu súťaž
hráme, tým viac štadiónov je pre nás
vhodných a tým viac sa približujeme
Petržalke. Najradšej by sme síce mali
štadión na Sklodowskej, ale pre fanúši-
kov je prijateľný už aj Rapid. Určite
viac než Pasienky. Boli tu fanúšikovia,
ktorí tvrdili, že tam nikdy nevkročia.
Dúfam, že do Prievozu bude chodiť
viac ľudí ako na bývalý štadión Inte-
ru.“ Dušan Blaško

Najzábavnejší iPod všetkých čias.
Vreckový počítač, prenosná herná konzola, 
až 10 hodín videa, až 1 750 skladieb. Všetko v jednom.

V celoslovenskej sieti predajní

iPod touch Cenova bomba 199,- EUR

DOSTIHY
V nedeľu 6. júna 2010 príde na rad
prvý vrchol bratislavskej dostihovej
sezóny - Turf gala. Závodisko v Sta-
rom háji však bude dejiskom nielen
prestížnych dostihov, ale aj zaujíma-
vého spoločenského programu.
Na samotných dostihoch sa zúčastnia
kone zo siedmich krajín - Nemecka,
Rakúska, Maďarska, Českej republiky,
Poľska, Slovinska a Slovenskej repu-
bliky. Začiatok je o l4.00 h a na progra-

me bude okrem Veľkej ceny Slovenska
- rovina Graded1, 2400 m, aj Cena
Ministerstva pôdohospodárstva SR -
rovina Graded1, 1200 m, Starohájske
kritérium - rovina Listed, 2000 m a
ďalších sedem zaujímavých dostihov.
Na Závodisku, ako to už býva zvykom,
nebude chýbať ani zaujímavý sprie-
vodný program. Spestria ho napríklad
vystúpenia mažoretiek, autogramiáda
Missiek 2010, súťaž O najkrajší dám-
sky klobúk, ale aj hudobno-tanečné

vystúpenie ako spomienka na Michae-
la Jacksona. 
Areál okrem toho navštívia známi
herci, speváci, moderátori, deti sa
budú môcť povoziť na poníkoch, pri-
pravená je aj tombola so zaujímavými
a príťažlivými cenami. Závodisko
teda pozýva všetkých Bratislavčanov
a návštevníkov mesta, ktorí chcú strá-
viť nedeľňajšie popoludnie v príjem-
nom prostredí na stretnutie v Starom
háji. (brn)
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Koncert 

k jubilejnému

roku H. Wolfa
HUDBA
Cyklus piesní pre dvoch spevákov s
názvom Taliansky spevník je vrchol-
ným počinom v rámci piesňovej
tvorby Huga Wolfa. 
Na koncerte v Mozartovej sieni Rakús-
keho veľvyslanectva na Ventúrskej 10
sa 9. júna 2010 o 18. h predstaví Chris-
ta Ratzenböck, mezzosoprán, Martin
Achrainer, barytón a Zita Tschirk, kla-
vír. Spolu 46 piesní, ktoré sa spievajú
ako rozhovor medzi spevákom a spe-
váčkou, vzniklo v rokoch 1890 a 1896. 
Každá z piesní predstavuje mikrokoz-
mos vášne a lásky, v ktorom cítiť ero-
tickú žiadostivosť oboch postáv. Hugo
Wolf sa tu vydal na novú cestu v oblas-
ti melodiky, harmónie a rytmu. Uchva-
cujúca hudobná sila týchto piesní spo-
číva okrem iného aj v úplnej jednote
slova a hudby - v absolútnom dialógu
medzi klavírnym partom a hlasmi.
Vstup na podujatie je voľný. (dš)

Výstava

Hókus - pókus

v Dome umenia
VÝSTAVA
Výstavu s podtitulom Hókus - pókus
otvorili v Dome umenia na Námestí
SNP 12. Výber z tvorby na nej pred-
stavuje maliarka Milina Zimková a
sochár Norbert Kelecsényi. 
Výstava prezentuje 58 obrazov a 11
sôch, ktoré zaplnili centrálnu sálu prvé-
ho poschodia životom a dynamikou v
pôsobivom partnerskom dialógu dvoch
umelcov, ale zároveň aj dvoch ľud-
ských osobností, ktoré i v súkromnom
živote našli spoločnú reč. Výstava
potrvá do 20. júna 2010. (dš)

Malé Karpaty 

a Jeseníky 

v Dúbravke
VÝSTAVA
V Galérii Vila Rustica v Dome kultú-
ry Dúbravka na Saratovskej 2/A
otvorili fotografickú výstavu Vlasti-
mila Zemandla s názvom Čaro prí-
rody a jej detail.
Fotografie sa svojím obsahom orientu-
jú na päť prírodných tém: Lesná
poézia, Oblaky, Ľadová fantázia,
Zámok Jánsky vrch, Kvety a plody.
Autor sa sústreďuje najmä na fotogra-
fovanie prírody a jej detailov, na vysta-
vených fotografiách je zaznamenaná
prírodná scenéria Malých Karpát a
Jeseníkov. 
Niektoré fotografie upravuje graficky,
tak aby imitovali maliarske techniky,
napriklad akvarel či fresku. Na výstave
je sprístupnených okolo 50 fotografií
Vlastimila Zemandla a môžete ich
vidieť do 12. júna 2010. (dš)

Všechnopartička

je opäť v Teátre

Wüstenrot
TALKSHOW
V Teátre Wüstenrot na Trnavskom
mýte 1 sa 10. júna 2010 o 19.00 h
opäť zíde zábavná česká Všechno-
partička.
Zabávač, moderátor, komik, textár,
hudobník Karel Šíp sa stretne s komi-
kom Jozefom Náhlovským a pripravia
pre divákov divadelnú verziu zábavnej
Všechnopárty, ktorú vysiela česká tele-
vízia. 
Obaja zabávači majú za sebou už
nejedno spoločné vystúpenie, ktoré
preverilo, že sú schopní hľadisko nie-
len zaujať, ale aj pobaviť, rozosmiať a
uvoľniť. Môžete sa tešiť na humor a
improvizovanú zábavu, ktorej súčas-
ťou sa stanú aj diváci. (dš)

Viac o bratislavskej
kultúre sa dozviete na

www.banoviny.sk

Tretí ročník festivalu Dolce Vitaj 

predstaví súčasnú taliansku kultúru

Dni starej hudby 2010 v chrámoch 

budú patriť renesancii a stredoveku

FESTIVAL
Prvý júnový deň otvorili v Bratislave
3. ročník kultúrneho festivalu Dolce
Vitaj, ktorý predstavuje súčasnú
taliansku kultúru. V Galérii mesta
Bratislavy Pálffyho paláci na Pan-
skej 19 otvoria 3. júna 2010 výstavu
50 rokov talianskej módy, ktorú
predstavia Fiorella Galgano a Ales-
sia Tota. 
Vo Dvorane Ministerstva kultúry SR
na Námestí SNP 33 bude od 5. júna
2010 unikátna prehliadka stredovekej a
súčasnej ravennskej mozaiky. Na tom
istom mieste sa 9. júna 2010 o 18.00 h
budú odovzdávať filmové Ceny Elsy
Morante. Pred udelením cien (7. - 10.
júna 2010) sa uskutoční prehliadka fil-
mov ocenených tvorcov, talianskeho
režiséra Giuseppe Tornatoreho a slo-
venského režiséra Dušana Hanáka vo
Filmovom klube VŠMU na Svorado-
vej 2. Od 10. júna 2010 bude vo
Výstavnej sieni a nádvorí Primaciálne-
ho paláca sprístupnená výstava talian-
skeho umelca Alessandra Vignaliho. 
V Zrkadlovej sieni Primaciálneho palá-
ca sa 14. júna 2010 o 19.00 h uskutoč-
ní 3. ročník UmbriaMusicFest Bratisla-
va, slávnostný koncert, ktorý bude diri-
govať Walter Attanasi, soprán Daniela
Bruera, klavír Linda di Carlo. Rozsiah-
ly a pestrý koncertný repertoár večera
pozostáva z operných úryvkov ako

napríklad Manon, Komedianti, La Tra-
viata, Bohéma, ale aj piesní muzikálo-
vých skladieb. 
Pod názvom Víno vitaj sa uskutoční 17.
júna 2010 podujatie venované dňu
osláv talianskeho vína. Reštaurácie a
bary bratislavskej pešej zóny spojí prúd
dobrého talianskeho vína sprevádzaný
živou hudbou. Oslava vyvrcholí kon-
certom a následnou párty na pláži pod
Ufom. V GMB Mirbachovom paláci na
Františkánskom námestí 11 bude 20.
júna 2010 o 10.30 h harfový recitál
talianskej harfistky Floraledy Sacchi

(na fotografii). V Zrkadlovej sieni Pri-
maciálneho paláca sa 23. júna 2010 o
19.00 h uskutoční ďalší koncert, na kto-
rom vystúpi Quartetto Giacomo De-
siante group. Festival zakončí 30. júna
2010 na Hlavnom námestí predstavenie
unikátneho pouličného divadla na cho-
dúľoch Teatro Tascabile di Bergamo.V
rámci festivalu Dolce Vitaj budú aj ďal-
šie kultúrne a spoločenské udalosti či
Deň otvorených dverí v Talianskom
kultúrnom inštitúte na Kapucínskej 7.
(25. júna 2010). (dš) 

FOTO - archív

HUDBA
Festival Dni starej hudby Musica
religiosa bude tento rok patriť
hudbe stredoveku a dielam rene-
sančných majstrov, s ťažiskom na
sakrálnu hudbu. 
Hudobnú kultúru stredoeurópskeho
priestoru priblížia maďarská Schola
Hungarica s dirigentom Lászloóm
Dobszaym v programe zostavenom z
bratislavských prameňov (10. júna
2010 v Jezuitskom kostole ) a český
súbor Societas Incognitorum pod vede-

ním Eduarda Tomaštíka, ktorý sa pred-
staví s programom Duchovná hudba
lutherskej Prahy a okolitých krajín (11.
júna 2010 vo Veľkom evanjelickom
kostole na Panenskej ulici).
Program s mariánskou tematikou Glo-
riosa Domina ponúka trojica nórskych
vokalistiek Trio Medićval (8. júna
2010 v koncertnej sieni Klarisky).
Spolu s perkusionistom Birgerom Mis-
tereggenom uvedú okrem anglickej
stredovekej polyfónie aj staré nórske
balady a uspávanky. Coplas djudeo-

espanyoles je názov programu belgic-
kého súboru La Roza Enflorese, (6.
júna 2010 v Koncertnej dvorane HTF
VŠMU), na ktorom zaznejú sefardické
duchovné piesne v sprievode dobo-
vých nástrojov.
Dni starej hudby uzavrie 14. júna 2010
v Kostole Najsvätejšej Trojice vystúpe-
nie Ruského patriarchálneho zboru pod
vedením Anatolija Grindenka s progra-
mom venovaným ruskému sakrálnemu
spevu 16.—19. storočia. Začiatok kon-
certov je o 19.00 h. (dš)
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SOBOTA 5. júna
�8.00 - 14.00 - 13. ročník medzinárod-
ného festivalu vodníkov, Hviezdosla-
vovo námestie
� 10.00 - Súťažná prehliadka amatér-
skych skupín, DK Lúky, Vigľašská 1
�14.00 - 22.00 - 7. ročník medzinárod-
nej súťaže vo varení rybacej polievky,
Hviezdoslavovo námestie
� 15.00 - Vy-počúvanie, M. Tvarožek a
Vy vypočúvate známe osobnosti, hosť:
prof. M. Sládek, mím, choreograf, režisér
a pedagóg, hudobní hostia: D. Danišková
a R. Pepucha, divadlo a.ha, Školská 14
� 19.30 - V. Klimáček: BarArgentína,
čierna komédia o bielom prášku, divad-
lo GUnaGU, Františkánske námestie7
� 21.00 - Charlie a továreň na čokolá-
du, film, Autokino Zlaté piesky

NEDEĽA 6. júna
�8.00 - 14.00 - 13. ročník medzinárod-
ného festivalu vodníkov, Hviezdosla-
vovo námestie
� 10.00 - 20.00 - Verejná záhradná
slávnosť, na počesť 15 rokov činnosti
Nadácie Horský park, Horáreň Horský
park, Lesná 1
� 10.30 - Rozprávky v Gullfosse, O
kozliatkach, divadlo Žihadlo, reštaurácia
Gullfoss, Čulenova 5
� 10.30 - Nedeľné matiné, program: J.
Fontana, F. Liszt, F. Chopin, GMB, Mir-
bachov palác, Františkánske námestie 11
�14.00 - 22.00 - 7. ročník medzinárod-
nej súťaže vo varení rybacej polievky,
Hviezdoslavovo námestie
� 14.30 - Lanofest, divadelný súbor
Lano pri ZUŠ J. Kresánka, DK Zrkadlo-
vý háj, Rovniankova 3
�15.00 - Nedeľný čaj o tretej, do tanca
hrá Kartágo, DK Lúky, Vigľašská 1
� 15.30 - Super Markétka, Divadlo na
kolesách, muzikál pre deti od 3 rokov,
Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie 
� 19.00 - Zhasněte lampiony, herecký
koncert T. Vilhelmovej a M. Miezgu,
ľúbostná komédia, Divadlo v podpalubí,
Tyršovo nábrežie
� 19.30 - K. Vosátko a kol.: Modelky
2, divadlo GUnaGU, Františkánske ná-
mestie 7

PONDELOK 7. júna
�8.00 - 18.00 - Bratislavské bibliogra-
fické dni 2010, Seminárna sála Univer-
zitnej knižnice, Klariská 5
� 11.00 - P. I. Čajkovskij: Luskáčik,
bábkovo-baletná feéria, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská 36

� 19.00 - J. Benčík: Skúška orchestra,
pantomimická divadelná hra, premiéra,
divadlo a.ha, Školská 14
�19.00 - W. Russel: Shirley Valentine,
one-woman show Zuzany Kronerovej,
Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.30 - K. Vosátko a kol.: Modelky
2, divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie 7
� 19.09 - Som svoj, recitál L. Lučeniča,
hostia: D. Ryba, P. Zemaník, Art Club
Scherz, Partizánska 2, Palisády
� 20.00 - J. Šturdíková: Hneváš sa?, o
troch ľuďoch a veľkom hneve, divadlo
Non.Garde, Prepoštská 4

UTOROK 8. júna
�8.00 - 18.00 - Bratislavské bibliogra-
fické dni 2010, Seminárna sála Univer-
zitnej knižnice, Klariská 5
� 10.00 - Paskudárium, divadelné pred-
stavenie pre deti podľa knihy D. Taragela
Rozprávky pre neposlušné deti, Letná či-
táreň u Červeného raka, Michalská 26 
� 11.00 a 14.00 - P. I. Čajkovskij: Lu-
skáčik, bábkovo-baletná feéria, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 14.00 - Nebojte sa hmyzu!, beseda s
chovateľkou exotického hmyzu, lektor-
ka: J. Šubová, CDLaV, Gaštanová 19
� 17.00 - Márius Kopcsay, prezentácia
tvorby finalistu Anasoft litera 2010, Letná
čitáreň u Červeného raka, Michalská 26 
� 17.30 - Astronomické prednášky
pre verejnosť, Po stopách M. R. Štefá-
nika, Objavovňa, SNM, Prírodovedné
múzeum, Vajanského nábrežie 2
� 18.00 - Tancujeme pre radosť, účin-
kuje: ZUŠ J. Albrechta, DK Zrkadlový
háj, Rovniankova 3
� 19.00 - Peter Krištúfek: Blíženci a
protinožci, krst románu, hudba: Longi-
tal, krstní otcovia: K. Földvári a T. Jano-
vic, divadlo a.ha, Školská 14 
�19.00 - S. Lavrík: Klietka z červené-
ho zlata, monodráma, divadelný klub
Trezor, Námestie SNP 33
� 19.00 - Komorný koncert, cyklus
Štúdio mladých, program: Copland,
Iršai, Zeljenka, Steinecker... Malé kon-
certné štúdio SRo, Mýtna 1
� 19.30 - V. Klimáček: Díleri, divadlo
GUnaGU, Františkánske námestie7

� 20.00 - Zoom, Peter Mettler, kino
inak, P. Mettler je výrazným solitérom v
súčasnej kanadskej kinematografii, A4
Nultý priestor, Námestie SNP 12
�21.00 - Pofajčíme, uvidíme, film, Au-
tokino Zlaté piesky

STREDA 9. júna
� 10.00 a 14.00 - P. I. Čajkovskij:
Luskáčik, bábkovo-baletná feéria, Bra-
tislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 11.00 a 19.00 - A. P. Čechov: Plato-
nov, verejná generálka a predpremiéra,
divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 16.00 - Reflexia doby, tvorby a osob-
nosti J. Kollera v diskusii kurátora A.
Hrabušického, SNG, Esterházyho palác,
Nám. Ľ. Štúra 4 
� 17.00 - Prešporok vysnený a zasne-
ný, vernisáž výstavy plastík Jany Ben-
kovskej, Letná čitáreň u Červeného raka,
Michalská 26
� 18.00 - Hugo Wolf: Taliansky spev-
ník, Mozartova sieň Rakúskeho veľvy-
slanectva, Ventúrska 10
� 18.00 - Školská akadémia, ZUŠ Da-
liborovo námestie 2, DK Zrkadlový háj,
Rovniankova 3
� 18.00 - Folkový koncert, Centrum
hudby, Zichyho palác, Ventúrska 9
� 19.00 - Bubnovačka orchestra, staň-
te sa aj vy súčasťou bubnového orchest-
ra, DK Lúky, Vigľašská 1
�19.00 - W. Allen: Boh, Túlavé divad-
lo, komédia o úvahách tridsiatnikov, Di-
vadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - Koncert SOSR, program: R.
Schumann: Koncert pre husle a orches-
ter d mol, S. Rachmaninov: Symfónia č.
2 e mol, op. 27, Veľké koncertné štúdio
SRo, Mýtna 1
� 19.30 - V. Klimáček: Díleri, divadlo
GUnaGU, Františkánske námestie7
�20.00 - Zoom, Peter Mettler, kino inak,
A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12

ŠTVRTOK 10. júna
� 10.00 a 14.00 - P. I. Čajkovskij:
Luskáčik, bábkovo-baletná feéria, Bra-
tislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.00 - Zoznámte sa s internetom,
pre seniorov, Klub 22, Jiráskova 3
� 14.00 - Giuseppe Verdi: Rigoletto,
DVD prezentácia opery, pre členov
Klubu priateľov opery SND, Seminárna
sála Univerzitnej knižnice, Klariská 5
� 16.10 - Astro krúžok, pre deti od 10
do18 rokov so záujmom o astronómiu,
Objavovňa - SNM, Prírodovedné mú-
zeum, Vajanského nábrežie 2
� 17.00 - Kabinet starého umenia:
Skica - návrh - kópia, zreštaurované ta-

lianske kresby 16. a 17. storočia zo zbie-
rok SNG, SNG, Vodné kasárne, Rázuso-
vo nábrežie 2 
� 18.00 - R. Coney: Všetko najlepšie,
divadelná komédia zo súčasnosti, Veľká
sála Istra Centra, Hradištná 43, DNV
� 19.00 - J. B. Moliére: Mizantrop,
divadlo Ívery, Školská 14
� 19.00 - A. P. Čechov: Platonov, pre-
miéra, divadlo Astorka, Námestie SNP33
� 19.00 - Všechnopartička, Karel Šíp,
Josef Náhlovský, Teátro Wüstenrot,
Trnavské mýto 1
� 19.30 - V. Klimáček: Bar Argentína,
čierna komédia o bielom prášku, divad-
lo GUnaGU, Františkánske námestie7
� 20.00 - Umri, skap a zdochni...,
divadlo SkRAT, A4 Nultý priestor, Ná-
mestie SNP 12
� 20.00 - Stará škola - The old School
band, feat. J. Lehotský a J. Barina, Klub
za Zrkadlom, Rovniankova 3
� 21.00 - Dogville, film, Autokino Zlaté
piesky

PIATOK 11. júna
� 11.00 - P. I. Čajkovskij: Luskáčik,
bábkovo-baletná feéria, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská 36
� 14.00 - Rytier Bajaja, hrá: Teátro
Neline, CDLaV, Gaštanová 19
�18.00 - Tancujeme pre vás, účinkujú:
ZUŠ J. Kowalského, DK Zrkadlový háj,
Rovniankova 3
� 18.00 - Komorný koncert, E. Sza-
bóová (mezosoprán), A. Dálnokyová
(soprán), J. Balážová (mezosoprán), J.
Melišková (soprán), S. Šišková (flauta),
B. Mikulášková (klarinet), D. Šujan
(klavír), A. Kuzmová (klavír), Seminár-
na sála Univerzitnej knižnice, Klariská 5
�18.30 - Music Club - Folk Session, P.
Janku, Pathetic Hypermarket Band, S.
Kalman, DK Lúky, Vigľašská 1 

� 19.00 - A. P. Čechov: Platonov,
divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 20.00 - Smutný život Ivana T., divad-
lo SkRAT, A4 Nultý priestor, Námestie
SNP 12

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

vyjdú opäť o týždeň
10. júna 2010

Oslavujte s nami
Pri príležitosti nášho 20-ročného pôsobenia na slovenskom trhu sme pre vás pripravili 
od 1. júna do 31. októbra 2010* mimoriadne zvýhodnený lízing a poistenie na 3 roky** 

Nulové navýšenie, akontácia od 20%,   

Nulové poistenie (Povinné zmluvné poistenie + KASKO) 

Navyše získate 6 rokov alebo 160 000 km servis v cene vozidla 
ako i množstvo ďalších výhod. Informujte sa u ktoréhokoľvek 
autorizovaného predajcu značky Mercedes-Benz na Slovensku 
alebo na www.mercedes-benz.sk a www.mbfs.sk.

Mercedes-Benz Financial

Motor-Car Bratislava, s.r.o. Tuhovská 5, Tel.:02-4929 4555, E-mail: info@mercedes-benz.sk; Motor-Car Bratislava, s.r.o. Hodonínska 7, Tel.:02-4929 4399, 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

Trieda GL už od:  

73 542,00 € 

Trieda M už od:  

54 442,50 € 

Trieda GLK už od:  

36 771,00 € *  Pre triedu GL a GLK platí akcia do 31. 8. 2010. **Neplati na už zľavnené skladové ani akciové vozidlá. 
Spoločnost MBFS bude účtovať zákazníkom 1% spracovateľský poplatok.• Všetky ceny sú uvedené s DPH.
Kombinovaná spotreba (l/100km): trieda  M 9,1 – 16,5; trieda GL 9,3 – 13,8; trieda GLK 6,1 - 10,8.
Emisie CO2 (kombinované, g/km): trieda M 239 – 392; trieda GL 244 – 322; trieda GLK 160 – 251.


