
Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sa v
pondelok 7. júna 2010 stretli na svo-
jom prvom tréningu pred novou
sezónou. O tom, kto ich povedie,
ako sa pozerá na posledný ročník,
ale aj o prípadných zmenách sme sa
porozprávali s členom predstaven-
stva klubu Vojtechom MIKLÓ-
SOM.
- Začíname nový ročník a skôr, než by
sme mali urobiť nejaké zmeny v reali-
začnom tíme, musíme vyhodnotiť
posledný ročník. Slovan pritom nemô-
že povedať, že by bol v minulej sezóne
neúspešný. Nemôžeme povedať, že
sme nespokojní, presnejšie vyložene
nespokojní. Vyhrali sme predsa Slo-
venský pohár, v lige sme skončili
druhí. Áno, nezískali sme titul, hoci
sme ho chceli. Vlani na to stačilo
sedemdesiat bodov, teraz nie. 
Do akého termínu chcete vyhodnotiť

minulý ročník?
- Do 19. júna. Na základe vyhodnote-
nie zodpovednými ľuďmi sa následne
prijmú rozhodnutia, čo sa týka reali-
začného tímu aj hráčov. 
Kto dovtedy povedie mužstvo?
- Stanovili sme tím, ktorý tu pracoval
aj minulú sezónu a ten bude v rovna-
kom zložení pracovať a viesť mužstvo
až do vyhodnotenia sezóny. 
Chce Slovan vôbec nájsť nového tré-
nera?
- Klub ako Slovan chce byť úspešný a
tomu musí podriadiť ostatné veci.
Musia sa však vyjadriť všetci zodpo-
vední, ktorí majú k tomu čo povedať. 
Ako zatiaľ vyzerá hráčsky káder a
prípadné posily?
- Platí predchádzajúca odpoveď. Na

základe odporúčaní ľudí, ktorí to rozo-
berú, majiteľ klubu prijme rozhodnu-
tie. Chcel by som len doplniť, že jed-
ným z minuloročných rozhodnutí bolo
omladiť káder a rozlúčiť sa s hráčmi,
ktorí mali nadštandardné podmienky
za málo muziky. Úlohu sme splnili.
Prišli talentovaní futbalisti, ktorí majú
požadovanú kvalitu a ľudské vlastnos-
ti, aby eliminovali tlak, ktorý na nich
prichádza. K zmenám v kádri zrejme
dôjde, zatiaľ je však predčasné hovoriť
o konkrétnych menách a zmenách.
Závisí od realizačného tímu, ako ich
vyhodnotí, a od samotných hráčov, ako
si budú plniť povinnosti.
Bude už cieľom Slovana jednoznač-
ne titul?
- Titul je naším cieľom vždy. Bude tak
aj v novej sezóne. Ak sa to nepodarí,
musíme rešpektovať, že niekto bol
lepší. Zhováral sa Dušan Blaško

Zadarmo
Noviny o živote v Bratislave

vydáva NIVEL PLUS, s.r.o.

Vychádzajú každý týždeň

v náklade 204 200 kusov.

Tlačí VERSUS, a.s.
Roznáša KOLOS, s.r.o.

Evidenčné číslo: EV 3101/09
ISSN 1335-5228

Redakcia:
Gorkého ulica 6

811 01 Bratislava 1

Telefón: 5441 0028, 5441 6473 

Fax: 5464 2363

Šéfredaktor: Radoslav Števčík
E-mail: redakcia@banoviny.sk
www.bratislavskenoviny.sk

Reklama: 0911-NOVINY

Kto si sadne

do parlamentu, 

o tom rozhodne 

sobota 12. júna
BRATISLAVA
Už najbližšiu sobotu 12. júna 2010
čakajú Slovensko parlamentné voľ-
by, ktoré by mali na najbližšie štyri
roky rozhodnúť o ďalšom smerova-
ní krajiny. 
Kandidátske listiny do volieb odovzda-
lo spolu 18 strán a hnutí, je na nich
2041 kandidátov.
Oproti voľbám v roku 2006 ubudli tri
strany a hnutia, v posledných voľbách
sa dostalo do parlamentu šesť strán.
Listiny pre júnové voľby odovzdali
AZEN - Aliancia za Európu národov,
Európska demokratická strana, KSS,
KDH, ĽS-HZDS, Ľudová strana -
Naše Slovensko, Most - Híd, Nová
demokracia, Paliho Kapurková veselá
politická strana, SaS, SDKÚ-DS, SNS,
Smer-SD, SDĽ, SMK, Strana rómskej
koalície, Únia - Strana pre Slovensko a
Združenie robotníkov Slovenska.
Kandidátske listiny štrnástich strán
majú po 150 mien, teda plný počet.
Štyri túto šancu nevyužili, naopak,
jediného kandidáta má Paliho Kapur-
ková veselá politická strana. 
Voľby budú len v jeden deň, v sobotu
12. júna 2010, a voliť sa bude môcť od
7.00 do 22.00 h. (brn)

O budúcom

využití tržnice

možno hlasovať
BRATISLAVA
Aké by malo byť ďalšie využitie Sta-
rej tržnice? Na túto otázku môžu
čitatelia Bratislavských novín odpo-
vedať v internetovej ankete na web-
stránke www.banoviny.sk.
Bratislavskí mestskí poslanci zatiaľ
nerozhodli, aké má byť ďalšie využi-
tie tejto národnej kultúrnej pamiatky.
Niektorí navrhujú, aby sa zmenila na
kultúrne zariadenie, iní dávajú pred-
nosť jej prestavbe na obchodnú galé-
riu, ďalší chcú, aby sa Starej tržnici
vrátila pôvodná funkcia - aby bola
opäť celoročným mestským trhovi-
skom.
Keďže je možné, že mestskí poslanci
budú chcieť rozhodnúť o budúcom
využití Starej tržnice ešte pred koncom
volebného obdobia, radi by sme pred-
tým spoznali názory čitateľov Bratislav-
ských novín. Rozhodli sme sa ich na to
spýtať prostredníctvom internetovej an-
kety. Aké by teda malo byť ďalšie vy-
užitie Starej tržnice? Obnoviť trhovisko,
kultúrne zariadenie alebo obchodná
galéria? Hlasujte na www.banoviny.sk,
hlasovať je možné z jedného počítača
vždy iba raz. (red)

Štvrtok 10. júna 2010 Pressburger Zeitung ~ Pozsonyi Újság ~ Nova Posoniensia Ročník XIII. ~ Číslo 22

STARÉ MESTO
Bývalú  nelegálnu čiernu stavba na
Hviezdoslavovom námestí 25 v podo-
be nadstavby domu stavebník nedáv-
no dokončil. Hotová je vonkajšia pre-
sklená fasáda, ktorá pôsobí na histo-
rickom námestí ako päsť na oko.
Nadstavba je jedným z prípadov, keď
investor nepostupoval podľa úradného
povolenia. Napokon však dosiahol
svoje - kompetentné úrady mu zmenu
projektu nadstavby dodatočne zlegali-
zovali. Podľa Krajského pamiatkového
úradu v Bratislave pamiatkari súhlasili s
nadstavbou, ktorá bude mať posledné
podlažie ustúpené. Krajskí pamiatkari
preto pôjdu podľa riaditeľa Petra Jurko-

viča stavbu preveriť a v prípade nedodr-
žania záväzného stanoviska bude nasle-
dovať priestupkové konanie a pokuta.
Zo staromestského miestneho úradu nás
informovali, že spoločnosť Urbia Inter-
national vybudovala bez stavebného
povolenia dve horné podlažia, za čo jej
stavebný úrad Staré Mesto udelil poku-
tu jeden a pol milióna korún. Krajský
stavebný úrad však konanie o pokute
zastavil a stavebník nezaplatil podľa
miestneho úradu ani korunu. Dňa 22.
marca 2010 vydal stavebný úrad roz-
hodnutie o dodatočnom povolení stav-
by, ktoré nadobudlo právoplatnosť 17.
mája 2010. „V ňom je stanovené, že
fasáda tejto nadstavanej časti objektu

má byť voči spodným podlažiam, resp.
korunnej rímse ustúpená. S týmto rieše-
ním súhlasili aj pamiatkari,“ uviedol
miestny úrad. Stavebný úrad v rámci
kolaudačného konania preverí súlad
stavby s vydaným rozhodnutím a schvá-
lenou projektovou dokumentáciou. 
Stavebník Urbia International začal v
roku 2006 v rámci rekonštrukcie objek-
tu na Hviezdoslavovom námestí 25 sta-
vať aj nadstavbu. Postavil ju však vyš-
šiu. Pôvodne povolená nadstavba mala
mať dve nadzemné podlažia a podkro-
vie, strecha mala byť šikmá a výškovo
situovaná na úrovni strechy vedľajšieho
domu na roku Rybárskej bráne známe-
ho ako Kernov dom. (rob)

Problémová nadstavba hyzdí námestie
Presklená fasáda vyzerá ako z iného sveta, na námestie sa určite nehodí! FOTO - Robert Lattacher

ŠK Slovan čaká na vyhodnotenie sezóny

Letisko už má

nový terminál,

je moderný a

komfortnejší
RUŽINOV
Od 10. júna 2010 začína postupne slú-
žiť cestujúcim na bratislavskom
Letisku Milana Rastislava Štefánika
nový odletový terminál. S plnou pre-
vádzkou ráta letisko od 1. júla 2010. 
Otvorením nového odletového terminá-
lu na bratislavskom letisku sa skončila
prvá etapa rekonštrukcie a dostavby ter-
minálu. Po následnej rekonštrukcii sta-
rého terminálu, ktorá by mala byť hoto-
vá vo februári 2012, sa celková ročná
kapacita letiska zvýši na viac ako päť
miliónov pasažierov. Stavba nového a
prestavba starého terminálu má vyjsť na
približne 96 miliónov eur. 
Prízemie nového terminálu je určené na
registráciu cestujúcich  pred odletom.
Tzv. check-in zóna umožní vybavova-
nie naraz minimálne štrnástich liniek.
Návštevníci letiska tu nájdu aj infor-
mačnú službu, novinový stánok a kavia-
reň. Nad kaviarňou bude visieť exponát
modelu lietadla Caproni, v ktorom pri
prílete na letisko v Ivánke zahynul
Milan Rastislav Štefánik. Z odletových
východov prejdú cestujúci nástupnými
mostmi na prízemie, odkiaľ sa dostanú
k lietadlám.
Výstavba nového terminálu si vyžiadala
zastavanie plochy vyše 7200 metrov
štvorcových. Presklená fasáda budovy
je na ploche 5482 metrov štvorcových a
v budove je dvanásť výťahov a trinásť
eskalátorov. (rob)

Staromestských 

poslancov bude

len sedemnásť
STARÉ MESTO
Staromestské miestne zastupiteľstvo
bude mať od nového volebného ob-
dobia namiesto 37 len 17 poslancov.
Rozhodli o tom staromestskí poslan-
ci, ktorá tak pristúpili k najvýraz-
nejšiemu zníženiu počtu poslancov v
Bratislave.
Zníženie počtu poslancov určil zákon o
Bratislave. Podľa neho mestské časti s
počtom obyvateľov od 30 000 do 100
000 môžu mať od 15 do 25 poslancov.
Samospráva mestskej časti Staré Mesto,
ktorá k 1. januáru 2010 mala 40 828
obyvateľov, rozhodla, že počet poslan-
cov bude pomerný k počtu obyvateľov -
namiesto súčasných 37 ich teda bude po
novom len 17.
Iné bratislavské mestské časti sa roz-
hodli pre najvyšší možný počet poslan-
cov. Napríklad Karlova Ves, ktorá má
zhruba 33 700 obyvateľov, bude mať
až 25 poslancov, čo zodpovedá obci so
100 000 obyvateľmi. (brn)



STARÉ MESTO
Napriek tomu, že projekt výstavby
novej Vydrice stále nepokročil, v prie-
storoch Spolku architektov Slovenska
(SAS) sa objavila malá výstava víťaz-
ných architektonických návrhov. 
Ani koncom mája hlavné mesto neevi-
dovalo žiadosť investora o záväzné sta-
novisko k projektu výstavby na Vydrici.
O vydanie územného rozhodnutia požia-
dal investor Vydrica, a.s., mestskú časť
Staré Mesto ešte 30. septembra 2009 a
podľa úradu sa „v záležitosti koná, spo-
ločnosť má ešte svoje podanie doplniť“.
Nikto zatiaľ nevie povedať, aký bude
celkový osud tohto zámeru a víťazných
projektov z roku 2007. 
Nedávno skončenú výstavu s témou
Vydrice neinicioval investor projektu,
ale architekti. Výstavu ponúkol usporia-
dať Spolok architektov Slovenska ako
sprievodné podujatie medzinárodnej
konferencie Mesto - Region - Metropo-
la, ktorá bola v Bratislave 13. a 14. mája
2010. Na konferencii vystúpili zástupco-
via lyonskej školy architektúry s prezen-
táciou zásahov do mestského prostredia
a ďalší zahraniční účastníci. 
„Zástupcovia nášho ateliéru vystúpili s
príspevkom Dôvody na medzinárodnú
konfrontáciu skúsenosti, kde sme pred-
stavili výsledky niektorých medzinárod-
ných urbanisticko-architektonických sú-
ťaží s témou Podhradia od roku 1942 do
2007,“ uviedol Michal Bogár z architek-
tonického ateliéru Bogár Králik Urban. 
Ateliér bol garantom výstavy o Vydrici.
Tá priniesla návrhy budúcich 34 blokov
tohto historického územia. Vychádzajú z
výsledkov medzinárodnej architektonic-
kej súťaže v roku 2007 a ide o predstave-
nie schválenej verzie budúcich objektov.
Návrhy novej Vydrice priniesli do Pod-
hradia ulice, domoradie, mestské bloky,
námestie i park. Tvoria novú zeleň, obno-
vujú pôvodné pešie trasy a nové chodní-
ky aj vo svahu. Z najzachovalejšej stavby
Vydrice, Vodnej veže, sa má stať priestor
pre verejnosť s kultúrnym centrom.
Okrem galérie archeológie pribudne
amfiteáter, kaviareň a námestie.
Mnohí pozorovatelia sa domnievajú, že
zastavenie projektu novej zástavby
Vydrice spôsobila najmä svetová hospo-
dárska kríza. Po uverejnení výsledkov
architektonickej súťaže v roku 2007 sa
objavilo množstvo hlasov proti jednotli-
vým projektom. Mnohým sa nepáči
architektúra budov, ktorá nezohľadňuje
historické pozadie a súvislosti, ktoré sa s
týmto miestom spájajú. (rob)

VIZUALIZÁCIE - t-studio
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Už dvadsať
rokov môžeme
voliť slobodne
Tento týždeň uplynulo 20 rokov od
prvých volieb po páde komunistického
režimu, ktoré dostali prívlastok slobod-
né. Vtedy išlo najmä o to, či voliči vo
všeľudovom hlasovaní potvrdia zme-
ny, ku ktorým došlo v novembri 1989.
Výsledok bol jednoznačný - pri rekord-
ne vysokej účasti sa drvivá väčšina slo-
venských voličov dištancovala od ko-
munizmu a komunistickej strany.
Odvtedy ubehlo dvadsať rokov a slo-
venskí voliči išli k volebným urnám nie-
koľkokrát - volia parlament, preziden-
ta, krajské, mestské a miestne samo-
správy. Každé voľby boli dôležité, iné
veru nebudú ani tie nadchádzajúce
parlamentné, ktoré sú už túto sobotu
12. júna 2010.
Za dvadsať rokov vyrástla úplne nová
generácia voličov. Tí, ktorí v roku 1990
ešte neboli na svete a možno ani len v
pláne, dnes majú volebné právo a roz-
hodnú o smerovaní krajiny na ďalšie
štyri roky. Kým ich rodičia a starí rodi-
čia pred dvadsiatimi rokmi rozhodova-
li, ktorou cestou sa vyberie Slovensko
po páde komunistického režimu, oni v
sobotu rozhodnú, ktorou cestou budú
kráčať.
Práve tí najmladší voliči, ktorí už vy-
rástli v slobodnej a demokratickej kra-
jine, sú pre jej ďalšiu budúcnosť rozho-
dujúci. Ešte nemajú dosť skúseností,
aby mohli uchopiť kormidlo krajiny,
majú však plné právo povedať, kto má
za ním stáť.
Predchádzajúce parlamentné voľby
boli spravidla sprevádzané nízkou
účasťou prvovoličov, ktorí na veľkú
politiku kašľali. A tak rozhodovali tí
starší - neraz zatrpknutí a sklamaní z
vývoja slovenskej politiky a ekonomiky.
A rozhodovali aj o budúcnosti svojich
vnukov a detí. To sa však podľa všetké-
ho končí. Mladí dnes majú stále väčší
záujem o správu vecí verejných, aj
mladí sa preto chystajú ísť voliť.
V susednej Českej republike práve
mladí rozhodli o zásadnej zmene poli-
tického kurzu krajiny. Slovenských
prvovoličov čaká táto skúška dospelos-
ti v sobotu. Ide totiž o veľa. Ide o ich
budúcnosť. Radoslav Števčík

Projekt Vydrice stále stojí, architekti

ho preto pripomenuli aspoň výstavou

Vysokú vodu

majú vystriedať

nálety komárov
BRATISLAVA
Po vysokej vode v Dunaji, ktorá kon-
com minulého týždňa prišla do Bra-
tislavy, ale v uplynulých dňoch
výrazne klesla a v hlavnom meste
nenarobila takmer žiadne škody,
varujú odborníci pred ďalším neprí-
jemným nebezpečenstvom v podobe
premnoženia sa komárov.
Vysoká hladina Dunaja a rieky Morava
ohrozovala v hlavnom meste najmä
Devínsku Novú Ves a Devín. V sobotu
5. júna 2010 dosiahol Dunaj výšku 802
centimetrov. V roku 2002 pri povod-
niach v hlavnom meste to bolo 941
centimetrov. V Devínskej Novej Vsi
pomohol nový protipovodňový múr, v
mestskej časti Devín malo ostrú pre-
miéru aj mobilné hradenie. Vodohos-
podári ho dali postaviť v časti okolo
parkoviska pod Hradom Devín, aby ho
voda z Moravy nezaliala. Ostatné časti
tejto obce boli vzhľadom na nový múr
bezpečné a vyliatie vody do obývaných
častí nehrozilo.
Podľa námestníka riaditeľa závodu
Bratislava Slovenského vodohospodár-
skeho podniku Petra Minárika, voda sa
zo zdvihnutých hladín v meste nedos-
tala mimo bežného záplavového pásma
a rieky nespôsobili takmer žiadne
škody. Zalialo areál vodných športov v
Čunove, ale aj v tomto prípade išlo
podľa neho o záplavovú lokalitu. „K
žiadnym škodám v Bratislave v podsta-
te nedošlo,“ uviedol. Konštatoval
ďalej, že Dunaj ohrozoval piesok na
mestskej pláži, zaplavená bola aj časť
novej promenády v komplexe Euro-
vea, časť Tyršovho nábrežia a voda sa
ukázala aj na Fajnorovom nábreží. 
„Bratislava je dnes chránená na veľmi
vysokej úrovni už aj pri prietoku vyso-
ko nad tretím stupňom povodňovej
aktivity,“ uviedol P. Minárik. Podľa
jeho slov vodohospodári nedávno, aj
vzhľadom na nové protipovodňové
opatrenia, prehodnotili stupne aktivity.
Prvý zdvihli o dvadsať centimetrov,
druhý o desať a tretí zostal nezmenený.
Funkčnosť nových protipovodňových
zariadení preverila práve nedávna
vysoká hladina Dunaja.
V súvislosti s možným premnožením
komárov po povodniach P. Minárik
uviedol, že tí, ktorí sa v uplynulých
dňoch pozerali v Devíne do vody, vide-
li miliardy vyliahnutých lariev vo
veľmi pokročilom štádiu. Osobne si
myslí, že v priebehu niekoľkých dní sa
komáre vyliahnu a vyletia. Dodal, že
ide o obrovské čierne mraky lariev: „V
tomto čase ešte nie je vyliahnutý plôdik
mladých rýb z tohtoročného neresu a
larvy komárov nemá kto požierať,“
uviedol P. Minárik. (rob)

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

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

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

KÚPIM STAROŽITNOSTI

príjme ľudí

na doručovanie

týždenníka

v mestskej časti

Vrakuňa
Volajte na telefónne číslo

02/6531 6523

alebo píšte na adresu

praca@kolos.sk

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
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Primátor Bratislavy chce v parlamente 

presadiť zriadenie stavebnej polície

Dóm sv. Martina 

onedlho čaká

rekonštrukcia
STARÉ MESTO
Dóm sv. Martina obrástlo v minu-
lých dňoch lešenie a pod samotnou
katedrálou od Staromestskej ulice
môžu chodci prejsť len v improvizo-
vanom drevenom tuneli. Časť Dómu
je v havarijnom stave, budú ho
rekonštruovať.
Podnetom na začatie rekonštruk-
čných prác bol podľa hovorcu Brati-
slavskej arcidiecézy Jozefa Haľka ha-
varijný stav v severozápadnej časti
krovu veže. „Celkový rozsah prác sa
však ešte postupne profiluje, s naj-
väčšou pravdepodobnosťou sa bude
rekonštruovať aj strešná krytina,
niektoré pozlátené prvky, krov i fasá-
da veže,“ uviedol. Dodal, že veľa
bude závisieť aj od pamiatkového a
reštaurátorského prieskumu, ktorý sa
začne robiť hneď po tom, ako sa
dostavia lešenie.
Od 8. marca 2008 je Dóm sv. Martina
sídelnou katedrálou bratislavského
arcibiskupa, metropolitu Západnej pro-
vincie Slovenska. Ide o trojloďový
gotický kostol, ktorý je najvýznamnej-
šou sakrálnou stavbou mesta. Postave-
ný bol na mieste pôvodného románske-
ho kostola. Kostol má dĺžku 69,37 m,
šírku 22,85 m a výšku 16,02 m, výška
svätyne je 18,5 metra. Veža dómu je
vysoká 85 metrov. 
Dnes patrí Katedrála svätého Martina k
najnavštevovanejším historickým pa-
miatkam v Bratislave. Korunovácie
boli najslávnejším obdobím v dejinách
Dómu. Ide o obdobie v rokoch 1563-
1830, keď bol korunovačným chrá-
mom uhorského kráľovstva a miestom
devätnástich korunovácií. Z toho tu
bolo korunovaných jedenásť kráľov
vrátane Márie Terézie a osem kráľov-
ských manželiek. (rob, brn)

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.

MacBook 
už od 930 € s našou 
študentskou zľavou

BRATISLAVA
Primátor Bratislavy Andrej Ďurkov-
ský (KDH) podporil iniciatívu Petr-
žalčanov na zriadenie stavebnej polí-
cie. Ako uviedol, práve bezmocnosť
samosprávy pri postihovaní čiernych
stavieb bola pre neho jedným z dôvo-
dov, prečo sa rozhodol kandidovať
do Národnej rady SR.
„Neustále a markantné porušovanie sta-
vebného zákona, hromadiace sa čierne
stavby, arogancia investorov, s ktorými
si samospráva nevie rady, môže vyrie-
šiť jedine represia. Ňou je práve zriade-
nie stavebnej polície. Samospráva musí
dostať do rúk účinné zbrane, aby mohla
efektívne zasahovať proti porušovaniu
pravidiel a vzniku čiernych stavieb,“
uviedol primátor Ďurkovský.
Vznik stavebnej polície požaduje aj ini-

ciatíva Stavebná polícia, ktorá vznikla
tento rok v Petržalke. Náprava súčasné-
ho nevyhovujúceho stavu si vyžiada
zmenu stavebného zákona a úpravy
ďalších právnych predpisov. Iniciatíva
navrhuje sprísnenie pokút a nové druhy
sankcií za porušenie stavebného záko-
na, ako sú zákaz činnosti, zhabanie
strojov a podobne. Taktiež chcú dať sta-
vebnému úradu možnosť kontroly už v
priebehu výstavby a v prípade poruše-
nia stavebného povolenia možnosť
stavbu zastaviť, alebo ju odpojiť od
inžinierskych sietí. Rozšíriť by sa tiež
mali možnosti na odstránenie nelegál-
nych stavieb a sprísnilo by sa dodatoč-
né legalizovanie čiernych stavieb.
Problémom Bratislavy nie sú však len
čierne stavby, ale aj veľké stavby, ktoré
ovplyvňujú dopravu, životné prostre-

die a infraštruktúru v meste. Primátor
A. Ďurkovský v uplynulých rokoch
opakovane požadoval takú úpravu
legislatívy, ktorá by umožnila osobitné
spoplatnenie veľkých stavebných
investícií v hlavnom meste. Poslanci
Národnej rady SR to doteraz odmietali.
„Bratislava za posledné roky prežívala
stavebný boom. A napriek tomu, že ten
sa v čase krízy čiastočne stiahol do
ústrania, na úrade máme stále množ-
stvo žiadostí o vydanie záväzného sta-
noviska na vybudovanie investície.
Práve osobitné spoplatnenie veľkých
stavebných investícií určite pomôže
tomu, aby nielen Bratislava, ale i ďal-
šie slovenské mestá a obce získali
významné prostriedky na rozvoj
dopravy, zelene a sociálnej infraštruk-
túry,“ tvrdí A. Ďurkovský. (brz)

Do Eurovey

sa bude v júni

chodiť na futbal
BRATISLAVA
Historické futbalové zápasy sloven-
skej reprezentácie na blížiacich sa
majstrovstvách sveta vo futbale v
Južnej Afrike budú môcť Bratislav-
čania i návštevníci hlavného mesta
spoločne sledovať na veľkoplošnej
LED obrazovke.
Na vytvorení oficiálnej fanúšikovskej
zóny KIA Fan Fest Bratislava 2010 na
novom námestí v rámci štvrte Eurovea
sa podieľali samospráva hlavného
mesta, spoločnosť Ballymore Group a
spoločnosť KIA Motors Sales Slovens-
ko, ktorá je platinovým partnerom slo-
venskej futbalovej reprezentácie a ofi-
ciálnym partnerom FIFA.
Zóna bude po prvý raz sprístupnená k
sledovaniu úvodného zápasu Slovensko
- Nový Zéland v utorok 15. júna 2010
krátko popoludní. Na LED obrazovke s
plochou 45 štvorcových metrov a v HD
rozlíšení budú môcť Bratislavčania sle-
dovať zápasy Slovenska aj v nedeľu 20.
júna proti Paraguaju a vo štvrtok 24.
júna 2010 popoludní proti Taliansku.
V dňoch, keď Slovensko nehrá, bude
KIA Fan Fest Bratislava ponúkať
návštevníkom najatraktívnejší futbalo-
vého prenosu dňa na základe programo-
vej ponuky STV. Partneri ešte rokujú o
možnostiach predĺžiť prevádzku až do
finále majstrovstiev, ktoré je naplánova-
ný na 11. júla 2010, a to bez ohľadu na
to, či Slovensko postúpi zo skupiny.
Vstup pre fanúšikov bude bezplatný. Vo
fan zóne bude bohatý - najmä hudobný
- program. Nebudú chýbať atrakcie pre
deti a súťaže. Návštevníkom budú k dis-
pozícii stánky s občerstvením, či mož-
nosť zakúpiť si oficiálne darčekové
predmety k majstrovstvám. 
Kia Fan Fest predstavuje unikátny
celosvetový projekt spoločnosti Hyun-
dai KIAAutomotive Group, ktorá je ofi-
ciálnym partnerom FIFA 2010 a má
exkluzívne práva na usporiadanie taký-
chto podujatí. Po postupe Slovenska na
MS 2010 sa aj Bratislava dostala po
prvýkrát do zoznamu vyše dvadsiatich
európskych veľkomiest, v ktorých sa
koná KIA Fan Fest. (miv)

STARÉ MESTO
Na chýbajúce časti oplotenia na delia-
com ostrovčeku na Staromestskej
ulici upozornilo redakciu Bratislav-
ských novín už viacero čitateľov.
Zhodli sa na tom, že diery v plote sú
tam už niekoľko týždňov, no kompe-
tentní zatiaľ nič neurobili. 
Konkrétne čitateľka Jana Prandová kon-
štatuje: ...„pomaly, ale isto začínajú miz-
núť zátarasy znemožňujúce dostať sa
chodcom cez frekventovanú Staro-
mestskú ulicu. Nedávno som si dokonca
všimla ďalší narušený kúsok plota.“ 
O skúsenosti sa podelil aj ďalší čitateľ
Jozef Dúbravan. Pamätá si, podľa vlast-
ných slov, na tragédiu, ktorá sa tu stala
už dávno. „Zakaždým, keď tadiaľ idem,
sa mi ten nepríjemný zážitok vybaví v
pamäti. Neprajem ho nikomu,“ konšta-
toval. Je vraj dobré, že mesto osadilo na
komunikácii zábradlie, no v prípade
potreby treba na ich zničenie zareago-
vať a o oplotenie sa starať, aby už
nedošlo k ničomu tragickému.
Mesto dalo na frekventovanej Staro-
mestskej ulici vybudovať bezpečnostný

deliaci ostrovček, na ktorý osadilo plot a
vysadilo zeleň. Nedávno však, zrejme
vandali alebo zlodeji, časť oplotenia
zničili. Po zmiznutí jedného dielca plota
navyše zdevastovali aj jeho ďalšiu časť. 
Z dispečingu oddelenia cestného hospo-
dárstva magistrátu sme sa dozvedeli, že

dodanie chýbajúceho dielu objednali 1.
apríla, no oprava sa omeškala kvôli
tomu, že museli doobjednať ďalší diel.
K poškodzovaniu plota dochádza po
dopravných nehodách a kvôli ľuďom,
ktorí ho ničia. Robert Lattacher

FOTO - autor

Diery v plote na Staromestskej si všimli

občania, mesto ich dá opraviť v júni
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Ankety občanov

by mali byť

pred zmenami
LIST ČITATEĽA
Komu má vlastne slúžiť MHD?
Táto otázka zaujíma mnohých oby-
vateľov Ružinova. Nedávne do-
pravné zmeny nám strašne skom-
plikovali život a keďže nám
„odrovnali“ dopravu, obchodov je
tu prabiedne.
Sme radi, že linka č. 96 ide až na letis-
ko k obchodným centrám, ale nevieme
si vysvetliť, prečo bola zrušená zástav-
ka linky č. 96 na Nevädzovej ulici -
smer Petržalka. Je tu základná škola,
materská škola, gymnázium, kostol,
domov dôchodcov a jediná zástavka
spoločná s traťou č.75, kde sa dalo pre-
stúpiť. Nosiť nákupy zo zástavky
Gagarinova je pre nás starších občanov
namáhavé a pri troške ľudského prístu-
pu bolo aj iné riešenie.
Ak chceli ušetriť trošku nafty, mohli
zrušiť zástavku na Gagarinovej, preto-
že zo spojov 201 a 202 sa dá prestúpiť
na zástavke Hraničná a pre ľudí by sa
nič nezmenilo, pretože tam môžu pre-
stúpiť aj opačne, z trate č. 96. A ak už
ináč nechceli, mohli nám dať zástavku
na znamenie. 
Na jednej strane by som ich chcela
pochváliť za zriadenie zástavky na
znamenie pri obchodnom dome Billa,
ale na druhej strane nám presmerovali
aj zástavku trate č. 66 na Mliekárenskej
pri Lidli, kde sme mohli vystúpiť aj
nastúpiť pri obchode. Dala sa predsa
zvoliť aj iná trasa, napr. ako ide 207,
alebo ak chceli posunúť dopravu k
divadlu, mohli tam dať 66-ku. Každý
druhý autobus by úplne stačil, ak by
pokračoval ďalej po Záhradníckej ul.,
veď do tých drahých obchodov aj tak
chodia väčšinou iba bohatí a tí sa vozia
na bavorákoch, alebo by mohli prestú-
piť na Miletičovej na trať č. 50. 
To isté urobili aj s traťou č. 50, ktorá
mohla naďalej stáť na Šafárikovom
námestí a odtiaľ pokračovať ďalej. Je
zaujímavé, že trať č. 95 takto chodí a
sústavnými zmenami zbytočne nekom-
plikujú Petržalčanom život, tak, ako
nám v Ružinove. A nehovorím už o
tom, že nás úplne odrezali od športovej
haly a zimného štadióna, keďže trať
č.75 chodí iba v špičke pracovných dní
a trať č. 78 cez víkendy tiež nechodí.
Pôvodnú trať č. 34 ničím nenahradili a
autobus teraz chodí poloprázdny. 
Bratislava nie je iba o bohatých a
myslím si, že MHD by mala slúžiť
všetkým. Malo by sa preto stať dob-
rým zvykom, že keď sa má meniť
doprava, ľudia by sa mohli k zmenám
vyjadriť anketou. Ešte raz by som
chcela za obyvateľov Ružinova apelo-
vať na zdravý rozum a vrátiť spoje
tak, aby slúžili ľuďom a nie aby cho-
dili po novom len preto, že niekto tak
bezhlavo rozhodol. 

Mária Kubicová, Ružinov

Na jedlo sme

čakali hodinu 

a dvadsať minút
LIST ČITATEĽA
Chcem sa podeliť o našu skúsenosť s
reštauráciou Fresh Restaurant na
Panskej ulici 14. Po preštudovaní ich
zaujímavej stránky na internete a
zvážení polohy v absolútnom centre
Starého Mesta sme sa rozhodli pre
tento podnik ako miesto stretnutia
pre našu malú firmu. 
Miesto, ktoré nám v piatok podvečer
dopraje zázemie pre príjemný gurmán-
sky zážitok. Bohužiaľ, tak ako aj v
živote platí - všetko je inak - tak to pla-
tilo aj v osudný večer koncom mája,
keď sa naše stretnutie v inak útulnom
podniku začalo. 
Privítala nás čašníčka, príjemná, rov-
nako bolo príjemné ľahké predjedlo
ako pozornosť podniku za čas, ktorý
sme museli stráviť čakaním na hlavné
jedlo, ale to sme ešte nevedeli, že od
výberu hlavného jedla, podotýkam bez
nejakých špeciálnych prianí ohľadom
predjedál, či polievok, uplynie hodina
a 20 minút! 
V podniku pritom nikto nebol, vyníma-
júc možno dva stoly na terase. Počas
predlhého čakania sme mali možnosť
občerstviť sa bielym vínom slovenskej
preveniencie, ktoré by bolo určite
výborné, nebyť teploty (odhadujem asi
22 stupňov), ktorá už nesvedčí ani čer-
venému vínu! Neskôr som mal tú česť
osobne navštíviť chladničku na vína a
zistiť, že napriek snahe ani minimálne
nechladí a slúži asi len ako úložisko na
degradáciu inak výborných sloven-
ských značiek. Ďalej som bol nemilo
prekvapený, keď mi personál oznámil,
že nechladia ani alkohol typu Martini
či vodka, ale že mi to môžu dať do stu-
deného pohára s ľadom....
Tak to som si už vážne nechal zájsť chuť.
Drobnosť - keď som si išiel do chladiacej
nádoby na víno vypýtať viac ľadu
(pôvodne boli asi štyri kocky), čašník mi
moje želanie splnil, zároveň ma však
nechal odniesť si víno aj s chladiacou
nádobou k stolu, už ponechám bokom.
Jeho oblečenie komentovať nebudem,
akurát som nevedel, či je tiež návštevní-
kom alebo personálom. Len tak si viem
vysvetliť rifle a tričko... 
Keď už sme sa dostali k jedlu, tak som
dostal informáciu, že moja objednávka
bude trošku neskôr. Závidiac mojim
desiatim kolegom som minimálne
desať ďalších nekonečných minút sle-
doval ako jedia, pre úplnosť dodávam,
že jedlo bolo slušné a v zásade mu
nemožno nič vyčítať.
Dúfam, že budúci návštevníci mesta
budú mať šťastnejšiu ruku pri výbere
reštaurácie, alebo že majiteľ tohto pod-
niku urobí nápravu.

Roman Jošt, Bratislava

Meštiansky pivovar je správna krčma
Na Drevenej ulici, kde bývala reštau-
rácia rýchleho občerstvenia Pizza
Hut, je už niekoľko mesiacov pivo-
var. Presnejšie nová reštaurácia
BRATISLAVSKÝ MEŠTIANSKY
PIVOVAR. S tým niekdajším na
Rybnom námestí síce nemá nič spo-
ločné, hlási sa však k jeho odkazu.
Interiér bol prerobený skutočne s citom,
v dolnej časti je výčap, na poschodí je
uzavretá fajčiarska časť a podstatne väč-
šia časť pre nefajčiarov. Na stenách sú
fototapety starého Prešporku, na stro-
poch drevené krovy, na podlahe dlažba.
Stoly a stoličky sú drevené, štýlové sú aj
lampy na stenách.
Vlani v meste vzniklo viacero nových
pivární, toto je však prvá, kde varia
vlastné pivo. Čapujú tu Bratislavský
ležiak 12o (0,33/1,10 €, 0,5/1,90 €).  Nás
samozrejme zaujímala najmä kuchyňa.
Tá je podľa šéfkuchára klasická, konzer-
vatívna, poctivá a výdatná domáca.
Medzi predjedlami sú všetky možné piv-
né špeciality - ochutnali sme Domácu
huspeninu s mäskom (3,30 €) v smalto-
vanej miske. Bola vynikajúca. Rovnako
teplé predjedlá - v našom prípade
“Wuršt” pečený na grile naložený v čier-

nom pive s cibuľkou a s plackami (4,80
€) či Grilovaný liptovský oštiepok s
hubami a čerstvým chlebom (3,90 €).
Žiadnu výhradu sme nemali ani proti
Milovanej domácej držkovej polievke
(2,90 €), Hovädziemu vývaru s domáci-
mi slížikmi a s mäskom (2,90 €) či Ces-
nakovej krémovej v bosniaku (2,90 €).
Držková a hovädzia boli poriadne husté
a sýte, originálny bol bosniak, ktorý mal
vytvarované aj uško!
Z hlavných jedál sme si dali Mäsko s
rúčkou, čiže vyprážané kuracie nožičky
so zemiakovou kašou (7,20 €). Na
vyprážanom mäse nie je čo pokaziť,
bolo podľa očakávania. Výnimočne
dobré boli Spare Ribs, čože pikantné
marinované rebrá v kalifornskom štýle,
pečené na lávovom grile (11,90 €). Ser-
vírované boli na drevenom podnose s
omáčkami v smaltovaných mištičkách.
Azda najlepšie pečené rebrá, aké sme
doteraz v Bratislave jedli. Rovnako
dobré bolo aj Pečené kolienko z mladé-
ho prasiatka s kapustou, lokšou a so
zemiakovými knedľami (9,90 €).

V jedálnom lístku nechýba ani klasika
ako Sviečková na smotane s domácim
knedlíkom (7,20 €) či Kôprovka s hovä-
dzinkou a knedlíkom (6,90 €). Naozaj
ako doma. Z múčnych jedál sme ochut-
nali Zemiakové knedličky s údeným
mäsom a s kyslou kapustou (6,10 €).
Rovnako bez výhrad.
Až doteraz sme nemali voči jedlu a
obsluhe výhradu. Domáca kuchyňa aká
je dnes v Bratislave len málokde. Nikto
však nie je dokonalý, ani Meštiansky
pivovar nie je výnimkou. Namiesto Lek-
várových pirohov (2,90 €) sme totiž
dostali pirohy bryndzové. Keď sme na to
upozornili čašníka, len konštatoval, že
kuchár sa asi pomýlil. Po 20 minútach
sme dostali pirohy plnené slivkovým
lekvárom, avšak bez slova ospravedlne-
nia. O kompenzácii za čas tu strávený
navyše ani nehovoriac.
Pre niekoho budú tunajšie ceny možno
trochu vyššie, dobrá domáca kuchyňa to
však určite vyváži. Krčma ako má byť.
Naše hodnotenie: ����

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

Človek musí poznať všetky svoje práva
Už niekoľko dní sa všetky média
zaoberajú desivou situáciou vybreže-
ných riek a potokov. Zimomriavky
mi behajú po chrbte, keď vidím
domy zatopené až po strechu, divoko
sa valiacu vodu po uliciach a budovy
padajúce ako domčeky z karát.
Popri ľudských tragédiách sú žabomy-
šie prekáračky zvoleniachtivých kandi-
dátov priam smiešne. Zlosť ma chytá pri
ešte stále pribúdajúcich bilbordoch, síce
s nízkou výpovednou hodnotou, ale o to
nákladnejších. Keby sa tak jednotlivé
politické strany radšej pretekali v tom,
koľko peňazí ušetria v prospech obetí,
určite by to malo väčší ohlas. No čo už! 
A viete, čo ma za posledné dva týždne
naštvalo najviac? Vyjadrenie niektorých
poisťovní o tom, že prehodnotia svoje
poistné zmluvy podľa záplavových
oblastí! Po slovensky povedané: ak je
niečo rizikové, jednoducho vám to
nepoistia! Nechcem viesť vojnu s pois-

ťovňami, ale dávam za pravdu svojmu
(už dávno mŕtvemu) otcovi, že banky a
poisťovne síce rady vyberajú poistné,
ale veľmi nerady sa vystavujú rizikám. 
Chcete príklad z praxe? Keď sme stava-
li dom, poistili sme si stavbu za vtedy
3000 korún. A naozaj došlo k poistnej
udalosti. Z takmer hotového domu nám
zlodeji odborne odmontovali kotol a
bojler ústredného kúrenia. Prípad zdan-
livo ako vyšitý pre poisťovňu, pretože
obidva predmety už boli riadne namon-
tované, ba aj funkčné a zlodej prekonal
až trojo zamknutých dverí. Škodu vyčí-
slili na 68 000 korún.
A čo sa stalo? Predovšetkým sme muse-
li doslova donútiť policajtov, aby spísa-
li protokol o udalosti. Nechcelo sa im do
toho, pretože tvrdili, že poisťovňa škodu
aj tak neuhradí – vraj s tým majú svoje

skúsenosti. Po prelomení ich odporu
sme vkráčali do poisťovne, kde však
odmietli prijať nahlásenie udalosti –
lebo aj tak škodu likvidátor neuzná!
Nebudem čitateľov zabávať  ťahanica-
mi až po úroveň najvyšších orgánov
dotyčnej poisťovne. Faktom je, že sme
vec nakoniec vyhrali – hoci môj syn to
už chcel vzdať, aby ho nakoniec nesko-
lil infarkt. Priznám sa, že som sa zaťala
a bola som rozhodnutá použiť aj súdnu
cestu. Príbeh je o tom, že človek musí
sám poznať svoje práva a nedať sa
„odpinkať“ zdanlivo suverénnym úrad-
níkom. To po prvé.
A po druhé si spotrebiteľ musí dobre
rozmyslieť, akú zmluvu a s akou organi-
záciou uzavrie. Konkurencia hrá v pro-
spech spotrebiteľa. Musíme si sami
vyčistiť trh, lebo z našich daní platené
organizácie nemajú veľkú chuť pasovať
sa so silnými právnymi subjektmi. 

Marta Černá, Fórum spotrebiteľov

BRATISLAVA
Bratislavčania majú šancu pomôcť
životnému prostrediu vo svojom
meste. Stačí na to napríklad odo-
vzdať starší mobilný telefón, prípad-
ne sa iným spôsobom zapojiť do
súťaže spoločnosti Orange.
Súťaž je jednoduchá. Mesto, ktorého
obyvatelia sa od 1. júna do 31. augusta
2010 preukážu ako najaktívnejší a odo-
vzdajú v predajniach najviac použitých
telefónov, alebo si aktivujú najviac elek-
tronických faktúr, získa od spoločnosti
3300 eur na nákup zelene na skrášlenie
verejných priestorov. Orange na tento
účel celkove prerozdelí 19 800 eur. 
Možnosť získať prémiu na skrášlenie
okolia má 108 slovenských miest, v
ktorých sa nachádza 157 predajných
miest spoločnosti. Zákazníci operátora
sa môžu zapojiť jedným alebo viacerý-
mi environmentálnymi aktivitami.
Stačí, ak prídu do predajne vo svojom
mieste a splnia jednu z nasledujúcich
štyroch určených podmienok:

- Odovzdajú do zberu svoj nefunkčný
mobilný telefón.
- Pri kúpe nového mobilného telefónu
odovzdajú v predajni svoj používaný,
stále však funkčný mobil a batériu.
- Aktivujú si elektronickú faktúru.
- Odpredajú svoj funkčný mobilný te-
lefón v rámci novej služby Šrotovné.
Za každú z týchto aktivít získa zákaz-
ník pre svoju Orange predajňu a mesto
jeden bod. Obyvatelia budú súťažiť v
troch regiónoch - západoslovenskom,
stredoslovenskom a východosloven-
skom. Aby mali všetky mestá a obce
rovnaké šance, v každom z regiónov
vyhlásia až dvoch víťazov. Jedno
mesto s viac ako 20 000 obyvateľmi a
jedno, ktoré má menej ako 20 000 oby-
vateľov. Celkove tak bude 16. sep-
tembra 2010 vyhlásených šesť Zele-
ných miest. 
„Pri všetkých aktivitách dlhodobo
dbáme na to, aby malo naše podnikanie
čo najmenší vplyv na životné prostre-
die. K zodpovednému správaniu k prí-

rode motivujeme aj našich zákazníkov,
zamestnancov a dodávateľov,“ uviedla
Natália Tomeková, zodpovedná za
CSR Orange Slovensko a dodala:
„Neustále sa preto snažíme hľadať
nové spôsoby, ako poukázať na to, že
prírodu si treba vážiť a pristupovať k
nej ohľaduplne. Projekt Zeleň pre
mesto upozorňuje zaujímavou formou
našich zákazníkov na spôsoby, ako sa
môžu správať ekologicky.“
Telefóny, ktoré zákazníci odovzdajú v
predajných miestach, nemusia mať
originálne balenie, možno ich odo-
vzdať aj samostatne. Pre obyvateľov
Bratislavy je navyše zaujímavé, že
hlavné mesto sa nebude brať ako
jeden celok, ale každá mestská časť
bude posudzovaná jednotlivo. Cie-
ľom Orangeu je motivovať zákazní-
kov k environmentálnym aktivitám a
pomôcť tak k zachovaniu životného
prostredia budúcim generáciám.
Viac informácii o projekte nájdete na
www.orange.sk/zelenpremesto. (kč)

Bratislavčania môžu aj zberom starých

mobilov prispieť na zeleň v meste

AUTOŠKOLA PROFIT
Využite výhodné akcie!

www.auta.szm.sk
1. Pekná cesta 15, Krasňany

2. Vysoká ulica 12, absolútne centrum

Tel. 4488 5003, 
mobil 0905 514 953

nonstop
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Nová doba

meškala, rodičia

boli nahnevaní 
NOVÉ MESTO
Minulotýždňové odvolanie otvorenia
detského ihriska Nová doba zdvihlo
žlč nejednému rodičovi s dieťaťom.
Dôvod bol jasný. Ihrisko mali otvo-
riť v stredu 2. júna 2010 (avizovali to
aj Bratislavské noviny), ale samo-
správa Nového Mesta to nakoniec
odvolala.
Za mnohých vyjadril svoje rozhorče-
nie nad tým, že ihrisko neotvorili v
stanovenom čase Stanislav Rajec:
„Pred niekoľkými dňami som sa dočí-
tal o otvorení ihriska v Novej dobe.
Malo tak byť 2. júna 2010. Dotácia
900 000 eur sa síce využila, ihrisko je
zvonku krásne, ale ako sme zistili - aj
zatvorené! V sobotu sme tam šli s
vnúčatami, ktoré už horeli nedočka-
vosťou, a keď sme našli dvere
zamknuté a opásané hrubými reťaza-
mi, deti sa jednoducho rozplakali.
Nedalo sa im vysvetliť, že niekto
klame a že sa to otvorí, až keď sa bude
môcť ukazovať pred kamerami, aby
ho všetci videli... Ak bola známa
informácia, že to „otvorenie“ je
nereálne, načo táto iniciatíva ? A ak to
bolo reálne, prečo sa to pred užívateľ-
mi takto chráni?“
Podobné skúseností s Novou dobou
mali aj desiatky ďalších rodičov, ktorí
nechápali, prečo v stredu 2. júna nemo-
hol niekto jednoducho prísť a ihrisko
otvoriť a prečo sa okolo toho robilo
také predstavenie. „To bol naozaj taký
problém, aby sa páni postavili pod
dáždnik, povedali pár teplých slov a
ihrisko otvorili. Stratili sme pekný
víkend, ktorý sme mohli stráviť na
ihrisku. A to všetko pre to, lebo niekto
asi chcel byť pred voľbami vycapený
na fotografii!” dodala Jana Lavocká.
Otvorenie detského ihriska Nová doba
nakoniec presunuli na utorok 8. júna
2010. (brn)

Petržalčania

majú opäť svoje

tradičné dni
PETRŽALKA
Už 13. ročník dni Petržalky sa v roku
2010 začal v piatok 4. júna a potrvá
do soboty 19. júna, keď vyvrcholí
veľkým galaprogramom v priesto-
roch Závodiska v Starom háji.
Predstavia sa na ňom napríklad detská
scéna s deťmi materských a základ-
ných škôl - vrátane prehliadky čínske-
ho bojového umenia, HIP-HOP fakulty
Johnyho Mečocha a Lady Mel, vystúpi
divadielko pre deti Atrapa či folklórny
súbor Lúčka...
Starším návštevníkom zase zahrajú
obľúbené dychovky Križovianka, Kar-
patská kapela, zaspievajú Melódia a
Nádej. Sprievodnou akciou dňa a urči-
te aj jednou z najatraktívnejších bude
súťaž vo varení gulášu - Petržalská
varecha, ale napríklad aj jarmok reme-
siel, bezplatné vyšetrenie krvného
tlaku, meranie cholesterolu a predaj
kníh vyradených z fondu Miestnej
knižnice Petržalka.
Večerný galaprogram potrvá do polno-
ci a obstarajú ho YPS, Peter Cmorík,
Katka Knechtová a Richard Müller. Na
záver bude ohňostroj. Vstup na poduja-
tie je zadarmo. (brn)

Nové drevené schody pod hradbami

prepojili promenádu nad Zámockou
STARÉ MESTO 
Pod bratislavským hradným areá-
lom nedávno pribudol drevený chod-
ník. Vznikol preto, lebo už dlhší čas
chýbala pešia trasa zo severozápad-
nej strany hradného vrchu, ktorá by
dokončila okruh po obvode hradieb. 
Drevené hradné schody postavila
mestská spoločnosť Paming. Nešlo
však o pôvodný architektonický návrh
jedného z renomovaných bratislav-
ských architektov, pretože ten bol vraj
finančne náročný. 
Podľa mestskej organizácie až do
vybudovania schodov vytvárala časť
hradného vrchu efekt slepej uličky. Tá
vraj poskytovala anonymitu „návštev-
níkom“, po ktorých sa tu hromadil
odpad a sťažnosti obyvateľov okolia.
Navyše za tmy to nebolo veľmi bez-
pečné miesto. 
„Naším cieľom bolo zrealizovať
finančne menej náročné prepojenie
existujúcej pešej trasy po severnom
obvode hradného opevnenia so Zá-
mockou ulicou,“ uviedol riaditeľ
Pamingu Jozef Hrabina. Oslovili preto
mladých architektov, súrodencov
Andreu Mikulajovú a Juraja Mikulaja,
ktorí vypracovali návrh prepojenia.
„Vyriešenie prepojenia je dočasné a
reverzibilné riešenie, kým sa v budúc-
nosti navybudujú trvalé kamenné pre-
pojenie,“ uviedol riaditeľ. Ako infor-
moval, prepojenia tvoria dve priamo-
čiare schodiská vo svahu hradného
vrchu a chodník medzi nimi. 
Schodisko, ktoré sa napája na existujú-

cu pešiu trasu, je položené šikmo na
svah. „Toto odchýlenie od spádnice je
spôsobené zámerom zachovať jednotný
profil stúpania na celom schodisku,“
konštatoval. Druhé, podstatne dlhšie
schodisko, vedúce od hradieb k Zámoc-
kej ulici, je osadené rovnobežne s exi-
stujúcim oporným múrom vstupu do
podzemných garáží, ktoré sú pod budo-
vou na západnej terase Hradu. Dodal,
že konštrukcia schodiska je pomerne

jednoduchá a ide v podstate o dve dre-
vené „schodnice“ so stupňami z jedľo-
vého dreva. 
Drevenú konštrukciu dopĺňa zábradlie
z oceľových profilov. Jozef Hrabina
dodal, že medzi schodiskami je vybu-
dovaný štrkový chodník vedený tesne
popri hradbách. Celkové náklady na
projekt a stavbu schodov boli 130 000
eur. Robert Lattacher

FOTO - autor

Jeden z problémov kvality
stredných škôl, ktoré má kraj vo
svojej pôsobnosti je podľa
predsedu BSK Pavla Freša aj
kvalita učiteľov a výška ich
platu. Mnohí preto zo škôl
odchádzajú a zostávajú len
„najzanietenejší“. Župa preto
navrhuje vytvorenie viaczdrojo-
vého motivačného fondu, cez
ktorý by sa mali platy učiteľov
navýšiť. „Tabuľkové platy sú
niekde nadštandard a niekde

sú podštandard,“ povedal
Frešo. Takýto model by sa dal
podľa neho vytvoriť v rámci
Plánu hospodárskeho a sociál-
neho rozvoja (PHSR), finančne
by však mali prispievať aj
zamestnávatelia v kraji. „Župa
musí hľadať iné zdroje a
veľkí zamestnávatelia sa nám
zdajú ako najlogickejší part-
neri, ktorí by do toho mohli
prispieť,“ pokračoval. 
Podľa predsedníčky Výboru

NR SR pre vzdelávanie, mlá-
dež, vedu a šport Tatiany Roso-
vej musí práve zamestnávate-
ľom existenčne záležať na kva-
lite ich budúcej pracovnej sily a
je jedno, či sa tá sila pripravuje
v odbornom alebo všeobecnom
vzdelávaní. „Som presvedče-
ná, že treba ísť aj ďalej, a to
na úroveň mestských častí,
ktoré majú v kompetencii
základné školy. Ak sa tento
model uplatní na župe, pred-
pokladám, že to bude dobrý
vzor aj pre ne,“ avizovala.
Podľa župana je viaczdrojový
motivačný fond jediný model,
ktorý sa dá uplatniť. „Je naším
právom niečo žiadať. Uvedo-
mujem si, že tento model je
unikátny, ale niekde treba
začať,“ myslí si. Rozhodovacia
právomoc, ktorý stredoškolský
učiteľ dostane peniaze navyše,
má byť na riaditeľoch. „To sú
ľudia, ktorí o tom najviac
vedia. My im nejaké ukazova-
tele ponúkneme, ale oni budú
tí zodpovední,“ doplnil župan.
BSK bude zase posudzovať, na
ktorú školu peniaze pôjdu. Kľú-
čom má byť pokrok, ktorý
školy dosahujú. Prvé rozhodnu-
tia v tejto oblasti by mali nastať
v septembri.

Kraj chce kvalitu školstva 
zlepšiť zvýšením miezd učiteľov
Bratislavský samosprávny kraj chce kvalitu školstva v
regióne zlepšiť aj zvýšením mzdových prostriedkov pre uči-
teľov. Ich platy sú totiž v porovnaní so zvyškom Slovenska
v nevýhode, keďže ich mzdy sú v pomere k nákladom na
život nižšie ako v ostatných krajoch. Zmeniť to má viac-
zdrojový motivačný fond.

Mladé Čunovo

ponúka dobré

susedské vzťahy
ČUNOVO
Mladé Čunovo je novou obytnou
zónou, ktorá vznikne pätnásť kilome-
trov od centra mesta. V časti Kono-
piská plánuje investor postaviť 109
samostatných rodinných domov a
šestnásť domov v radovej zástavbe.
Developerom projektu je spoločnosť
Mladé Čunovo, s. r. o., ktorá bude
záujemcom ponúkať celkovo 126 sta-
vebných pozemkov s územným rozhod-
nutím, s kompletne vybudovanými cest-
nými komunikáciami a inžinierskymi
sieťami a s možnosťou výberu projektu
pre stavebné povolenie. Celková plocha
územia pripravovanej obytnej zóny je
desať hektárov a predpokladaný začia-
tok výstavby ciest a inžinierskych sietí
je plánovaný na leto 2010.
Obytná zóna Mladé Čunovo ponúkne
ľuďom novinku na slovenskom trhu s
nehnuteľnosťami. Ide o projekt pod
názvom Susedské záhrady. Poskytne
priestor na vzájomnú komunikáciu,
stretávanie sa a vytváranie sociálnych
väzieb medzi susedmi. 
Mladé Čunovo je výbornou lokalitou aj
pre ľudí, ktorí hľadajú aktívne možnos-
ti trávenia voľného času. Nová obytná
zóna vyrastie v blízkosti areálu vodných
športov. Okolie novej zástavby ponúka
možnosti športového vyžitia na cyklis-
tických a korčuliarskych trasách na
dunajskej hrádzi, člnkovanie, kúpanie či
rybárčenie na čunovských jazerách. 
Dopravne je južná zóna hlavného mesta
dostupná mestskou hromadnou dopra-
vou a má dobré napojenie na neďalekú
diaľničnú križovatku smerom na Buda-
pešť, Viedeň, Praha a Žilina. Zámerom
projektu Mladé Čunovo je vytvoriť
verejný priestor, ktorý dáva podmienky
a podporuje rozširovanie sociálnych
väzieb v rámci vidieckeho osídlenia.
Jeho súčasťou je „odstrániť“ vysoké
ploty - najmä pred domami zo strany
ulice vytvoriť otvorený priestor s upra-
venými predzáhradkami. 
Ambíciou developera je minimalizovať
izolovanie ľudí na vlastnom pozemku.
Chce vytvoriť také podmienky, aby
ľudia chodili von radi, žili na normálnej
ulici, stretávali sa so susedmi, priateľmi,
bez obáv púšťali z domu i svoje deti.
Súčasťou zámeru je preto aj vybudova-
nie širších chodníkov, ako je bežný štan-
dard, ktoré budú doplnené upravenými
pásmi zelene. (brn)

Deti zase budú

osobnosťami

juniálesu 
PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Mestská časť Bratislava-Podunajské
Biskupice pozýva v sobotu 26. júna
2010 do areálu pri Pošte na Uzbeckej
ulici na 4. biskupický juniáles.
V uplynulých rokoch sa kládol dôraz
na zviditeľnenie školských a mimo-
školských aktivít detí a žiakov škôl v
zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej
časti a hlavná téma zostala. 
Okrem účinkovania detí a žiakov
materských a základných škôl v hlav-
nom programe návštevníkov juniálesu
potešia aj vystúpenia Petra Nagyho so
skupinou  Indigo, Mira Šmajdu, skupi-
ny RockAge, Arcus či program skupi-
ny Eminent. (brn)



8BRATISLAVSKÉ NOVINY 22/2010

V Medickej bude

pokus o rekord,

aj opekanie vola
STARÉ MESTO
Koncom týždňa, od 11. do 13. júna
2010, sa v Medickej záhrade usku-
toční 2. ročník gurmánskeho festiva-
lu BRATISLAVA FOOD FESTI-
VAL. Účasť na ňom zatiaľ potvrdilo
tridsať reštaurácii.
Zúčastnia sa na ňom dve dvojvidličko-
vé a tri jednovidličkové reštaurácie
ocenené gastronomickým sprievod-
com Gurmán na Slovensku, šesť reš-
taurácií roka z posledných štyroch
rokov podľa spomínaného sprievodcu,
účasť potvrdili traja kuchári roka a
dvaja somelieri roka na Slovensku z
posledného obdobia.
Pozvanie na festival predbežne
potvrdili a na Chefs live cooking aréna
predvedú svoje umenie Michelinom
ocenení šéfkuchári - Roland Trettl z
Rakúska a Fiorella Mattuci z Talian-
ska, ďalej šéfkuchári z Malajzie, Sri
Lanky, Španielska, Česka, Maďarska,
Talianska, Nemecka, Rakúska a Slo-
venska. 
Návštevníkov čakajú aj zaujímavé
novinky: Napríklad Trhovisko, kde
budú prezentovať svoje výrobky menší
producenti medu, medoviny a potravi-
nárskych produktov. 
V Stane regionálnych chutí členovia
Slovenského Zväzu kuchárov a cukrá-
rov odprezentujú regionálne špeciality
a recepty z celého Slovenska. Vínny
stan predstaví slovenských vinárov v
priereze od malých „garážových“ až po
tých najväčších. 
Tvoja čajová záhrada - oáza pokoja a
relaxu, bude zase v znamení pravých
sypaných čajov z celého sveta ako Dar-
jeeling, Oolongy a Dračia studňa.
Okrem teplých čajov tu budú servíro-
vané aj lahodné ručne pripravované
ľadové čaje. 
Počas akcie Pečieme s Teleránom -
súťaž a prezentácia pre návštevníčky
festivalu, ktoré pečú - budú moderá-
torky Telerána prijímať a hodnotiť
nedeľné koláče. Najlepšie recepty
zaradia do svojej druhej knihy o peče-
ní a varení.
Na festivale je pripravený aj program
pre deti: detská škola varenia a pečenia
pod názvom Deti varia rodičom a Slad-
ký svet detí, ak je dieťaťu kuchyňa
cudzia, môže navštíviť tvorivé dielne
Da Vinci.
Dospelí si môžu v barmanskej šou
namiešať svoj vlastný drink, v pube
Svet ochutnať jedlá k pivu alebo vo
vínnom stane testovať slovenské
vína. Športové typy sa môžu zúčast-
niť na majstrovstvách Slovenska v
odpale zátky zo šampanského. V
sobotu sa bude stredovekým spôso-
bom opekať vôl a všetci návštevníci z
neho môžu ochutnať. 
Minulý rok návštevníci food festu
vyrobili spolu s kuchármi Erdodyho
paláca rezanec, ktorý mal dĺžku 23
metrov - prestali ho vyrábať, až keď sa
pretrhol. Pokus o prekonanie sloven-
ského rekordu je pripravený na sobotu
12. júna 2010. (brn)

Poslanci asi

nemajú vzťah 

k tomuto mestu
AD: VYDRICU SA ZREJME 
NEPODARÍ OBNOVIŤ (BN 20/2010)
Rozhovor so starostom Starého
Mesta Andrejom Petrekom o aktuali-
tách projektu výstavby novej štvrte
pod Hradom, ktorá bola kedysi
známa ako Vydrica, vyvolal záujem
najmä tých Bratislavčanov, ktorí si
pamätajú bývalé časy tejto štvrte. 

~     ~     ~
„Zveľaďovanie“ pokračuje. Aký je
vlastne rozdiel medzi tými, ktorí zbúra-
li polovicu starej Bratislavy, a tými,
ktorí za rúškom „genius loci“ stavajú
sklenené kocky? Očakávajú páni z
magistrátu príval turistov pod hradný
kopec, kde budú stáť podobné kocky a,
samozrejme, vily tých bohatších?

~     ~     ~
Rozdiel vari iba v tom, že tí predtým
mali väčší strach z ľudí... Teraz sa šafá-
ri s mestským majetkom ako so svojím.

~     ~     ~
Problémom je, že väčšina poslancov ne-
má žiadny vzťah k nášmu mestu. Stačí
pár šikovných článkov zaplatených
developerskými skupinami, ktoré budú
poukazovať na výhodnosť ich projektov
a nevýhodnosť znovupostaviť repliky
starých domov. Aby sa investície do
Podhradia developerom vrátili, tak im
navrhujem postaviť tam nie tri, ale štyri
veže. A po schválení stavebného povo-
lenia ešte nadstaviť desať poschodí. A
potom sa bude magistrát vyhovárať na
mestskú časť, tá zase na stavebné záko-
ny... 

~     ~     ~
Pozitívny príklad toho, že by sa podari-
lo oživiť zaniknutú časť mesta, nemá-
me, stačí sa však pozrieť za hranice
(Drážďany, Varšava). A ak to mať nebu-
deme, tiež to o niečom svedčí... 

~     ~     ~
Snahu o jej obnovenie môže mať len
ten, kto si ju nepamätá. Táto lokalita si
určite zaslúži úctu. Mnohé novoposta-
vené budovy v Bratislave sú nové, ale
nie moderné skvosty. 

~     ~     ~
Zásadná chyba sa stala pred dekádou,
keď mesto predalo priestor bývalej
Vydrice. Vie mi niekto vysvetliť, prečo
toto mesto všetko predáva? PKO, Stará
tržnica atď... Lebo to nie sú rentabilné
projekty? Práve preto by sa o ne malo
starať mesto - veď ho štedro dotujeme
svojimi daňami! Podnikateľské aktivity
očakávam od podnikateľských subjektov
a príde mi úplne zvrhlé, aby akýkoľvek
systém (mesto, štát), ktoré má zákonom
vynútenú finančnú podporu občanov cez
dane, vstupovalo na trh ako ďalší súťa-
žiaci. Naopak, od mesta očakávam hlav-
ne stratové aktivity - keby som mal oča-
kávať len rentabilné projekty, tak to nech
radšej mesto prestane existovať, lebo
ktorákoľvek firma zastane jeho činnosť
lepšie a bez politických drístov. 

~     ~     ~
Problém je aj v dnešnej architektonickej
obci - čo architekt, to infantilne megalo-
manský spratok bez kúska pokory a citu
pre skromnosť (česť výnimkám).

~     ~     ~
Mesto by malo mať zákaz predávať
štátny majetok. Ono je tu vlastne na to,
aby ho spravovalo, takže niektorí páni to
majú pomýlené. Argument, že štát je zlý
vlastník, je otrepaná fráza, klišé, ktoré
slúži iba na ožobračovanie štátu. 

(z diskusie na www.banoviny.sk)

Kto si môže dovoliť byt v Bratislave?
LIST ČITATEĽA
Nedá mi nevyjadriť svoj názor na
bývanie v Bratislave. Je pekné, ako sa
starajú o výstavbu nových bytov v
našom hlavnom meste. Lenže, pýtam
sa, pre koho?
Pre mladých ľudí, pre „zazobancov“
alebo pre „horných desaťtisíc“? Prečo si
„niekto“ myslí, že všetci Bratislavčania
zarábajú 2000 €? Môže mi niekto
vysvetliť, ako sa mladá, vysokoškolsky
vzdelaná žena s doktorátom, s platom
510 € v školstve, dostane k slušnému
bytu, keď nemá „zazobaných“ rodičov?
Niekomu hneď napadne: „dobre sa
vydať“! 
Alebo muž, ktorý pracuje od vidím do
nevidím za 500 € ? Myslím si, že odpo-
veď je jasná. Nijako. Bude bývať u rodi-

čov dovtedy, kým sa oni neodoberú na
druhý svet a neuvoľnia byt. 
Hypotéka v tomto prípade neprichádza
do úvahy. Malý plat, niet ju z čoho splá-
cať. Pri otázke v Centre bývania v Apol-
le sa mi minulý rok na otázku, čo má
urobiť človek s platom 500 €, aby dostal
hypotéku na byt, dvaja mladí zamest-
nanci drzo smiali do tváre, že čo chcem
s takým malým platom!? Urazilo ma to.
Asi zarábali viac.
Tiež by som chcela bývať v byte s tera-
sou, ale, bohužiaľ, za 40 rokov, podotý-
kam, poctivej práce pre tento štát, som si
nenašetrila 7 miliónov, poviem korún,
aby som si ho mohla dovoliť. A chcela
by som ho. Už len za tie odrobené roky
by si človek zaslúžil splniť si sen. S
našimi dôchodkami? Hm.

Som už v dôchodkovom veku. Keď
som bola mladá, mala som šancu dostať
sa k bytu a slušne ho zariadiť. Dostáva-
li sme podnikovo-družstevné byty,
návratnú a nenávratnú pôžičku z firmy,
ktorú sme splácali 10 rokov, mladoman-
želské pôžičky. Mohli sme si založiť
rodiny, mali sme šancu. Dnes sa mladí
nehrnú do svadby, pretože vedia, že by
si nedokázali za malý plat kúpiť byt. A
byť na obtiaž rodičom v bytoch, kde sa
ledva pomestili ako deti, tiež nechcú.
Prečo sa potom štát čuduje, že starne-
me? Nech popremýšľajú, prečo. Alebo,
žeby sme všetkých mladých poslali do
sveta, nech tam odovzdávajú vedomosti
získané v tomto štáte? Idú voľby a zasa
to bude iba o rečiach. Kam to smeruje-
me? A. Siková, Bratislava

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

0905 234 615 � 4363 8184
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Chcú získať 

firmu na 

zimnú údržbu
KARLOVA VES
Mestská časť Karlova Ves vypísala
verejnú súťaž na zimnú údržbu
miestnych pozemných komunikácií
3. a 4. triedy, vrátane chodníkov, na
zimné obdobie rokov 2010 až 2014.
Predpokladaná hodnota zákazky bez
dane z pridanej hodnoty je 483 958,80
eur. Uchádzači musia predložiť mini-
málna požadovanú úroveň štandardov,
ako je poskytnutie údajov o podobnom
poskytnutí služieb v roku 2008 a 2009.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťaž-
né podklady alebo o prístup k doku-
mentom je 2. júla 2010. (rob)

V Galérii Lamač

budú rozoberať

tému krásy
LAMAČ
Obchodné centrum Galéria Lamač
pripravilo na štvrtok 17. júna 2010 o
17.30 h ďalšiu zo série talkshow. 
Diskutovať sa bude na tému Krása a
plastická chirurgia a pozvanými sú plas-
tický chirurg Vlastibor Minaroviech,
moderátorky Erika Judínyová, Erika
Barkolová a fotograf Mário Gotti. Skôr
narodenú generáciu bude zastupovať
speváčka Mája Velšicová. 
Návštevníci obchodného centra Galéria
majú možnosť klásť otázky už od
štvrtka 10. júna. Jednu z nich odmenia
zaujímavou cenou. (brn)

Výstava o meste,

jeho minulosti

aj budúcnosti
STARÉ MESTO
Hlavné mesto SR Bratislava s ob-
čianskym združením Bratislavské
ostrovy a Nadáciou Horský park
usporiadalo od 6. do 18. júna 2010
výstavu o minulosti a najmä o
budúcnosti Bratislavy.
„Výstava predstavuje vývoj mesta za
posledných 1000 rokov a ukazuje tiež
jednu z kvalifikovaných predstáv o
jeho možnej budúcnosti. Celá expozí-
cia vyúsťuje do ankety s presne ciele-
nými otázkami. Ich cieľom je dozve-
dieť sa názory obyvateľov Bratislavy o
tom, akú budúcnosť mesta by chceli
mať,“ informovala hovorkyňa magi-
strátu Eva Chudinová.
„Vystavované exponáty predstavujú
mesto v doteraz nevidenej dynamickej
podobe zmeny prebiehajúcej počas
minulého tisícročia. Exponáty sú
výsledkom mnohoročnej práce širšieho
kolektívu popredných slovenských
architektov, archeológov, filozofov a
tvorivých umelcov zaoberajúcich sa
otázkami vývoja mestskej krajiny,“
dodala E. Chudinová. Výstava je v
Lesnej škole Horárne Horský park na
Lesnej ulici 1.
Výstava bude reinštalovaná v septemb-
ri na magistráte a potom bude putovať
po mestských častiach. Zaujme teda
široký okruh Bratislavčanov a anketa
bude mať takto možnosť dosiahnuť
značný stupeň reprezentatívnosti. Leit-
motívom výstavy je zaujať verejnosť
pre otázky budúcnosti mesta. (mm)

Petržalka chce pozemky pod ihriskami
PETRŽALKA
Petržalská samospráva chce v rámci
revitalizácie detských ihrísk dosiah-
nuť, aby jej mesto zverilo pozemky,
na ktorých sa ihriská nachádzajú.
Samospráva súčasne vyzýva obyva-
teľov do osobného zapojenia v 3.
etape projektu revitalizácie verej-
ných detských ihrísk.
„Starosta Milan Ftáčnik v snahe urých-
liť obnovu ihrísk požiadal bratislavské-
ho primátora Andreja Ďrukovského,
aby mesto zverilo mestskej časti
pozemky, na ktorých sa niektoré ihris-
ká nachádzajú. Magistrát však napriek
opakovaným žiadostiam petržalskej

samospráve nevyhovel a nepriamo tak
skomplikoval realizáciu projektu,“
informoval hovorca petržalskej samo-
správy Ľubomír Andrassy. 
Čo sa týka pomoci občanov, tí majú
priamo kontaktovať miestny úrad, ale-
bo osloviť združenie Petržalské ihris-
ká. „Týmto aktívnym krokom chce
miestny úrad zapojiť rodičov nielen do
projektovej prípravy nového ihriska,
ale aj do jeho ďalšej prevádzky. Dote-
rajšie skúsenosti totiž ukázali, že zapo-
jenie verejnosti do projektu a partner-
stvo samosprávy s rodinami s deťmi
pomáha udržiavať poriadok, čistotu na
ihrisku i v okolí,“ dodal Ľ. Andrassy.

Mestská časť pristúpil k modernizácii
vytypovaných päťdesiatich ihrísk na
základe verejnej diskusie z roku 2007.
Zoznam plôch určených na komplexnú
revitalizáciu je naďalej otvorený doku-
ment a poslanci ho môžu rozšíriť na
základe podnetov. 
Na modernizáciu a údržbu ihrísk bude
v roku 2010 použitých 271-tisíc eur.
Petržalské rodiny budú mať k dispozí-
cii celkovo 50 plôch, ktoré spĺňajú
európske i domáce bezpečnostné,
hygienické normy. Obnovené ihriská
získali nové bezpečné hracie prvky,
pieskovisko, oplotenie a tiež sú na nich
osadené lavičky či koše. (mm)

Pilotný projekt „Rekreačná
zóna Jazero Vojka,“ nachádza-
júci sa pri obci Vojka nad Duna-
jom neďaleko Bratislavy ponúka
podľa vzoru zo západnej Euró-
py ako jediný na Slovensku pri-
vátnu zónu rekreačných objek-
tov v uzavretom areáli priamo
pri jazere Vojka. Tým sa oproti
iným rekreačným oblastiam v
blízkosti vodných plôch „podľa
vzoru Seneckých jazier “ stáva
unikátnym a nadčasovým. De-
veloperom projektu je renomo-
vaná developerská spoločnosť
CRESCO Water park s.r.o.,
ktorá si za jeden zo svojich hlav-
ných cieľov stanovila individuál-
ny prístup ku klientovi a jeho
spokojnosť aj potom ako mu
odovzdá rekreačný objekt. 

Projekt zahajuje tento rok už svoju
druhú sezónu. Dostáva sa tak do
ďalšej vývojovej fázy, kedy poskytu-
je svojim klientom okrem rekreač-
ného domu aj rôzne formy nad-
štandardných služieb spojených s
bývaním a rekreáciou, čím umož-
ňuje vlastníkom objektov tráviť svoj
voľný čas čo najpohodlnejšie a naj-
bezstarostnejšie neďaleko od svojho
bydliska, keďže väčšina vlastníkov
rekreačných objektov pochádza z
Bratislavy a jej okolia. 
Vstup do rekreačnej zóny je povole-
ný len vlastníkom rekreačných
objektov a nimi pozvaným hosťom.
Areál ako aj vstup do neho je 24
hodín monitorovaný strážnou služ-

bou a tak vlastníci objektov môžu
byť pokojní aj v čase, keď vo svojom
rekreačnom dome netrávia svoje
chvíle oddychu. Celý areál spravuje
správcovská spoločnosť poskytujúca
klientom služby a komfort, ktoré sú
pre vlastníkov chát, chalúp a rekreač-
ných domov v iných lokalitách po
celom Slovensku veľkou neznámou.
Správcovská spoločnosť zabezpečuje
počas celého roka údržbu všetkých
vnútroareálových komunikácií a
zelene v celom areáli, ako aj starost-
livosť o brehy jazera a vodnú plochu.
V areáli je postarané o odvoz odpadu
vrátane sezónneho odpadu zo
záhrad. Ak ku koníčkom klienta
nepatrí kosenie trávnika a úprava
záhrady alebo ak mu nezvýši čas a
chuť na upratanie svojho domu,

môže využiť aj nadštandardné služby
ako je údržba záhrad a upratovanie
objektov, prípadne dovoz palivového
dreva. Tak si môže nerušene užívať
chvíle oddychu vo svojom dome a
venovať sa svojim záľubám. Má tu
nespočetné množstvo možností
športového vyžitia, ku ktorým patrí
bicyklovanie, korčuľovanie po rame-
ne hrádze, turistika, rybolov, poľov-
níctvo plávanie, beach volejbal,
tenis... Veľkou atrakciou, ktorá je
neznáma mnohým Bratislavčanom a
obyvateľom blízkeho okolia je aj
splavovanie priľahlých ramien Du-
naja, ktoré navodzujú atmosféru
panenskej prírody a raja na zemi,
hoci sa táto oblasť nachádza len pol-
hodinu od Bratislavy. 
Podľa vyjadrení klientov, ktorí v pri-

vátnej zóne majú svoj dom, ide o
výbornú dovolenku, ktorú si môžu
dopriať neďaleko Bratislavy kedy-
koľvek či už po práci v rámci pra-
covného týždňa alebo cez víkendy.
Je to výborný únik od každoden-
ných starostí, keďže lokalita Vojčian-
skeho jazera je odsúdená na rekreá-
ciu a relax. Nedotknutá príroda v
okolí ako aj voda v jazere, ktorá patrí
k najčistejším na Slovenku presved-
čila mnohých z vlastníkov, aby sa
sem natrvalo presťahovali a užívali si
tak blízkosť nádhernej prírody každý
deň. 
Keďže projekt je vo fáze, keď v
celom areáli je vybudovaná infra-
štruktúra a predaná je už tretina
objektov, noví záujemcovia o
rekreačné objekty nemusia mať

obavy zo stavebného ruchu. Sta-
vebné práce sú realizované indivi-
duálne v režime, ktorý nebráni
ostatným obyvateľom pokojne si
užívať svoje chvíle oddychu. 
Developer zabezpečí za klienta
všetky práce a služby spojené či už
s výstavbou alebo financovaním,
kolaudáciou alebo zápisom nehnu-
teľnosti do katastra nehnuteľností.
Možnosť financovania prostred-
níctvom hypotekárnych úverov
ako aj fakt, že pozemok je v dlho-
dobom prenájme značne znižuje
prvotné náklady a stáva sa tak prija-
teľným finančným riešením pre
každého, kto uvažuje dovolenkovať
vo svojom.
Bližšie informácie o projekte:
www.jazerovojka.sk

PRIVÁTNA REKREAČNÁ ZÓNA JAZERO VOJKA 
- DOVOLENKA VO SVOJOM PRE KAŽDÉHO
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DEVÍNSKA NOVÁ VES
NA ISTRIJSKEJ ULICI neznámy
muž prepadol pobočku banky. V pred-
poludňajších hodinách vošiel do budo-
vy ozbrojený páchateľ a pod hrozbou
použitia zbrane žiadal od zamestnan-
kyne finančnú hotovosť. Pracovníčka
banky mu v obave o svoj život a zdra-
vie vydala viac ako 10 000 eur. Počas
lúpežného prepadnutia sa v banke
nachádzala jedna klientka, k zraneniu
osôb nedošlo. Približne 174 cm vysoký
páchateľ strednej postavy vzápätí ušiel
na neznáme miesto. Polícia po ňom
pátra.

LAMAČ
NA HEYROVSKÉHO ULICI došlo
k lúpežnému prepadnutiu banky. Krát-
ko po poludní vošiel do budovy nezná-
my ozbrojený páchateľ, vysoký asi 180
cm, v mikine a s kapucňou na hlave a
maskovaný, takže mu nebola vidieť
tvár, a pod hrozbou použitia zbrane žia-
dal od zamestnankyne peniaze. Pra-
covníčka banky mu v obave o život a
zdravie vydala približne 2600 eur.
Počas prepadnutia boli v banke traja
klienti, k zraneniu osôb však nedošlo.
Páchateľ zatiaľ polícii uniká. 

STARÉ MESTO
V NIEKOĽKÝCH POBOČKÁCH
jednej banky získal dvadsaťosemročný
Bratislavčan podvodným spôsobom
viac ako 130 000 eur, ktoré povyberal
z účtu. Policajný vyšetrovateľ však
muža obvinil aj zo zločinu podvodu
formou spolupáchateľstva a zločinu
nedovolenej výroby omamných a psy-
chotropných látok, jedov alebo prekur-
zorov, ich držby alebo obchodovania s
nimi. Počas domovej prehliadky zaisti-
li u v súčasností už obvineného viac
ako 0,5 kilogramu neznámej sušenej
zelenej rastliny, ktorá bola zaslaná na
expertízne skúmanie. Laboratórne výs-
ledky vzápätí potvrdili, že ide o mari-
huanu a zaistené množstvo zodpovedá
1100 obvykle jednorazovým dávkam
drogy.

PETRŽALKA
NA ŠUSTEKOVEJ ULICI vylúpili
herňu. Ozbrojený muž žiadal od dvoch
zamestnankýň peniaze a vyhrážal sa
pritom použitím zbrane. Pracovníčky
mu v obave o svoje zdravie a životy
odovzdali približne 380 eur. Páchateľ
bol vysoký približne 190 cm, s kapuc-
ňou na hlave a so šálom. Z miesta činu
ušiel na neznáme miesto. (mm)

Ponožky boli

praktické, aspoň

vetrali prsty
Dvojprúdová komunikácia tiahnuca
sa od Michalskej brány po vtedajší
Mliečny bar pri SND bývala najmä v
nedeľu preplnená bratislavskou štu-
dujúcou mládežou. Počas „špacíro-
vania“ alebo pri sedení u Stürtzera
či Mayera sa nadväzovali priateľ-
stvá aj prvé lásky. Tu sa popíjala
„grenadína“ (malinovka s kúskami
ovocia, sŕkala sa slamkou).
Korzo slúžilo aj na predvádzanie naj-
novšej módy. Trvalo približne dve
hodiny. 
Veľkým hitom boli pre nás zelené
plášte, tzv. montgomeráky a topánky
na nízkom podpätku, „budapeštian-
ky“, s vypuklými špičkami dohora,
doplnené pestrofarebnými prúžkova-
nými ponožkami. Chlapci si dávali
dolu zužovať nohavice až na 15 centi-
metrov (ledva cez ne pretiahli chodid-
lá), saká mali veľké vypchávky, aby
robili „ramená“.
Móda pripisovaná Západu a odmietaná
zväzáckymi funkcionármi. Takto oble-
čenú mládež volali „potápky“. 
Aj Dunajošky chceli kráčať s módou,
ale zohnať moderné ponožky by stálo
celý „majland“. Našťastie, vedeli sme
si poradiť. Po návšteve u tante Rikke-
rovej (bývala oproti rodine Satinských
na čísle 56), neúnavnej pletiarky na
Dunajskej ulici, niesli sme si plný
„céger“ klbiek pestrofarebných zvy-
škov vĺn.
V sobotu, hneď po vyučovaní, bolo v
našej kuchyni založené „pletiarske
družstvo“. Motív aj chuť do práce boli,
ale s blížiacim sa večerom mizla naša
nádej na finálny výrobok. Pomyslenie
na korzo bez ponožiek sme však rázne
odmietli. Po krátkom uvažovaní bolo
rozhodnuté: Na ponožkách sú najdôle-
žitejšie divé pásiky, tie máme hotové,
hotové sú aj päty, zostáva ešte narých-
lo predĺžiť priehlavky, aby nevyliezali
z „budapeštianok“. Prstovú časť pre
krátkosť času nie je potrebné dohoto-
viť, nie je dôležité, nevidieť ju, aspoň
sa nám prsty „preluftujú“. 
Po vyskúšaní ponožiek v topánkach
sme s uspokojením skonštatovali, že
všetko je v poriadku. 
V nedeľu po omši Dunajošky v takých-
to efektných „polotovaroch“ víťazo-
slávne vykračovali po korze a „manco-
vali sa“ (pýšili). 
To, že nás sledovali závistlivé pohľady,
blažilo. A verte alebo nie, ani najväčšie
korzové parádnice, ako boli Anička H.,
Viera D., Manca K., či Olina Ch.,
nemali také módne, pestrofarebné,
praktické, ale hlavne úsporné ponožky.
Hoci práca na nich nebola nikdy
dokončená, svoj účel plnili výborne a
aj dosť dlho. Darmo, Dunajošky boli
vždy vynaliezavé. 
Aj Dalibora bieda naučila hrať na
husle... Helena Koudová Jonášová

Dievčatá z Dunajskej ulice (2003)
Pokračovanie nabudúce

Pálffyovci vlastnili dlho celé podhradie
V štátoch, v ktorých vládne knieža,
kráľ či cisár, teda v monarchiách,
býva zvykom, že panovník odmeňuje
ľudí, ktorí sa v jeho očiach mimoriad-
ne vyznamenali, udelením šľachtic-
kého titulu. Udelenie šľachtického
titulu neznamená automaticky aj
bohatstvo. Šľachtic však povýšením
do šľachtického stavu získaval množ-
stvo výhod, aké ostatní panovníkovi
poddaní nemali. 
So starým Prešporkom, kde žilo mnoho
šľachticov ako v každom hlavnom
meste krajiny, bola najužšie spojená
rodina grófov Pálffyovcov. V roku 1552
sa narodil Mikuláš Pálffy, ktorý sa pre-
slávil ako smelý bojovník proti Turkom.
Jeho zásluhou cisárske vojská v roku
1598 vyhnali z Rábu (Györ) tureckú
armádu a na istú dobu oddialili postup
Turkov do uhorskej krajiny. 
V roku 1580 sa stal spolu so svojimi
troma bratmi barónom, v roku 1599 ho
Rudolf II. povýšil do grófskeho stavu.
Vtedy sa stal aj dedičným županom Pre-
šporskej stolice (župy) a súčasne dedič-
ným hlavným kapitánom prešporského
hradu. Zo svojich úspechov sa dlho
netešil, už v apríli 1600 na Červenom
Kameni umrel. Pochovali ho v krypte
pod prešporským korunovačným chrá-
mom Najsvätejšieho Spasiteľa a sväté-
ho Martina. 
Zo slávy svojho predka čerpali jeho
potomkovia až do konca druhej sveto-
vej vojny. Striedali sa vo vysokých štát-
nických funkciách v uhorskom kráľo-
vstve. Rodina Pálffyovcov sa v priebehu
času rozdelila na niekoľko línií a vetiev.
Jedna z nich získala dokonca kniežací
titul. Niektorí členovia sa usadili vo
Viedni, iní v Prahe, Budapešti, Straubin-
gu. Dedičstvom získala smolenická
vetva Pálffyovcov aj zámok v Slavkove
(Austerlitz) na Morave, kde pred sláv-
nou bitkou v decembri 1805 prenocoval
Napoleon. Preto je bitka v histórii
známa ako „slavkovská“. V skutočnosti
sa odohrala v katastri susednej dediny,
ale cisár Francúzov to akosi nezbadal.
Iný člen smolenickej vetvy, Peter, sa stal
akademickým maliarom. Po roku 1945
musel Československo opustiť a až do
smrti žil vo Viedni. Až v 90. rokoch bolo
jeho dielo aj u nás náležite ocenené. 
Palatín Pavol Pálffy si dal po roku 1640

postaviť prepychový palác v rozľahlej
terasovitej záhrade na severnom svahu
hradného kopca. Palác predstavoval na
svoje časy mimoriadne prepychové
šľachtické sídlo. Keď sa stal v roku
1735 miestodržiteľom v Uhorsku knie-
ža František Štefan Lotrinský (neskorší
manžel Márie Terézie), upravili palác
ako jeho rezidenciu. 
V dnešnej Bratislave stojí niekoľko
objektov, ktoré patrili v minulosti rôz-
nym členom pálffyovskej rodiny, a
ktoré právom niesli kedysi názov „pálf-
fyovský palác“. Zbúraný je nielen palác
na Zámockej ulici (posledne známy ako
Pálffyovská kasárerň), ale aj palác na
Gorkého (predtým Ondrejovej, András-
syho či Goetheho), zanikol aj Pálffyov-
ský majer na Blumentáli. Stojí ešte takz-
vaný pálffyovský majorátny dom (Lau-
rinská 12), palác, ktorý Pálffyovci pre-
stavali z viacerých stredovekých meš-
tianskych domov na Panskej ulici (sídlo

Galérie mesta Bratislavy), aj palác
generála Leopolda Pálffyho, teraz sídlo
rakúskeho veľvyslanca.. 
Torzo pálffyovského paláca sa zachova-
lo pri Zámockej ulici. Neobarokový
palác grófa Jána Pálffyho z 80. rokov
19. storočia na Hviezdoslavovom ná-
mestí (bývalej Promenáde) slúži Vyso-
kej škole výtvarných umení. Bolo to že-
lanie grófa Jána Pálffyho (1829-1908),
ktorý zomrel ako slobodný mládenec,
aby časť jeho majetkov podľa poslednej
vôle slúžila študentom. Jeho zbierky sa
rozpredali na dražbách, jeho kaštieľ v
Kráľovej pri Senci zbúrali. Celé Slo-
vensko však pozná miesto jeho pos-
ledného odpočinku - hrad v Bojniciach.   
Pálffyovci vlastnili do polovice 19. sto-
ročia celé bratislavské Podhradie
(Schlossberg, Schlossgrund, Zucker-
mandl). Ešte aj po 1. svetovej vojne
patril kniežatám Pálffyovcom hrad De-
vín a dva paláce v meste. Ten na terajšej
Gorkého ulici a menší na nároží Kozej a
Konventnej ulice. Štefan Holčík

FOTO - archív
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PREDAJ BYTU
NA ŠULEKOVEJ
Predáme 3 izbový byt v pôvodnom stave 
v bytovej vile na Šulekovej ul., 100 m2,

jeden byt na podlaží, podiel na pozemku,
vlastný kotol, cena: 235 000 eur

TEL: 0905 680 122, Ing. Roman Síth

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

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 dvere?
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V Horskom

parku pobežia

Milú míľu
ATLETIKA
Májový termín bežeckých pretekov
v Horskom parku Milá míľa posu-
nula veterná smršť o mesiac neskôr,
takže 15. ročník bude nakoniec až
13. júna 2010.
Milá míľa sú verejné bežecké preteky,
ktoré ponúkajú záujemcom príležitosť
zašportovať si v príjemnom prostredí
chráneného areálu Horský park v cent-
re mesta. Zhromaždisko, štart aj cieľ
bude pri Horárni Horský park, Lesná 1,
usporiadateľom je TJ Rapid Bratislava,
Oddiel orientačného behu a Nadácia
Horský park.
Kto nestihol poslať prihlášku, môže sa
prezentovať priamo na zhromaždisku,
najneskôr 30 minút pred štartom prí-
slušnej kategórie. Štartovné pri prezen-
tácii sú 3 eurá pre deti a žiakov, 5 eur
pre dorastencov, juniorov, muži a ženy.
Pre šprint do schodov platí polovičná
sadzba. Prezentácia je od 8.30 h do
tridsiatich minút pred štartom prísluš-
nej kategórie, štart každej kategórie
bude hromadný. Prví traja v každej
kategórii dostanú vecné ceny.
Pohár primátora Bratislavy získajú
absolútny víťaz kategórie medzi ju-
niormi a mužmi do 39 rokov a absolút-
na víťazka kategórie medzi juniorkami
a ženami do 34 rokov. Pohár starostu
Starého Mesta bude pre víťazov šprin-
tu do schodov v mužskej a ženskej
kategórii. Pohár Nadácie Horský park
získajú absolútny víťaz kategórie
medzi mužmi do 49 rokov, mužmi do
59 rokov a nad 60 rokov. (mm)

Koník nepríde,

FC Petržalku

povedie Goffa
FUTBAL
Novým trénerom futbalistov FC
Petržalka 1898 sa stal Vladimír
Goffa. Bývalý kormidelník Žiliny,
Slovana Bratislava, Dubnice, Prievi-
dze, Rimavskej Soboty, či ŠKP Devín
Hoci ešte začiatkom minulého týždňa
sa hovorilo, že trénerom futbalistov FC
Petržalka 1898 bude Vladimír Koník, o
pár dní bolo všetko iné. Funkcionári
FC sa najskôr nedohodli s V. Koníkom,
no už o pár hodín si tľapli s Vladimí-
rom Goffom. 
Jeho novými asistentmi sa stanú Nor-
bert Hrnčár a Emil Stranianek, ten má
byť súčasne aj vedúcim mužstva,
dohoda s novým trénerom platí na naj-
bližšiu sezónu. Petržalka začala prípra-
vu v pondelok 7. júna. (mm)

Andrej Nedorost 

predĺžil, prišiel

Peter Frühauf
HOKEJ
V hokejovom Slovane prišlo k ďalšej
zmene. Pár dní po predĺžení zmluvy
Andreja Nedorosta sa s funkcionármi
bratislavského klubu dohodol obran-
ca Peter Frühauf. 
S vedením slovenského vicemajstra sa
27-ročný účastník MS 2010 dohodol na
dvojročnej zmluve. „Vedeli sme, že sa
mu v Banskej Bystrici končí zmluva. Je
to kvalitný hokejista, ktorý nazbieral
skúsenosti aj na MS v Nemecku. Čaká-
me, že nám pomôže aj pri zlepšovaní
efektivity obrany,“ povedal športový
manažér HC Slovan Oldřich Štefl.
Frühauf už v Slovane pôsobil ako junior
počas sezóny 1997/98, následne hrával aj
v Košiciach, Prešove, Senici, Žiline, Tre-
bišove, Humennom, Třinci, vo Zvolene a
v uplynulých dvoch sezónach v Banskej
Bystrici. Príchod Frühaufa nemusí byť
poslednou zmenou v kádri Slovana.
„Evidujeme napríklad záujem o Sersena,
ale aj to je otázka ďalších rokovaní. Bolo
by zaujímavé mať v tíme aj bratské trio
Hunovcov, ale vieme, že Rudolf má
ponuky aj z iných súťaží a napríklad
Rusku určite nemôžeme konkurovať ani
finančne,“ dodal Štefl. (mm, sita)

Na Železnú 

si môžu prísť

zabehať rodiny
NOVÉ MESTO
V sobotu 12. júna 2010 sa uskutoční
ďalší, v poradí už 8. ročník, bežecké-
ho podujatia Bratislavský polmara-
tón. Pobeží sa na Železnej studienke. 
Vytrvalcov zo Slovenska, ale aj zo
zahraničia, čaká trať dlhá 21 097,5
metra, ktorá povedie príjemným pro-
stredím Bratislavských lesov. Štart pol-
maratónskej trate bude o 10.00 h vo
vynovenom areáli Partizánskej lúky pri
amfiteátri.
Organizátori z ŠK Impulz Bratislava už
tradične pripravili okrem hlavnej pol-
maratónskej trate aj preteky pre deti a
mládež - zasúťažiť si v nich môžu na
vzdialenostiach od 300 do 2880 metrov.
Zúčastniť sa môžu celé rodiny, štartovať
sa začína od 9.15.
Prihlásiť sa dá aj v deň pretekov na
mieste podujatia, polhodinu pred štar-
tom príslušnej kategórie. (brn)

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na

www.banoviny.sk

Slovanisti už trénujú, do 19. júna chce 

vedenie vyhodnotiť poslednú sezónu 

Vo štvrťfinále Pohára federácie privítajú

Slovenky v bratislavskom NTC Češky

FUTBAL
Prázdniny sa skončili, futbalisti ŠK
Slovana od pondelka zarezávajú v
príprave na nový ročník najvyššej
futbalovej súťaže. Tesne pred úvod-
ným zrazom ich ešte prišiel pozdra-
viť bývalý kanonier Pavol Masaryk,
vzápätí už hráčov aj realizačný tím
privítal člen predstavenstva Vojtech
Miklós, aby tesne pred poludním
futbalisti pod vedením trénerov Šte-
fana Horného a Miroslava Königa
vybehli na vedľajšiu tréningovú plo-
chu štadióna na Pasienkoch.
Neoficiálny hlavný tréner Dušan Tittel
zostal tentoraz v civile. „V kádri zatiaľ
nedošlo k veľkým pohybom. Chýba
len Pavol Masaryk, ktorého sme uvoľ-
nili na Cyprus. Novým hráčom je Kre-
simir Kordič z Mostaru, ktorý nastúpil
proti Slovanu už vlani v predkole Ligy
majstrov a strelil nám gól. Veríme, že
sa uplatní aj v Bratislave, že nahradí
Masaryka a že bude strieľať góly aj v
našom drese. Rokujeme však aj s ďal-
šími hráčmi, v priebehu najbližších dní
by sme mali byť múdrejší,“ prezradil
novinky okolo hráčskeho kádra Dušan
Tittel.
Mužstvo strávi prvý týždeň v Bratisla-
ve, v domácich podmienkach na
Pasienkoch, neskôr sa presunie do
Čilistova, na záver zamieri na desať-
dňové sústredenie do Rakúska.
Mediálnym zvestiam o prípadných prí-
chodoch českých kormidelníkov Fran-
tiška Straku či Petra Radu nepripisuje
Dušan Tittel veľký význam: „Patrí to
už k médiám, aby vybrali, kto je kedy
voľným trénerom. Je síce možné, že
rokovania boli, ale vždy je na majiteľo-
vi, aby sa definitívne rozhodol, akou

cestou chce pokračovať. Zatiaľ pokra-
čujeme v súčasnom zložení, aj keď,
samozrejme, nevylučujeme, že príde k
zmenám v realizačnom tíme a v hráč-
skom kádri.“
Termín vyhodnotenia poslednej sezóny
a s ním súvisiace zmeny neboli pre
Dušana Tittela žiadnou novinkou. „Je
to posledný víkend pred odchodom do
Rakúska a tam by mal ísť už komplet-
ný realizačný aj hráčsky káder. Netýka
sa to iba trénerov, ale aj masérov a
ostatných členov realizačného tímu.“
Medzi hráčmi, s ktorými Dušan Tittel
nemôže rátať od začiatku, je Samuel
Slovák. „Samo má s nami zmluvu,
individuálne trénuje, v priebehu pár dní
sa pripojí k mužstvu. Zmluva mu platí
do 30. júna. Počas najbližších dní sa
povedú rokovania o jej prípadnom pre-
dĺžení,“ prezradil Dušan Tittel.
Tak trochu v zákulisí sa počas prvého
„pracovného“ dňa Slovana pred novou
sezónou pohyboval manažér Peter
Kašpar. Niekdajšia duša petržalského
futbalu sa podľa očakávania ocitol v
Slovane, kam ho priviedol nadštan-
dardný pracovný vzťah s majiteľom
klubu Ivanom Kmotríkom. 
„Petr Kašpar je znalcom slovenského
aj medzinárodného futbalu. Má veľké
skúseností. Roky úspešne spolupracuje
s Ivanom Kmotríkom. Svoje schopnos-
ti už potvrdil a Slovan takých ľudí
potrebuje. Bude pracovať v rámci
štruktúr, teraz ešte nie je podstatné, ako
sa bude volať jeho funkcia,“ upresnil
člen predstavenstva klubu Vojtech
Miklós a doplnil: „S majiteľom klubu
pracuje už dlhé roky, ich spolupráca,
teraz už v rámci Slovana, vlastne iba
pokračuje.“

Peter Kašpar priznal, že z Petržalky
odišiel k 1. júnu 2010: „Klub prevzali
noví majitelia. V Slovane ešte nemám
funkciu, ale ja si na ne ani nepotrpím.
Môj príchod je však logickým vyúste-
ním toho, čo sa tu za posledné roky
udialo. V každom klube pracujem s
najvyššími ambíciami a verím, že aj tu
sa počas týždňa dá dohromady reali-
začný tím. Potom si už určíme funkcie,
aj to, kto bude za čo zodpovedať.
Posledné slovo bude mať pritom
samotný majiteľ.“
V novom klube sa Petr Kašpar rýchlo
rozkukal a hneď po príchode na
Pasienky sa aj začal obzerať po prípad-
ných posilách: „Potrebujeme nahradiť
Masaryka a zišiel by sa nám aj ľavák.
Po konzultáciách s ostatnými by sme
mohli niečo nájsť. Ďalšou otázkou je
Samo Slovák, ktorému sa končí zmlu-
va. Hlavné však bude, aby boli všetci
zdraví, pretože Slovan prišiel o titul
najmä preto, že mal veľa zranených
hráčov. Na prestupy však stále zostáva
dosť času. Veľa bude záležať aj na
postupe v pohári.“
Petr Kašpar s úsmevom priznal, že
jeho nová náplň práce sa nedá len tak
ľahko špecifikovať, a tým pádom ani
pracovne zaradiť: „Vždy som bol také
dievča pre všetko. V Petržalke som
robil napríklad aj ekonomiku...“ 
Práve z Petržalky prišiel teraz na
Pasienky Kiss a uvažuje sa aj o rovna-
ko talentovanom Čikošovi. „To je však
otázka, pretože je síce hráčom Petržal-
ky, ale prípadný odchod sa musí kon-
zultovať s bývalým majiteľom. Navyše
je to pravý bek a v Slovane je na tomto
poste veľká konkurencia,“ dodal Petr
Kašpar. Dušan Blaško

TENIS
Bratislava sa môže tešiť na tenisový
„sestrovražedný“ súboj! Vo štvrťfi-
nále 1. kola svetovej skupiny Pohára
federácie 2011 družstiev žien sa 5. a
6. februára 2011 v Národnom teniso-
vom centre stretnú slovenské repre-
zentantky s Češkami.
Keďže v poslednom vzájomnom stret-
nutí sa obe družstvá predstavili v Brne,
výhodu domáceho prostredia bude mať
teraz Slovensko. Pre zverenky kapitána
Mateja Liptáka to bude po šiestich
rokoch návrat medzi elitnú osmičku a
hneď proti súperovi, s ktorým sa Slo-
venkám veľmi nedarí. S Českom sme
tri doterajšie zápasy prehrali. V roku

2000 v Bratislave 1:2, v roku 2007
znovu v Bratislave 0:5 a v roku 2008 v
Brne 2:3.  
„Určite to nie je ľahký súper, ale z tých,
ktorí prichádzali do úvahy, asi najprija-
teľnejší aj vzhľadom na fakt, že v
tomto prípade sme automaticky mali
istotu výhody domáceho prostredia. Je
to teda pre nás priaznivý žreb. Samo-
zrejme, bude to prestížny súboj, zopa-
kuje sa tretí raz za päť ročníkov. Divá-
ci sa už teraz majú na čo tešiť. Verím,
že naše hráčky budú v danom období v
skvelej forme,“ povedal pre agentúru
SITA Matej Lipták.
„Ako prvé som si želal Američanky u
nás s len jednou Williamsovou v kádri,

aby ten zápas bol atraktívny a zároveň
sme mali väčšiu šancu zvíťaziť. Dru-
hou preferovanou možnosťou pre mňa
boli práve Češky. Najviac sa teším z
toho, že nás pri návrate do svetovej
skupiny čaká domáci zápas. Lucie
Šafářová momentálne hrá v životnej
forme a Česko má veľa dobrých hrá-
čok v prvej stovke. Vyzerá to na vyrov-
naný súboj, ale myslím si, že ak Danie-
la Hantuchová, Dominika Cibulková i
Magdaléna Rybáriková budú zdravé a
kapitánovi k dispozícii, tak máme
veľkú šancu zvíťaziť,“ uviedol pre rov-
nakú agentúru generálny sekretár Slo-
venského tenisového zväzu Igor
Moška. (mm)

Mylné povedomie, že mykóza nechtov je
kozmetický problém a nie infekcia, môže
byť zdrojom vážnych komplikácií prevažne
u diabetikov, ľudí s oslabenou imunitou, či s
cievnym ochorením, kde môžu byť sklony k
diabetickej nohe, bercovým vredom, pso-
riáze alebo zhoršenie priebehu týchto ocho-
rení.
Nohy sa potia, sú cítiť, svrbia, pália! Nechty
zarastajú, sú zhrubnuté, sfarbené, bez lesku

a penovitá hmota ich zdvíha od lôžka až
začínajú bolieť. Päty sú tvrdé a rozpraskané.
Aj takto poznáte príznaky mykotického
ochorenia, ľudovo povedané plesne nôh,
ktoré môžete ďalej šíriť a nakaziť nielen prí-
buzných, ale i ďalších ľudí.
Ľudia si neuvedomujú, že spóry plesne
dlhodobo prežívajú v roštoch spŕch, v sau-
nách, na hotelových kobercoch, kde chodí-
me naboso, ale tiež v obuvi a požičaných
papučiach. A potom stačí, aby vzniklo
drobné poranenie kože alebo nechtov, kde
sa spóra plesne dostane a infekcia sa začne
šíriť. Ale nemusí! Môžete použiť „múdru
hubu“ Pythium oligandrum, čo je vlastne
mikroskopická huba, ktorá priamym para-
zitizmom pôvodcu nepríjemných kožných

ochorení „vysaje“. Pod nechtami zasiahnu-
tými mykózou “múdra huba“ prerastie
bez pilovania, leptania, či dokonca ich
strhávania z krajov nechtu po vláknach
(hyfách) patogénnych plesní. Múdra huba
pôsobí dokiaľ pôvodcu ochorenia nevysilí a
úplne nevysaje. Ak nemá potravu (plesne)
ustane aktivita múdrej huby, pretože nie je
schopná odoberať živiny z ničoho iného než
z plesní a odrastá s pokožkou alebo
nechtom. 
Prípravok s múdrou hubou Pythium oligan-
drum - Biodeur -, ktorý je určený pre nohy,
lekári viac ako deväť rokov testovali a zisti-
li, že utlmí potivosť nôh, nepríjemný zápach,
vysaje a zlikviduje patogénne plesne medzi
prstami, na pätách aj pod nechtami. Pred-

nosťou prípravkov z rady Biodeur: BIO-
DEUR, MÚDRA HUBA - PYTHIE BIO-
DEUR NAIL, MÚDRA HUBA - PYTHIE
BIODEUR PREVENT, MÚDRA HUBA -
PYTHIE BIODEUR PREVENT FOOT
POWDER je to, že sa pred ich použitím
nevyžadujú pečeňové testy a prípravky
môžu používať ľudia s oslabenou imunitou,
s cievnou nedostatočnosťou, tehotné alebo
kojace ženy, diabetici aj deti.
Prípravky s Pythium oligandrum, ríše
Chromista - Stramenopila dostanete v
lekárňach. Vaše otázky zodpovieme na
infolinke: 0905 437 107, e-mail: vita-
max@vitamax.sk, informácie na: www.pyt-
hium.eu, www.vitamax.sk a www.mudrahu-
ba.sk

Zastavte infekciu!
Mykóza nechtov (onychomykóza) je chronické infekčné ochorenie najčastejšie
vyvolávané dermatofytmi, ako sú napríklad plesňe Trichophyton, Microsporum,
alebo tiež ostatnými hubami napr. Aspergily, či kvasinkami.
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Centrum mesta

roztancujú

mažoretky
STARÉ MESTO
V polovici júna sa v Bratislave usku-
točnia majstrovstvá Slovenska v
mažoretkovom športe. Od 18. do 20.
júna 2010 sa na nich zúčastní 1000
až 1200 súťažiacich z tridsiatich
súborov z celého Slovenska. Víťaz
postúpi na majstrovstvá Európy v
Holešove. 
Podujatie otvorí 18. júna slávnostný
pochod mažoretiek a dychovej hudby
ulicami Starého Mesta. Začiatok
pochodu je o 18.00 h pred historickou
budovou SND na Hviezdoslavovom
námestí, pokračovať bude cez park na
Rybné námestie, popri Bibiane cez
Panskú ul., Rybársku bránu na Hlavné
nám., Radničnú ul. späť na Hviezdo-
slavovo nám. pred historickú budovu
SND. Na pochode sa zúčastní približne
120 účinkujúcich.
V sobotu 19. júna o 9.00 h bude sláv-
nostné otvorenie súťaže v PKO. Pre-
hliadka bude počas celého dňa, súťažiť
sa bude v pódiových vystúpeniach -
sólo, duo, trio a malých formáciách. V
nedeľu predpoludním sa uskutoční pre-
hliadka mažoretkových súborov v dis-
ciplíne defilé - čo je pochod na 100
metrov, pričom jeho trasa povedie cez
Hviezdoslavovo námestie, od fontány
pri historickej budove SND až po
sochu P. O. Hviezdoslava. Po obedňaj-
šej prestávke pred budovu SND posta-
via pódium na ďalšie súťažné vystúpe-
nia - pódiové choreografie vo všetkých
vekových kategóriách. V prípade
nepriaznivého počasia bude súťaž v
priestoroch PKO. (brn)

HÁDZANÁ
Tréner Štefan Katušák skončil pri
družstve ŠKP Bratislava. Počas svoj-
ho trojročného pôsobenia s ním
získal tri tituly, pár týždňov po hetri-
ku sa však s klubom rozlúčil.
„Je to definitívne. Koncom júna mi
vyprší platnosť kontraktu a nepríde k
predĺženiu zmluvy,“ potvrdil Štefan
Katušák, ktorý sa už rozlúčil aj s hráč-
kami. „Poďakoval som im za spoluprá-
cu, počas ktorej sme dosiahli viaceré
úspechy, či už na domácej scéne v
podobe troch titulov za sebou, alebo aj
v európskych pohárových súťažiach.
Bolo mi cťou s nimi pracovať.“ 

Novým hlavným trénerom ŠKP sa stal
Peter Olšavský. Bývalý slovenský
reprezentant a dlhoročný hráč „policaj-
tov“ bol v uplynulej sezóne Katušáko-
vým asistentom.
„Na poste hlavného trénera by som mal
pôsobiť minimálne jednu sezónu,“ pri-
znal 39-ročný kouč a pokračoval:
„Teším sa na túto výzvu a nebojím sa
jej. Bude to pre mňa niečo nové, i keď
dievčatá dobre poznám, takže v tom
nebude žiadny problém. Chcem zúro-
čiť skúsenosti, ktoré som nabral popri
predchádzajúcom trénerovi. Samozrej-
me, budem sa snažiť dať družstvu
niečo nové, ale zároveň pokračovať a

nadviazať na všetko pozitívne z minu-
losti. Káder s výnimkou Táne Madaro-
vej zostáva pokope, a preto si iný cieľ
ako obhajobu titulu ani nedávame.
Myslím aj na vyššie méty. Ak všetko
dobre pôjde a moje hráčky budú počas
sezóny zdravé, chceli by sme si vybo-
jovať prvenstvo vo WHIL,“ dodal
nový tréner Bratislavčaniek. 
Hádzanárky ŠKP na lavičke s Katušá-
kom vyhrali v uplynulých troch roční-
koch WHIL národné play-off o majstra
SR, v sezóne 2007/2008 sa prebojova-
li až do semifinále Vyzývacieho pohá-
ra a stali sa aj víťazkami Slovenského
pohára 2008/2009. (mm, sita)

Tréner Štefan Katušák má tretí titul, ale

aj tak skončil na lavičke ŠKP Bratislava 

Navrhovateľ SUNSIZE, a.s., Digital Park II,
Einstenova 25, Bratislava. predložil správu

o hodnotení 
Polyfunkčný objekt - Ružinov, 

Bratislava
Do správy o hodnotení je možné nahliadnuť v
dňoch od 31. 5. do 30. 6. 2010 na prízemí
budovy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Prima-
ciálne nám. 1, v priestoroch Služieb obča-
nom/FRONT OFFICE. (V elektronickej podobe bude
zámer k nahliadnutiu na www.enviroportal.sk /EIA/SEA -
Informačný systém podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť
EIA/.) Verejnosť môže svoje písomné stanovisko
doručiť Ministerstvu životného prostredia SR,
odbor hodnotenia a posudzovania vplyvov na
životné prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812
35 Bratislava 1 do 30. 6. 2010.
Miestom realizácie navrhovanej činnosti má byť poze-
mok s parc. č. 15294/9 a 15294/13 v lokalite na roz-
hraní ulíc Bajkalská a Ružinovská, k. ú. a MČ Bratisla-
va - Ružinov, územný obvod Bratislava II.
Účelom správy o hodnotení je realizácia troch obyt-
ných domov s občianskou vybavenosťou. Objekt je
tvorený tromi samostatnými obytnými vežami, umiest-
nenými na spoločnej podnoži. Výškové zónovanie je
navrhnuté nasledovne - budova A 13 poschodí, budo-
va B 20 poschodí a budova C 27 poschodí. Prvé pod-
lažie je určené pre občiansku vybavenosť v podobe
prenajímateľných plôch pre predajne a služby. Ďalšie
nadzemné podlažia slúžia výlučne ako bytové priesto-
ry. Objekt je riešený v 2 variantoch, rozdiely sú v zdro-
ji vykurovacieho média. Dopravne je územie napojené
samostatnou odbočkou z Ružinovskej ulice, z ktorej je
prístupný aj vjazd do parkovacej garáže (519 parkova-
cích stojísk). Pozdĺž prístupovej komunikácie sa uvažu-
je s umiestnením kolmých parkovacích stojísk s pripo-
jeným chodníkom pre peších. 
Predpokladaný termín začatia a ukončenia činnosti:
cca 03/2011 - 09/2012

�  �  �  � �
VEREJNÉ PREROKOVANIE SPRÁVY 

O HODNOTENÍ SA USKUTOČNÍ 
v spolupráci s navrhovateľom

DŇA 15. 6. 2010 (UTOROK) O 17.00 H
v miestnosti č. 107, na 1. poschodí

Primaciálneho paláca, Primaciálne nám. 1

Ministerstvo životného prostredia SR zaslalo
rozsah hodnotenia k navrhovanej činnosti
Terminál odpadov - zariadenie
na zber odpadov, Prevádzka

v areáli spoločnosti Slovnaft, a.s.,
ktorej navrhovateľom je A.S.A. SLOVENSKO, s.r.o., 

Bratislavská 18, Bratislava
S určeným rozsahom hodnotenia sa možno
oboznámiť v priestoroch Služieb obča-
nom/FRONT OFFICE na prízemí budovy Magi-
strátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám.
l. (V elektronickej podobe bude zámer k nahliadnutiu
na www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Informačný systém
podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.)
Verejnosť môže predložiť pripomienky k rozsahu
hodnotenia navrhovanej činnosti do 14. 6.
2010 na Ministerstvo životného prostredia SR,
odbor hodnotenia a posudzovania vplyvov na
životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35
Bratislava 1.

�AUTOMATICKÉ 
POHONY na brány Z 

Ľ 
A 

V 
Y

5-
15

%

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

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

Vám vyrobí a namontuje 

Aj na splátky!

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

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

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - DEVÍN
vyhlasuje v zmysle § 281 až 288 Obchodného zákonníka
obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzat-
vorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov nachádzajúcich
sa v Bratislave, na Kremeľskej ulici č. 36: nebytové priestory o
výmere 85,60 m2, 20,80 m2, 77,40 m2, 98,20 m2.
Súťažné návrhy je možné podávať do 21. 6. 2010 do 15.00 h

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené 
na webovej stránke www.devin.sk
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Bratia Ebenovci

budú v Teátre

Wüstenrot
HUDBA
V Teátre Wüstenrot na Trnavskom
mýte 1 sa 17. júna 2010 o 19.00 h
uskutoční bratislavská premiéra kon-
certu bratov Ebenovcov Chlebíčky.
Autorom hudby i textov dvanástich
skladieb na novom albume je Marek
Eben, aranžmány sú dielom celej kape-
ly. Okrem troch bratov Mareka, Kryšto-
fa a Davida tvorí kapelu rytmika pôso-
biaca okrem iného v kapele ETC Vladi-
míra Mišíka - Jiří Veselý (basová gitara,
akordeón), Jiří Zelenka (bicie, perkusie)
a Pavel Skála (akustické a elektrické
gitary). Kapelu dopĺňa džezový kontra-
basista Jaromír Honzák. (dš)

Slovenský 

rozhlas uvedie

world music
HUDBA
V Slovenskom rozhlase na Mýtnej 1
sa 18. júna 2010 o 20.00 h uskutoční
ďalší zo série koncertov world music.
Predstavia sa na ňom Nikola Parov a
Ágnes Herczku z Maďarska a slo-
venská kapela Samaria Verses band.
Nikola Parov je multiinštrumentalista,
hrajúci na gajdy, kaval, gitaru, gadulku,
aj nickelharfu. Jeho autorský album
Kilim sa umiestnil na 6. mieste v rebríč-
ku World Music Chart v Európe a kriti-
ci ocenili jeho unikátny hudobný prí-
stup a spojenie balkánskych koreňov,
keltského vplyvu a využitie džezových
prvkov. Ágnes Herczku sa s Parovom
prvý raz stretla pri práci na slávnom
projekte Naplegenda. 
Samaria Verses Band je hudobný pro-
jekt Juraja Turteva, ktorý zhudobnil tri-
lógiu Šamorínske verše v štýle world
music. Je to medzinárodný projekt,
ktorý bol s úspechom prezentovaný na
Slovensku, v Česku aj v Maďarsku. 
Ako hostia vystúpia - Bernadett Kiss
(HU), ktorá získala niekoľko cien za
účinkovanie v kapele Ghýmes, Hearn
Gadbois (USA), Stano Palúch (SK) a
iní. (dš)

Pre Afriku

sa bude spievať 

aj tento rok 
HUDBA
V Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa sa
13. júna 2010 o 19.30 h uskutoční
benefičný koncert Spev pre Afriku.
Toto podujatie pomohlo minulý rok
zabezpečiť 18 percent prostriedkov na
prevádzku Centra Nádeje Loyola v
Togu. 
Podpora projektu bude smerovať na
vzdelanie a výživu zranených detí a na
upevnenie finančnej situácie žien, ktoré
žijú s vírusom HIV. Prispieť na účel
zbierky bude možné aj zaslaním finan-
čných prostriedkov na účet v Ľudovej
banke číslo 4000910627/3100 (variabil-
ný symbol 115). Na koncerte Spev pre
Afriku bude účinkovať chrámový zbor
Chorus Salvatoris a Collegium Musi-
cum Salvatoris. (dš)

Muchovo 

kvarteto vystúpi

v CC Centre
HUDBA
V cykle komorných koncertov Mo-
mentum musicum sa 18. júna 2010 o
18.00 h v CC centre na Jiráskovej
ulici 3 v Petržalke predstaví Muchovo
kvarteto. 
Hrá v zložení Juraj Tomka (1. husle),
Andrej Matis (2. husle), Veronika Proke-
šová (viola), Pavol Mucha (violončelo).
Hudobné zoskupenie vzniklo v roku
2003 v Konzervatóriu v Bratislave pod
vedením Mgr. art Stanislava Muchu, pri-
mária Moyzesovho kvarteta. 
Členovia súboru sú vynikajúci hráči,
laureáti domácich i zahraničných súťa-
ží. Na koncerte v Petržalke zahrajú diela
W. A. Mozarta a L. van Beethovena.
Bonbónikom bude oktet F. Mendelssoh-
na Bartholdyho, ktorý zahrajú spoločne
s Moyzesovým kvartetom. (hd)

Viac o bratislavskej
kultúre sa dozviete na

www.banoviny.sk

Anglický humor a slovenskú skúsenosť 

ponúka Opačné pohlavie v Štúdiu L+S
DIVADLO
Pozvať si do domu Avon Lady môže
byť niekedy veľmi nebezpečné. Čo
všetko sa môže v takom prípade
stať, sa dozviete v Štúdiu L+S na
bláznivej komédii anglického autora
Davida Tristrama Opačné pohlavie. 
Angličania vraj milujú suchý humor a
David Tristram to vo svojej komédii z
tohto pohľadu rozbalil naplno. Dialógy
jeho hrdinov nepotrebujú žiadne ošper-
kovanie ani pozlátka, sú strohé, trefné a
mieria rovno do cieľa. Angličan sa v
písaní komédií zrejme vyžíva, už ich
má za sebou 19 a aj jeho román je
humorne ladený. 
Je pekné, keď človek robí to, čo vie a
nepchá nos do zbytočných drám, ak
nemá pre ne vyvinutý cit. Jedno však
autorovi uprieť nemôžeme - dramatic-
kosť jeho dielam nechýba. V Opačnom
pohlaví si vzal na mušku staré známe
tvrdenie o ženách z Venuše a mužoch z
Marsu. Neschopnosť pochopiť jeden
druhého a nájsť si k nemu cestu, zaodel
fialkovým plátnom šteklivého humoru,
pod ktorým presvitá ružová spodnička.
Farebnosť je to lahodná a oku poddaj-
ná, zláka nejedného diváka, aby nazrel
do spálne i kuchyne dvoch manžel-
ských párov. 
Pri salvách smiechu však na erotiku
veľa času nezostáva, blažený záver za
dverami spálne si hlavní aktéri nechá-
vajú pre seba. V hre nejde len o konf-

likt manželských párov a nevysvetli-
teľnú otázku: Prečo si práve s ním (s
ňou)?, ale aj o dramatické vyvrcholenie
nedorozumení medzi mužom a ženou a
ak trochu preženieme - aj o psycholo-
gickú analýzu postáv. Autor svoje
postavy dokáže dokonale rozpitvať. 
Kúsky potom skladá dohromady s veľ-
kou dávkou iskrivého vtipu a nadsáz-
ky. Sú to dve príjemné hodinky stráve-
né v divadle s vtipnými, komediálnymi
aktérmi, ktorí majú už nejeden rôčik
odžitý a vedia, o čom hrajú. Okrem
toho im nechýba to podstatné - zmysel
pre humor. 

V réžii Petra Mikulíka sa v Štúdiu L+S
predstavujú Marta Sládečková, Zuza-
na Tlučková, Pavol Topoľský a Ivan
Vojtek. Oba manželské páry dokážu
rozohrať vojnu, aká sa po desiatkach
rokoch spolužitia už do manželskej
arény celkom hodí, ale nezabúdajú na
to podstatné: že vo chvíli, keď je ich
partner nezvestný, začínajú po ňom
pátrať s takou úpenlivou láskou a
nehou, ktorú môže vypestovať len
dlhoročný vzťah. 
V tomto je anglický dramatik David
Tristram možno trochu aj humánny
moralista. Dáša Šebanová

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

Svoje postavy v hre Opačné pohlavie si vychutnávajú aj Zuzana Tlučková
(zvľava), Ivan Vojtek a Marta Sládečková. FOTO - Ctibor Bachratý

Špeciálny filmový týždeň v Autokine
RUŽINOV
Autokino Zlaté Piesky už druhý
mesiac ponúka filmové premietanie
v pohodlí auta. Autokino je zadarmo
a aj preto sa stalo obľúbeným mies-
tom filmových fanúšikov.
Jeho organizátori navyše v júni pripra-
vili špeciálny filmový týždeň - „Kine-
ma Film roka“. Ide o prehliadku úspeš-
ných titulov, ktoré sa umiestnili na
popredných miestach pravidelnej slo-
venskej ankety filmového portálu kine-
ma.sk. V spolupráci so šéfredaktorom
portálu P. Konečným do tohto týždňa
zaradili tri úspešné filmové tituly. 

V utorok 15. júna sa premietne 21 Gra-
mov, film z roku 2003, v ktorom tragic-
ká nehoda navždy zmení život trom
úplne odlišným ľuďom. Žiadny z nich
už nebude rovnaký ako na začiatku,
vďaka krutej pravde o láske, viere,
odvahe, túžbe a vine.
Vo štvrtok 17. júna príde na plátno
Večný svit nepoškvrnenej mysle, kde
hlavnú úlohu stvárnili populárne herec-
ké hviezdy Jim Carrey a Kate Winslet.
Tento romantický príbeh dvoch ľudí
zaútočí na city, rozplače ale aj rozo-
smeje. 
Týždeň „Kinema Film roka“ uzavrie

v sobotu 19. júna 2010 úspešný titul
25. hodina. Hlavnú postavu filmu
kráľa Manhattanu Montyho stvárnil
známy herec Edward Norton. Monty
prežíva vo svojom meste posledný
deň pred odchodom do väzenia na
dlhých sedem rokov. Otázne však je,
či môže Montymu jeden deň zmeniť
celý jeho život. 
Autokino Zlaté piesky je zaujímavým
projektom, ktorý nekonkuruje bežným
bratislavským kinám prinášajúcim fil-
mové novinky. Premieta sa od 1. mája,
vždy v utorok, štvrtok a sobotu, od
21.00 h. (mm)
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SOBOTA 12. júna
� 8.00 - 1. medzinárodný fotomaratón
nepočujúcich, Grassalkovichova záhrada
� 9.00 - 18.00 - Engerau street soccer
league, turnaj uličných družstiev vo fut-
bale, areál ZŠ Gercenova, Petržalka
� 10.00 - 13.00 - Deň krivých zrkadiel,
Hviezdoslavovo námestie
� 17.00 a 19.30 - Así se baila flamenco,
Tak sa tancuje flamenco, premiéra sú-
boru Andalucia v choreografii Mgr. art.
V. Masarykovej, CDLaV, Školská 14
� 19.00 - G: Görgey: Na koho to slovo
padne, divadlo Astorka, Námestie SNP33
� 19.30 - K. Vosátko a kol.: Modelky 2,
divadlo GUnaGU, Františkánske námestie 7
� 21.00 - Madagaskar, film, Autokino
Zlaté piesky

NEDEĽA 13. júna
� 10.30 - Rozprávky v Gullfosse, Šašo
Maroš, divadlo Bum Bác, reštaurácia
Gullfoss, Čulenova 5
� 15.00 - Nedeľný čaj o tretej, do tanca
hrá Simax, DK Lúky, Vigľašská 1
�15.30 - Klaun Pepele, divadlo Žihadlo,
Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.30 - K. Vosátko a kol.: Modelky 2,
divadlo GUnaGU, Františkánske námestie 7
� 21.00 - Cestovateľské kino, M. Gabo-
nay, M. Hargaš - Malajzia a Singapur, Di-
vadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie

PONDELOK 14. júna
�10.00 a 14.00 - J. Romanovský: Prin-
cezná Kukulienka, od 3 rokov, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 18.00 - Dotyky a spojenia, Karin
Patúcová-Luntherová: All one - nástenná
maľba hlinenými pigmentami, vernisáž
výstavy, CC centrum, Jiráskova 3 
� 18.00 - Urobme radosť sebe a iným,
vystúpenie ľudí s mentálnym postihnu-
tím, DK Lúky, Vigľašská 1
� 19.00 - Hana Zagorová, koncert čes-
kej speváčky, Veľká sála Istropolis, Tr-
navské mýto 1
� 19.00 - Lordi, bulvárna komédia o taj-
nej schôdzke podozrivých lordov, Divad-
lo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - S. Lavrík: Klietka z červené-
ho zlata, monodráma, divadelný klub
Trezor, Námestie SNP 33
� 19.00 - J. Benčík: Skúška orchestra,
pantomimická divadelná hra, réžia: Mi-
lan Sládek, divadlo a.ha, Školská 14
� 19.00 - UmbriaMusicFest Bratisla-
va, dirigent W. Attanasi, soprán: D. Brue-
ra, klavír: L. di Carlo, Zrkadlová sieň Pri-
maciálneho paláca

�19.00 - Ruský patriarchálny zborpod
vedením A. Grindenka, Dni starej hud-
by, Kostol Najsvätejšej Trojice
�19.00 - L. Kerata: Fantázia, tragifraš-
ka o slabostiach veľkých, divadlo Ludus,
Heineken Tower Stage, Pribinova 25 
� 19.00 - Piškoty, Rasťo Piško a jeho
hostia, M.Vášáryová a J. Lupták, Art Club
Scherz, Partizánska 2, Palisády

�19.30 - Celkom iný beat, revue s M. Ja-
slovským, Benem a ich hosťami, divadlo
GUnaGU, Františkánske námestie 7
� 20.00 - 4D - Ukončenie divadelnej
sezóny 2009/2010, básnické vízie, di-
vadlo Non. Garde, Prepoštská 4 

UTOROK 15. júna
� 10.00 - J. Romanovský: Princezná
Kukulienka, od 3 rokov, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská 36
�14.00 - Farbičková princezná, divadel-
né predstavenie, CDLaV, Gaštanová 19
� 15.00 - Nestarnúce melódie, tanečno-
zábavné podujatie s hudobnou skupinou
UNI, M klub, Rovniankova 3
� 17.00 - Veronika Šikulová, prezentácia
tvorby finalistky Anasoft litera 201, Letná
čitáreň u Červeného raka, Michalská 26
� 18.00 - Plnosť okamžiku, literárne
čítanie, Ilse Brem (Viedeň), Etela Farka-
šová (Bratislava), Mozartova sieň Rakú-
skeho veľvyslanectva, Ventúrska 10
� 19.00 - M. Gorkij, R. Polák: Play
Gorkiy alebo Letní hostia, divadlo
Astorka, Námestie SNP 33
� 19.30 - Diskusia časopisu .týždeň,
divadlo GUnaGU, Františkánske námes-
tie 7
� 20.00 - Narodeniny, divadlo SkRAT,
A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12
� 20.00 - Záhrada, Hovory o kultúre a
kriku doby, téma: Borgesova e-knižnica.
Stratí sa kniha v labyrinte nových médií?,
Lisztova záhrada, Klariská 1 alebo Pred-
nášková sála Univerzitnej knižnice, Ven-
túrska 11
� 21.00 - 21 Gramov, film, Autokino
Zlaté piesky

STREDA 16. júna
�14.00 - F. Malec, V. Zetek: O Rolando-
vej soche zaľúbených, od 6 rokov, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36

� 17.00 - Koncert Estónsko, Hudobný
salón Zichyho palác, Ventúrska 9
� 19.00 - Mníšky 2 Milionárky, Teátro
Wüstenrot, Trnavské mýto 1
�19.00 - 3T - herecké improvizácie, na
témy divákov, hrajú: S. Staško, J. „Šoko“
Tabaček a L. „Pucho“ Puchovský, Di-
vadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - A. P. Čechov: Platonov, di-
vadlo Astorka, Námestie SNP 33
�19.30 - K. Vosátko a kol.: Modelky 2, di-
vadlo GUnaGU, Františkánske námestie 7
�20.00 - Zoom, Peter Mettler, kino inak,
P. Mettler je výrazným solitérom v súčas-
nej kanadskej kinematografii, A4 Nultý
priestor, Námestie SNP 12

ŠTVRTOK 17. júna
� Víno Vitaj, Deň osláv talianskeho
vína, pešia zóna centra Bratislavy
� 8.30, 9.45, 11.00 - Výchovné koncer-
ty pre 9. ročník ZŠ, Putovanie za dže-
zom, Hudobný salón Zichyho palác,
Ventúrska 9
� 9.00 a 11.15 - F. Malec, V. Zetek: O
Rolandovej soche zaľúbených, od 6
rokov, Bratislavské bábkové divadlo,
Dunajská 36
� 10.00 - Zoznámte sa s internetom,
pre seniorov, Klub 22, Jiráskova 3
�16.00 - Rozlúčka so škôlkou, zábavný
program v spolupráci s MŠ Búdková,
CDLaV, Gaštanová 19
�15.00 - Lieky, liečivá a my, prednáška,
CC Centrum, Jiráskova 3
� 16.10 - Astro krúžok, pre deti od 10
do18 rokov, Objavovňa - SNM, Prírodo-
vedné múzeum, Vajanského nábrežie 2
�17.00 - V SNG číta Miroslav Marcel-
li, cyklus venovaný literatúre, SNG,
Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie 
�17.00 - Klub astronómov, Objavovňa,
SNM, Prírodovedné múzeum, Vajanské-
ho nábrežie 2
� 17.30 - Tajomstvá Peru v kocke, Ľ.
Šedivá, cestovateľka, Seminárna sála
Univerzitnej knižnice, Klariská 5
�17.30 - Astronomická prednáška, M.
R. Štefánik - slov. astronómia v súčas-
nosti, RNDr. V. Rušin, DrSc.,Objavovňa
SNM, Prírodovedné múzeum, Vajanské-
ho nábrežie 2
� 19.00 - Bratia Ebenovci: Chlebíčky,
bratislavská premiéra koncertu, Teátro
Wüstenrot, Trnavské mýto 1
� 19.00 - Aztécky kalendár, Obradná
sieň Zichyho palác, Ventúrska 9
� 19.00 - A. P. Čechov: Platonov, di-
vadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Flamenco por tango, hudob-
no-tanečný etno večer, DK Zrkadlový
háj, Rovniankova 3

� 19.00 - O. Wilde: Salome, divadlo
Ívery, Školská 14
� 19.30 - V. Klimáček: Som hot dog,
divadlo GUnaGU, Františkánske ná-
mestie 7
�20.00 - Fenomén remakov - alebo ako
to dopadne, keď dvaja robia to isté,
kino inak, A4 Nultý priestor, Námestie
SNP 12
� 20.00 - Salón u Liszta, Umenie tole-
rancie - (pí) klub, Lisztova záhrada, Kla-
riská 1 alebo Prednášková sála Univerzit-
nej knižnice, Ventúrska 11
�21.00 - Večný svit nepoškvrnenej my-
sle, film, Autokino Zlaté piesky

PIATOK 18. júna
� 9.00 a 11.15 - F. Malec, V. Zetek: O
Rolandovej soche zaľúbených, od 6
rokov, Bratislavské bábkové divadlo, Du-
najská 36
� 17.00 - Y. Pulinovich Natašin sen,
Istropolitana Projekt 2010, Univerzita
Towson, USA, divadlo Astorka, Námes-
tie SNP 33
� 17.30 - Letná rozlúčka, účinkujú: Det-
ský folklórny súbor Prvosienka, folklórny
súbor Dimitrovec, Všetečníci a ľudová
hudba Ferkovci, DK Zrkadlový háj, Rov-
niankova 3
� 18.00 - Slávnostný pochod mažore-
tiek a dychovej hudby ulicami Starého
Mesta, Hviezdoslavovo námestie 

� 18.00 - Momentum musicum, účin-
kuje: Muchovo kvarteto, spoluúčinkuje
Moyzesovo kvarteto, CC centrum, Jirá-
skova 3
�19.00 - Koncert SOSR v spolupráci s
VŠMU, program: B. Smetana, F. Schu-
bert, L. van Beethoven, účinkujú: SOSR;
dirigenti: P. Hamar, M. Janko, Veľké
koncertné štúdio SRo, Mýtna 1
� 19.00 - Tanečný koncert k 20. výro-
čiu súboru Nezábudka, vystúpenie žia-
kov tanečnej školy V. Sádovskej, DK
Lúky, Vigľašská 1
�20.00 - Nikola Parov, Ágnes Herczku,
Samaria Verses band, koncert world
music, SRo. Mýtna 1 

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

vyjdú opäť o týždeň
17. júna 2010

Bezplatná infolinka: 0800 136 343                 info@chrysler.sk
Motor-Car Bratislava s. r. o., Tuhovská 11, 831 07, Bratislava, Tel.: 02 / 49 294 484

www.dodge.sk www.chrysler.sk  www.jeep.sk

DODGE Journey

VYBERTE 
 SI SVOJE FINANCOVANIE*

 BEZ navýšenia

 BEZ spracovateľského poplatku

  BEZ platenia poistenia (zákonné + havarijné) 
počas celej doby zvoleného fi nancovania

 BEZ starostí

*  Ponuka platí pre všetky skladové modely Chrysler, Jeep a Dodge do vypredania, 

pri fi nancovaní prostredníctvom Mercedes-Benz Financial Services a s bezplatným 

poistením Allianz-SP na maximálnu dobu fi nancovania 36 mesiacov.
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Kombinovaná spotreba: 6,5 - 8,5 l/100km, emisie CO
2
: 171 - 209 g/km


