
Staromestské miestne zastupiteľstvo
pred týždňom rozhodlo o predaji
spoločnosti R.B.I., s.r.o., ktorá vlastní
päť budov v historickom jadre mes-
ta. Niektorí kritici to označili za roz-
predaj „rodinného striebra“, ktoré-
ho sa nemala mestská časť zbaviť.
Prečo sa samospráva rozhodla R.B.I.
predať, na to sme sa spýtali starostu
Starého Mesta Andreja PETREKA
(nezávislý).
- Nepredali sme žiadne rodinné striebro.
Zbavili sme sa majetku, ktorý mestskej
časti nič neprinášal a najbližších 21
rokov by ani nepriniesol. Spoločnosť
R.B.I. totiž do roku 2031 bude splácať
úver, ktorý jej pred desiatimi rokmi
poskytli rakúske banky za účelom
obnovy piatich  objektov v centre mesta.
Mestská časť z toho nemala doteraz ani
korunu, ani cent, pretože všetky výnosy
z prenájmov v týchto budovách išli a aj
pôjdu na splatenie úveru. K predaju

R.B.I. sme však pristúpili najmä preto,
že do konca tohto roku môžeme na
základe zmeny rozpočtových pravidiel
výnosy z predaja majetku použiť na
opravy a údržbu obecného majetku -
najmä základných a materských škôl,
ciest a chodníkov, oporných múrov a
schodov. Od nového roka to už možné
nebude. Najmä školy máme v dezolát-
nom stave, preto sme vlani začali s ich
rozsiahlou rekonštrukciou. Vymenili
sme okná na väčšine základných škôl,
tento rok vymeníme okná aj na zvyš-
ných školách, opravíme školské strechy,
elektrické rozvody a kotolne. To všetko
treba urobiť a poslanci pri schvaľovaní
rozpočtu na tento rok rozhodli, že
mestská časť to bude financovať z pre-
daja majetku, ktorý je pre výkon jej
samosprávnych funkcií nepotrebný.

Nemohla mestská časť získať tieto
prostriedky z iných zdrojov?
- Do úvahy by pripadal jedine úver,
nechceli sme však mestskú časť
zadlžovať. Najmä ak tento rok očaká-
vame nižší príjem z podielových daní,
ktoré mestským častiam prerozdeľuje
hlavné mesto. Pani poslankyňa Roso-
vá navrhovala, aby sme tieto peniaze
získali z vyšších pokút - to však pova-
žujem za nereálne. Mestská časť poku-
tuje, ako jej to zákon ukladá a nevie
získať z pokút väčší príjem. V minu-
losti sme navyše prišli o príjem z dane
z herní a výherných automatov, čo
bola nezanedbateľná časť príjmov
mestskej časti. Miestne dane, ktoré
vyberá mestská časť, sme v uplynu-
lých rokoch zvýšili, daň z ne-
hnuteľnosti má v rukách hlavné mesto,
samospráva mestskej časti má preto
obmedzené možnosti financovania.
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Bratislavčania

sa vo voľbách

vyslovili 

za zmenu vlády
BRATISLAVA
Bratislavčania v sobotných parla-
mentných voľbách opäť výraznou
mierou prispeli k zmene slovenskej
vlády. Štyri opozičné strany, ktoré
rokujú o vytvorení novej vlády, voli-
lo až 64,11 % Bratislavčanov. V Bra-
tislave bola aj nadpriemerná voleb-
ná účasť - voliť prišlo 63,85% voli-
čov, kým celoslovenský priemer bol
58,83%. 
Najväčšiu podporu v hlavnom meste
získala SDKÚ-DS (29,45%), na dru-
hom mieste skončil Smer-SD (23,81),
tretia SaS (18,04), štvrtý Most-Híd
(8,43) a piate KDH (8,19). Na ďalších
miestach skončili SNS (3,51), ĽS-
HZDS (3,51), SDĽ (1,89) a Únia
(1,02%). Ostatné strany získali v Brati-
slave menej ako jedno percento.
V novozvolenom parlamente zasadne
vyše tretina poslancov a poslankýň z
Bratislavy. Trvalý pobyt v meste má
presne 52 poslancov - 17 za Smer-SD,
10 za SDKÚ-DS, 10 za SaS, 8 za Most-
Híd, 6 za KDH a 1 za SNS. Najvyšší
podiel budú mať Bratislavčania v posla-
neckom klube SaS, kde ich bude 10 z 22
poslancov, čo je takmer polovica.
Do slovenského parlamentu bol zvole-
ný aj primátor Bratislavy Andrej Ďur-
kovský, ktorý kandidoval za KDH. Pri-
mátor hlavného mesta sa tak len po
druhýkrát stal poslancom Národnej
rady SR. Pred ním bol v roku 1998
zvolený za poslanca vtedajší primátor
Peter Kresánek (SDK). (brn)

Staré Mesto

predalo s R.B.I.

domy - aj dlhy!
STARÉ MESTO
Miestne zastupiteľstvo mestskej
časti Staré Mesto pred týždňom pre-
dalo spoločnosť R.B.I., s.r.o., ktorá
vlastní päť budov v centre mesta. So
spoločnosťou sa mestská časť zbavi-
la nielen týchto päť domov, ale aj
dlhu, ktorý bude R.B.I. splácať do
roku 2031 rakúskym bankám.
Kupca našla mestská časť vo verejnej
obchodnej súťaži, na ktorej sa zúčast-
nili štyria záujemcovia. Podmienky
súťaže splnili dvaja, najvyššiu ponuku
predložila spoločnosť Schöndorf, s.r.o.
Mestská časť predala R.B.I. za 5,17
milióna €, s piatimi budovami však
predala aj dlh vo výške 6,96 milióna €,
ktorý bude spoločnosť splácať do aprí-
la 2031. S dlhom voči mestskej časti
vo výške 516 tisíc € tak dosiahla pre-
dajná cena 12,64 milióna € (380 milió-
nov Sk). (brn)
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DEVÍN 
Na parkovisku pod Devínskym hra-
dom sa nedávno objavili betónové
kvádre, ktoré rozdelili parkovisko na
dve časti. Ide o dlhoročný spor o
pozemky. Mestská rada magistrátu
neodporučila riešenie formou záme-
ny navrhovaných pozemkov - ponu-
ka vlastníka, spoločnosti Roxy Invest,
bola totiž pre mesto neprijateľná. 
Hlavné mesto v tejto súvislosti oslovilo
odborníkov v oblasti stavebného práva a
súčasne sa pokúša naďalej rokovať s
vlastníkmi pozemkov pod komunikáci-
ou i pod parkoviskom o možnostiach
ich usporiadania.

„Problém je v nevyjasnených vlastníc-
kych vzťahoch. Vlastníkom parcely pod
stavbou parkoviska je Roxy Invest, s. r.
o. Vlastník samotnej stavby parkoviska
a komunikácie nie je zapísaný, ale
podľa mňa je ním určite mestská časť.
To parkovisko bolo postavené v rámci
Akcie Z v sedemdesiatych rokoch
minulého storočia. V roku 2006 bolo
opravované aj z verejných peňazí,“
informovala starostka Devína Ľubica
Kolková (nezávislá).
Ďalšie kroky úradu však nechcela pri-
blížiť: „Určité kroky podnikáme, no
zatiaľ nebudem uvádzať detaily.“ Čo sa
týka príčin problému, vidí ich v minu-

losti: „V predchádzajúcom volebnom
období, keď bol starostom Jozef Pac-
zelt, sa podarilo Družstvu podielnikov v
Záhorskej Bystrici zreštituovať okrem
množstva iných pozemkov v Devíne aj
parkovisko pod hradom a k nemu pri-
ľahlé zelené plochy,“ uviedla. 
Podľa devínskej starostky Družstvo
podielnikov vzápätí predalo plochy par-
koviska  konateľovi Roxy Invest, s. r. o.,
a pánu Paczeltovi, približne na polovi-
cu. „Podľa mojich informácií sa spoloč-
nosť Roxy pokúša od roku 2008 predať,
alebo zameniť svoje parcely magistrátu.
Myslím si však, že ide o premrštenú
cenu,“ dodala Ľubica Kolková. (rob)

Parkovisko pod Devínom je rozdelené
Parkovisko pod Devínskym hradom robí hanbu, je rozdelené na dve časti. FOTO - Robert Lattacher

Peniaze z predaja pôjdu na opravu škôl

Krízové centrum

na Budatínskej

zrekonštruuje

Euro-Building
BRATISLAVA
Súťaž na rekonštrukciu a moderni-
záciu priestorov na Budatínskej ulici
v Petržalke, v ktorých bude v budúc-
nosti sídliť prvé mestské krízové
centrum, vyhrala spoločnosť Euro-
Building.
Mesto vo verejnej súťaži využilo
formu elektronickej aukcie. Celková
konečná hodnota zmluvy, ktorá bola
uzatvorená 28. mája 2010,  je 1 153
550 eur s DPH. Zákazka sa týka rekon-
štrukcie a modernizácie objektu na
Budatínskej 59/A na základe projekto-
vej dokumentácie. Obsahuje aj sadové
úpravy, obnovu trávnika, dodanie
informačnej tabule a pod. 
Prvé mestské krízové stredisko má po-
skytovať nepretržitú celoročnú odbor-
nú pomoc pre asi štyridsať občanov.
Má slúžiť aj na prvý kontakt pre klien-
tov s ohrozením zdravia a života, pre-
dovšetkým deťom, rodinám alebo ľu-
ďom, ktorí sa ocitli v krízových ži-
votných situáciách. Dokončenie rekon-
štrukcie bolo pôvodne plánované na
koniec roka 2009. S otvorením krízo-
vého centra sa ráta na jar 2011. (rob)

Na Muchovo

linka 78, Aréna

má svoj spoj
PETRŽALKA
Od 14. júna 2010 sa na Muchovo
námestie opäť vrátila linka číslo 78,
ktorá bola v súvislosti s uzatvorením
Starého mosta presmerovaná. Od 1.
júla navyše začne lokalitu Vieden-
skej cesty a divadla Aréna obsluho-
vať osobitná dopravná linka.
Linka 78 dostala nový grafikon, jej
kapacita sa zvýšila o jeden autobus a
trasou sa vrátila na konečnú zastávku
Muchovo námestie. Pokiaľ ide o hlu-
chú zónu verejnej dopravy v okolí di-
vadla Aréna a Viedenskej cesty, dop-
ravca informoval, že od začiatku
prázdnin tam zriaďuje osobitnú linku.
Jej trasa bude viesť od divadla Aréna,
popri Sade Janka Kráľa na Farského do
Petržalky a cez Dunaj sa vráti pod
Nový most. Linka bude jazdiť bude v
dvadsaťminútových intervaloch.
V súvislosti s havarijným stavom Sta-
rého mosta spoločnosť Metro nedáv-
no informovala, že situácia sa napriek
vylúčeniu aj hromadnej dopravy stále
zhoršuje. Merania a skúšky opätovne
ukázali poklesy oceľovej konštrukcie
nad štvrtým pilierom zo staromest-
skej strany. Od posledného merania
pred mesiacom to bolo až o šesť mili-
metrov. (rob)



BRATISLAVA
Keď koncom minulého roku prebral
Pavol FREŠO kreslo bratislavského
župana, vyhlásil, že po oboznámení sa
so situáciou na úrade chce zastaviť
zadlžovanie župy a pripraviť plán
úsporných opatrení. Po polroku už
môže bilancovať nielen tento cieľ, ale
aj ďalšie udalosti a úlohy, ktoré jeho
samospráva riešila.

~     ~     ~
Bezprostredne po zvolení ste vyhlási-
li, že chcete zastaviť zadlžovanie župy
a pripraviť plán úsporných opatrení.
Aké kroky ste v súvislostí s týmto cie-
ľom prijali?
- Hneď po nástupe sme prijali niekoľko
úsporných opatrení. Zrušili sme tzv.
zlaté padáky pre nových zamestnancov,
zaviedli sme viacero racionalizačných
opatrení a šetriť sme začali predovšet-
kým na chode úradu, pretože ten musí
ísť príkladom pre všetky podriadené
organizácie. Aj napriek záväzkom od
bývalého vedenia a vysokému výpadku
príjmov kvôli kríze sme nechceli, aby to
pocítili obyvatelia kraja. Preto sme v
rozpočte na rok 2010 znížili výdavky na
interné služby o viac ako o 65 percent a
výdavky na administratívu o viac ako
tretinu. V šetrení chceme ďalej pokračo-
vať.
Rovnako ste chceli znížiť výdavky na
chod samotného úradu? Ako vyzerá
situácia v tomto smere? Znížil sa
počet zamestnancov v úrade, zostal
rovnaký, alebo je vyšší?
- Počet zamestnancov je už o vyše 10
percent nižší, ako bol za bývalého vede-
nia, no znižovanie počtu prebieha
postupne, aby sme neohrozili chod
úradu. Momentálne pokračuje personál-
ny audit, ktorý vyhodnotíme a na zákla-
de jeho výsledkov budeme v zoštíhľo-
vaní pokračovať.
Nedávno hrozil ostrý štrajk zo strany
dopravcov, na čom ste sa napokon
dohodli? 
- Podstatou problému boli tzv. režijky,
ktoré musíme na základe rozhodnutia
Európskej komisie začať evidovať.
Zistili sme, že okrem šoférov a zamest-
nancov prepravcu ich využívajú aj
zamestnanci ministerstva dopravy a
odboroví predáci. S odborármi sme sa
napokon dohodli, že zľavy zrušíme,
aby to bolo férové voči obyvateľom
Bratislavského kraja. Šoférom a ich
najbližším rodinným príslušníkom
zľavy zostali.
Politici už dlhé roky sľubujú rý-
chlostnú komunikáciu R7 a brati-
slavského nultého okruhu (diaľnica
D4). Kedy by mohli reálne byť posta-
vené?
- O dopravnej situácii v Bratislavskom
kraji budeme rokovať koncom júna.
Veľmi mi záleží na dohode s primátor-
mi a starostami nášho kraja, preto sa
stretneme so zástupcami obcí daného
regiónu a znova otvoríme tému výstav-
by kľúčových ciest, ako sú rýchlostná
komunikácia R7 - Šamorín či diaľnica
D4.
Roky sľubovaná a pripravovaná
Bratislavská integrovaná doprava
(BID) sa nevie rozbehnúť - v čom
vidíte kľúčové problémy tohto pro-
jektu a kedy sa podľa vás vyrieši a
projekt pustí?
- Momentálne sa pracuje na zreálnení
spustenia dopravnej integrácie v BSK s
výhľadovým termínom 1. júl 2011.

Tento termín však závisí od schválenia
jednotnej tarify zastupiteľstvom BSK.
Mnohé cesty a dopravné stavby pod
správou BSK sú v zlom stave. Ktoré
je potrebné sanovať prioritne a ktoré
je potrebné uskutočniť?
- Pravidelne sa stretávame s primátormi,
starostami, ale aj poslancami kraja pria-
mo „v teréne“, takže poznám stav ciest
v kraji veľmi dobre. Mnoho z nich bude
opravených ešte tento rok, niektoré však
budeme musieť presunúť až na budúci
rok, keď očakávame lepšiu situáciu
najmä v daňových príjmoch.
Nedávno vyhorelo auto riaditeľovi
úradu BSK, jeden poslanec BSK bol
fyzicky napadnutý, jeho kolegovi,
miestnemu poslancovi za SDKÚ v
Dúbravke niekto podpálil auto... Aký
máte na to názor? Súvisí to podľa vás
s politickou činnosťou postihnutých?
- Nechcem špekulovať, ale všetky také-
to útoky som dôrazne odsúdil a považu-
jem ich za útok na samotnú podstatu
demokracie. Verím, že polícia čo najskôr
vypátra páchateľov a budú potrestaní.
Chcete vytvoriť fond pre krízové
situácie. Ako si jeho napĺňanie pred-
stavujete a na čo konkrétne by pomoc
išla?
- O konkrétnej podobe tohto fondu
chcem ešte diskutovať s primátormi a
starostami v kraji, ale moja predbežná
predstava je taká, že by mesto alebo
obec, ktoré by sa rozhodli byť súčas-
ťou tohto fondu, prispeli nejakou drob-
nou sumou za každého svojho obyva-
teľa. V prípade nejakej prírodnej po-
hromy by potom z tohto fondu dostalo
postihnuté mesto alebo obec pomoc,
ktorú by potrebovali.
Kraj je zriaďovateľmi domovov
sociálnych služieb - ktoré najpálčivej-
šie problémy musíte v tejto oblasti
riešiť? 
- Hlavným problémom je okrem nedo-
statku financií pomer medzi veľkokapa-
citnými a nízkokapacitnými domovmi
sociálnych služieb. Naším cieľom je
tento rozdiel znižovať a zamerať sa skôr
na tie s nižšou kapacitou a s individuál-
nejším prístupom ku klientom. Známe
sú aj pridlhé čakacie lehoty na domovy
seniorov, ktoré majú síce v kompetencii
obce a mestá, no určite budeme pomá-
hať aj pri riešení tohto problému. Čo sa
týka financií, tento rok sú sociálne veci
spolu so školstvom jedinými oblasťami,
na ktoré sme pridali peniaze.
Jednou z vašich predvolebných pri-
orít bolo vytvorenie nových športo-
vísk a miest, kde sa bude dať športo-
vať. Môžete už spomenúť konkrétne
výsledky?

- Našimi doterajšími prioritami bolo
vyrovnanie sa so záväzkami bývalého
vedenia a príprava stabilizačného roz-
počtu. Zároveň však začíname pracovať
na napĺňaní nášho programu a vytvore-
nie nových športovísk je naozaj jednou
z našich priorít. S týmto súvisí aj výstav-
ba cyklomostu do Rakúska, ktorý by
mal byť hotový už na jar budúci rok, ale
rokujeme aj o ďalších nových športovi-
skách, ako napríklad so zástupcami
nového petržalského futbalového klubu
či predstaviteľmi skateboardu, ktorému
sa venujú najmä mladí ľudia.
Ako vnímate zastavenie projektu
multifunkčnej haly v Petržalke? Bolo
nevyhnutné?
- Bývalé vedenie BSK tvrdilo, že nájde
investora, ktorý halu postaví za
súkromné peniaze, obyvateľov župy to
nebude stáť ani korunu z verejných pro-
striedkov a hala bude samofinancova-
teľná. Bratislavský kraj však už zaplatil
okrem kúpy pozemkov za 287 milió-
nov korún aj 20 miliónov korún rôz-
nym spoločnostiam a dva dni pred
nástupom nového vedenia boli podpísa-
né zmenky za vyše 317 miliónov
korún. Nám sa podarilo zachrániť pre
obyvateľov kraja pozemky a vykonali
sme právny a ekonomický audit.
Výsledky tohto auditu ukázali, že hala
by bola každoročne stratová a obyvate-
lia kraja by na ňu museli podstatným
spôsobom doplácať, čo si v tomto ob-
dobí krízy jednoducho nemôžeme do-
voliť. Preto sa nakoniec drvivá väčšina
zastupiteľstva rozhodla tento projekt
zastaviť, aj hlasom starostu Petržalky
Milana Ftáčnika. Dvaja poslanci sa
zdržali, proti nebol nikto. Obyvatelia
Bratislavského kraja si podľa nás zaslú-
žia férové a otvorené konanie, aby ich
nikto nevodil dlhé roky za nos, ale aby
sme sa vrátili na zem, vyriešili situáciu,
ktorú sme nespôsobili a ponúkli im reál-
ne a dôveryhodné projekty športovísk.
Čo bude s pozemkami, na ktorých
mala hala vyrásť?
- Zastupiteľstvo ma poverilo pripraviť
analýzu ďalšieho využitia týchto
pozemkov na športovo-kultúrne účely
pre obyvateľov Bratislavského kraja.
Jednou z možností sú verejnoprospešné
projekty, ako je plaváreň a za istých
okolností aj menší futbalový štadión. V
každom prípade budú na týchto pozem-
koch aj menšie športoviská pre ľudí.
Veľké projekty ako multifunkčná hala či
akvapark, ktoré presahujú možnosti
župy, by museli financovať výlučne
súkromní investori. 

Dušan Blaško, Robert Lattacher
FOTO - archív
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Poslancom sa
ťažko znižuje
počet stoličiek
Po znížení počtu poslancov mestského
zastupiteľstva z 80 na 45, ako to sta-
novil nový zákon o Bratislave, pristu-
pujú k znižovaniu počtu poslancov aj
jednotlivé mestské časti. Ochota vý-
raznejšie zredukovať počet poslanec-
kých kresiel zatiaľ nie je veľká.
Miestne zastupiteľstvá sa totiž doteraz
priklonili zväčša k hornému limitu
poslancov v novom volebnom období. 
Je zrejmé, že nájsť podporu pre zníženie
počtu poslancov, nemusí byť v jednotli-
vých zastupiteľstvách ľahké. Napríklad
v Dúbravke, Karlovej Vsi a v Petržalke
rozhodli, že poslancov bude maximálny
počet, aký umožňuje zákon o Bratislave.
Ten pre mestské časti s počtom obyvate-
ľov od 31 001 do 100 000 stanovuje
počet poslancov miestneho zastupiteľ-
stva od 15 do 25. Napriek tomu, že to v
zákone nie je jednoznačne stanovené,
počet poslancov by mal primerane zod-
povedať počtu obyvateľov. To znamená,
že ak má mestská časť 34 000 obyvate-
ľov, zastupiteľstvo by malo mať 15
poslancov. Ak  má mestská časť 99 000
obyvateľov, poslancov by malo byť 25.
V Dúbravke a v Karlovej Vsi to však ne-
platí. Obe mestské časti majú približne
34 000 obyvateľov, poslancov však budú
mať 25, teda ako keby mali trojnásobne
viac duší. Čím viac poslancov, tým väč-
šia šanca na znovuzvolenie súčasných
zastupiteľov. Naopak, v Starom Meste
pochopili zámer zákonodarcu a nový
počet poslancov zodpovedá počtu oby-
vateľov mestskej časti - 41 000 Staro-
mešťanov bude mať 17 poslancov.
Ak by zníženie počtu mestských či miest-
nych poslancov v Bratislave stálo na ich
rozhodnutí, k žiadnemu by zrejme
nedošlo. O redukcii bratislavských pos-
lancov tak musela rozhodnúť Národná
rada SR zákonom o Bratislave. Poslan-
ci republikového parlamentu teda  roz-
hodli, že obecné zastupiteľstvá majú prí-
liš veľa poslancov. Kto rozhodne, či pri-
veľa poslancov nemá aj Národná rada?
Očakávať, že poslanci znížia počet svo-
jich stoličiek, je iluzórne. Nie sú iní, ako
tí v Karlovej Vsi, Dúbravke, či Petržal-
ke. Počet vlastných stoličiek sa ťažko
znižuje. Radoslav Števčík

Župa zrušila „zlaté padáky“, ubudla jej 

desatina úradníkov a chce aj ďalej šetriť

V Dúbravke

chcú zastavať

Veľkú lúku
DÚBRAVKA
O zástavbu v lokalite Veľká Lúka v
Dúbravke sa už dlhšiu dobu snaží
miestna samospráva na čele so sta-
rostom Jánom Sandtnerom (nezá-
vislý). Ide pritom o jedinečné mies-
to, kde leží aj kultúrna pamiatka
Villa Rustica. 
Oblasť sa nachádza tesne na hranici
Chránenej krajinnej oblasti Malé Kar-
paty a blízko Národnej prírodnej rezer-
vácie Devínska Kobyla. Práve tu chce
samospráva Dúbravky stavať a obyva-
teľom už predložila návrh urbanistickej
štúdie Veľká lúka. Starosta Ján Sandt-
ner vraj sľúbil, že na pripomienkovanie
ponúkne aj konečnú verziu štúdie.
Podľa súčasnej koncepcie je na Veľkej
lúke navrhnutá malopodlažná zástavba
obytných vnútroblokových domov,
polyfunkčná zástavba, objekty občian-
skej vybavenosti a administratívy.
Zástavba ráta aj s vytvorením rekreač-
nej zóny a športovísk pri Veľkolúckom
potoku, ďalej s umiestnením peších
trás a cyklotrás. Vzniknúť by tu mala aj
základná škola. 
Územie bývalého závodu Technické
sklo navrhuje štúdia premeniť z prie-
myslu na výrobné a nevýrobné služby
a sklady. Územie archeologickej loka-
lity Villa Rustica začleňuje do zóny s
tým, že okolo sa vybuduje námestie
neďaleko vznikne múzeum archeolo-
gických artefaktov. V oblasti na ploche
asi 100 ha sa ráta s bývaním od 6000
do 8000 tisíc obyvateľov. 
Dúbravská samospráva si zachovanie
kultúrnej pamiatky Villa Rustica pred-
stavuje tak, že pamiatka bude mať
ochranné pásmo. Chránená krajinná
oblasť má zostať nedotknutá. Mestská
časť tvrdí, že merania olova v lokalite
ukázali hodnoty „hlboko pod platné
normy“. Dopravné riešenie spočíva
podľa miestneho úradu v predĺžení
Saratovskej ulice a premostením želez-
ničnej trate na sídlisko The Port (Brána
Záhoria). 
„Architekti dostali úlohu navrhnúť pre-
pojenie Veľkej lúky na Devínsku Novú
Ves a diaľnicu,“ uviedol miestny úrad
v Dúbravke. Starosta Dúbravky J.
Sandtner už dávnejšie priznal, že ako
starý Dúbravčana má v lokalite Veľká
lúka záhradu. Tá sa, zrejme tak ako
mnoho ďalších záhrad, stane staveb-
ným pozemkom. Niektorí záhradkári
už minulý rok ponúkali pozemky v
tejto lokalite na predaj. 
Archeologická lokalita Villa Rustica
bola 2. decembra 1986 zapísaná do
zoznamu nehnuteľných kultúrnych
pamiatok a nariadením vlády z roku
1990 bola vyhlásená za národnú kul-
túrnu pamiatku. Od roku 1992 boli
snahy o vytvorenie ochranného pásma
v tejto lokalite, no v roku 1995 strosko-
tali. (rob)

príjme ľudí

na doručovanie

týždenníka

v Podunajských
Biskupiciach

Volajte na telefónne číslo

02/6531 6523

alebo píšte na adresu

praca@kolos.sk

02/6020 1711
0905 319 509

www.stahovaniesvasnou.sk

S AHOVANIE 
S VÁŠ OU
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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

Hľadajú správcu

na celoročnú

údržbu ciest
BRATISLAVA
Magistrát vyhlásil verejnú súťaž pre
celoročnú údržbu ciest a dopravnej
zelene. Odhadovaná cena zákazky je
72 miliónov eur bez DPH a má ísť o
zmluvu na osem rokov.
Túto službu pre mesto robili doteraz
piati zmluvní dodávatelia, ktorých
mesto vybralo rovnako verejnou
súťažou. Letná údržba, ktorá naprí-
klad v minulom roku stála päť milió-
nov eur, spočíva najmä v mechanic-
kom zametaní komunikácie, ručnom
čistení, odstraňovaní buriny na ob-
rubníkoch a na dláždených verejných
priestranstvách.
Ďalej ide o čistenie krajníc ciest a čis-
tenie rigolov a priekop. Patrí sem aj
údržba dopravnej zelene - najmä celo-
ročná starostlivosť o trávu, odstraňova-
nie nevhodných drevín, orezávanie
stromov, kríkov, vyberanie pňov a oko-
pávanie. Zákazka sa týka aj nakladania
s odpadmi, najmä vyberanie odpadko-
vých košov, odvoz čiernych skládok a
likvidáciu odpadu. 
Zimná údržba komunikácií zahŕňa
najmä pohotovosť pracovníkov a
mechanizmov, posyp chemickým ale-
bo inertným materiálom s pluhovaním,
prípadne frézovanie či ručné odpratá-
vanie snehu a ľadu. Lehota na predkla-
danie ponúk alebo žiadostí o účasť je 9.
júl 2010, otváranie obálok s ponukami
bude 12. júla 2010 o 10.00 h na magi-
stráte. 
Záujemcovia, ktorí splnia podmienky
súťaže, postúpia do druhého kola, v
ktorom sa víťaz vyberie elektronic-
kou aukciou. Zmluva s novým správ-
com, ktorý sa bude starať o údržbu
ciest a dopravnej zelene, by mala byť
podpísaná najneskôr do konca roka
2010. (brn)

Vraky zavádzajú,

obyvatelia sa 

na ne sťažujú
STARÉ MESTO
Desiatky vrakov v meste zaberajú
priestor a robia problémy nielen ľu-
ďom prechádzajúcim okolo, ale
najmä ľuďom bývajúcim v ich blíz-
kostí. Na jeden z podobných problé-
mov v Starom Meste nás upozornil
aj náš čitateľ. Hnevajú ho odstavené
vozidlá na Bradlianskej ulici. 
Podľa čitateľa dve autá tam parkujú už
dva roky a navyše „výdatne značkujú“
ulicu olejovými škvrnami. Čitateľ
považuje za nepochopiteľné aj to, že
jeden z vrakov, ktorý mal ešte predne-
dávnom pezinskú značku, „sa z večera
do rána zaskvel novučičkou bratislav-
skou poznávacou značkou“. 
Zo staromestského miestneho úradu
sme dostali vyjadrenie, že za vrak
možno považovať iba také vozidlo,
ktoré nemá ani jedno evidenčné číslo.
V takom prípade mestská časť postu-
puje podľa zákona o odpadoch. Vyzve
na verejnej tabuli a oznamom umiest-
neným na vozidle jeho vlastníka, aby s
ním do tridsiatich dní urobil poriadok.
Ak to vlastník neurobí do stanovenej
lehoty, vyzve na to súkromnú spoloč-
nosť mestská časť. „Spoločnosť potom
vrak odvezie na svoje parkovisko v
Zohore a pokúsi sa zistiť vlastníka. Ak
sa jej to nepodarí, po roku vydá Obvod-
ný úrad životného prostredia v Bratisla-
ve rozhodnutie na zošrotovanie,“ uvie-
dol staromestský miestny úrad. 
V prípade, že sa majiteľ ohlási a chce
auto späť, musí uhradiť náklady na
odtiahnutie a za parkovanie v areáli
spoločnosti. „Ak si ho zoberie a chce na
ňom jazdiť, musí ho vybaviť eviden-
čnými číslami. V žiadnom prípade si ho
nesmie zobrať a zaparkovať na ulici -
môže si ho však odstaviť na inom než
verejnom priestranstve,“ konštatuje sa
v stanovisku mestskej časti.
Staré Mesto rieši počas roka približne
20 až 25 podobných prípadov. „Naj-
častejšie máme od občanov hlásené
nepojazdné vozidlá v okolí Povrazníc-
kej ulice - upozorňujú na ne práve
preto, lebo je tu problém s parkova-
ním,“ dodal úrad. (rob)

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

RUŽINOV
Namiesto toho, aby kompetentní
začali účinnejšie pomáhať rozvoju
cyklistiky a cyklistických trás v
meste, stavajú cyklistom bariéry.
Príkladom je nový cyklistický chod-
ník na Trenčianskej ulici, ktorý sa
stal terčom kritiky.
Okamžite po sprístupnení nového
cyklistického chodníka na Trenčian-
skej ulici sa začali objavovať kritické
hlasy najmä na jeho zlé a nedomyslené
dopravné riešenie.
Nový cyklochodník vedie stredom
dnes už frekventovanej časti komuni-
kácie. Zatiaľ posledné dopravné úpra-
vy trasy spočívajú v jej prehradení
oplotením v križovatke s Ružovou
dolinou, ktorú cyklistická trasa pretína.
Cyklisti tu musia zostúpiť z bicyklov a
na trasu sa vrátiť po prejdení troch
priechodov pre chodcov. 
Bratislavskí krajskí policajti k tomu
informovali, že v máji bol odsúhlasený
projekt organizácie dopravy, ktorý
navrhol magistrát. „Uvedené riešenie
bolo schválené aj zo strany Krajského
dopravného inšpektorátu Krajského
riaditeľstva PZ v Bratislave a rieši bez-
pečný prejazd cyklistov uvedenou kri-
žovatkou za pomoci navrhnutých
dopravno-inžinierskych opatrení,“
konštatuje krajská polícia.
Nezvyčajné a zložité dopravné riešenie
okolo novej cyklistickej trasy opisuje

aj čitateľ Ján Wall. Podľa neho cyklisti
po príchode od Bajkalskej ulice musia
prejsť na novú cyklotrasu po priechode
pre chodcov. Potom prekonávajú tri
križovatky, ďalej sú nútení zosadnúť z
bicykla a prejsť tri priechody, aby obi-
šli osadené zábradlia. Nakoniec preko-
návajú ešte jednu križovatku slúžiacu
na otáčanie sa trolejbusov, „aby napo-
kon došli na koniec, kde musia pešo
prejsť minimálne jeden ďalší priechod,
aby sa vôbec niekam dostali,“ opisuje
čitateľ. Podľa neho väčšina cyklistov
preto radšej volí jazdu po ceste alebo
po chodníku popri budovách. „Tak

stačí prekonať menej priechodov a ide
o klasické prekonávanie jedného rame-
na cesty na hranici križovatky,“ uvie-
dol. Dodal, že sám jazdí na bicykli aj
korčuliach, a preto víta každý nový
úsek. Rovnako nie je proti budovaniu
bezbariérových priechodov. 
„Myslím si, že podobné stavby, ako je
táto, by sa mali viac posudzovať v cel-
kovom komplexnom pohľade a riešiť
podobné stavebné úpravy ako celok a
nie ako sériu narýchlo robených opráv
pôvodne zlého návrhu,“ dodal Ján
Wall. Robert Lattacher

FOTO - autor

Nová cyklotrasa má množstvo nástrah,

je oplotená a núti zosadnúť z bicyklov

Pred hypermarketom je v noci prázdno
DEVÍNSKA NOVÁ VES
Na zlé možnosti parkovania sa sťa-
žujú mnohí obyvatelia Devínskej
Novej Vsi. Niektorým prekáža, že
donedávna pohodlné parkovanie
pred hypermarketom na ulici Ivana
Marečka sa skončilo a po dvoch ho-
dinách je parkovisko spoplatnené.
Obyvatelia vyčítajú miestnemu úradu
zrušenie parkovania pred hypermarke-
tom. Tvrdia, že v noci je parkovisko aj
tak prázdne a nevyužité. Vzhľadom na
zlé možnosti parkovania v exponova-
ných častiach Devínskej Novej Vsi po-
važujú toto opatrenie ako schválnosť. 

Ďalší občania Devínskej Novej Vsi sa
zase sťažujú aj na to, že vodiči musia
často parkovať na trávnikoch, prípadne
že sa navzájom blokujú . Navyše rezer-
vované miesta sú vraj od večera do
rána často neobsadené. 
Miestny úrad odpovedal občanom pro-
stredníctvom vlastnej internetovej
stránky. Tvrdí, že  mestská  časť vybu-
dovala za pätnásť rokov nové parkova-
cie plochy na ulici Jána Poničana pri
kotolni, pri centre na Eisnerovej ulici,
na ul. Jána Smreka. Sídliská Kostolné a
Podhorské boli doplnené samostatný-
mi parkoviskami tak, že sa využili

menšie zelené plochy hlavne vedľa
existujúcich parkovísk. V minulom
roku pribudli nové parkoviská na síd-
lisku Stred.
Pokiaľ ide o samotné parkovisko pred
hypermarketom úrad tvrdí, že voľné
nočné parkovanie zrušili, pretože sa
ukázalo, že niektoré autá tam stáli
nepretržite a bránili návštevníkom
predajne v parkovaní. Zámer uvoľniť
parkovisko na nočné státie pre domá-
cich sa teda podľa úradu minul účin-
ku. Úrad ďalej pripomína, že poze-
mok parkoviska nie je vlastníctvom
obce. (rob, brn)
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Na stanici 

nie sú výťahy 

pre vozičkárov
LIST ČITATEĽA
Problém sprevádzkovaných výťa-
hov pre zdravotne ťažko postihnu-
tých sa týka aj hlavnej stanice či sta-
nice na Vinohradoch. Hlavná stanica
síce má výťahy, ale asi len pre poštu.
Je normálne, aby sa osoba na vozíčku,
ktorá pricestuje vlakom, musela z
vozíčka postaviť, po vlastných zisť po
schodoch dole a vzápätí aj hore?
Medzitým vozík, samozrejme, prenesú
tam, kde ju už môžu tlačiť. Toto je
bežná vec, nad ktorou sa až rozum
zastavuje - hlavná stanica a nemá výťa-
hy pre osobnú dopravu. A čo človek,
ktorý má barly a chce isť vlakom. Ako
sa dostane na nástupištia 2. až 5.?
Nehovoriac o ľuďoch, ktorí majú bato-
žiny a kočíky s malými deťmi
Zjednodušenie presunu na nástupištia
určite privítajú nielen vozičkári, ľudia s
barlami, ale aj rodičia s kočíkmi.
Železničná stanica v Petržalke je takto
vybavená, tu s tým nebol problém.
Prečo je to problém na hlavnej stanici?

Matúš Chromek, Bratislava

Po troch dňoch

zistili krádež

vencov na hrobe
LIST ČITATEĽA
Nedávno som si prečítala príspevok
o krádeži čerstvých vencov po
pohrebe. My sme pochovali našu
mamičku na tomto cintoríne 28.
mája 2010 a po troch dňoch sme zis-
tili, že nám z hrobu ukradli vence.
Je pre nás nepochopiteľné, ako to nie-
kto dokáže a aké hyeny sú ľudia. A
potvrdilo sa to, čo konštatoval čitateľ.
Ide o organizované krádeže. Pre nás to
nie je prvá krádež. Zaráža nás však prí-
stup správy a strážcu cintorína, ktorý
pri ohlásení krádeží reaguje spôsobom
„či tam na naše oznámenie“ má správ-
ca čakať a následne zloží telefón. Stalo
sa to 2. júna 2010 o 17.30 h. Polícia,
našťastie, zareagovala inak. Po ohláse-
ní boli na cintoríne veľmi rýchlo a so
sestrou spísali všetky náležitosti. 

Helena Truchlíková, Bratislava 

Trest: nech si

hodinu posedia

na lavičke
LIST ČITATEĽA
Medzi svetové unikáty patria lavičky
na zastávkach MHD.V lete sa plech
na lavičkách pekne rozpáli, dalo by
sa na ňom pokojne variť, naopak, v
zime je to studené, ako by ste si sada-
li na ľad.
Čert vždy trčí v detailoch a najmä v
myslení na starších, invalidných alebo
unavených. Zodpovední určite nece-
stujú MHD, jedine ak je blízko televí-
zia. Navrhujem, aby Bratislavské novi-
ny udeľovali cenu za totálnu absurd-
nosť v Bratislave. Je toho naozaj veľa,
ale niekde sa začať musí, čo tak začať
lavičkami. Prajem si ,aby tí, čo to
schválili, museli hodinu povinne sedieť
na rozpálenej alebo ľadovej lavičke.
Špina, rozbité panely sú už iba folklór-
ny doplnok príjemnému cestovaniu.

Darina Zemková, Bratislava

Koncerty nám

nedovolia

poriadne spať
LIST ČITATEĽA
Bývam na rohu Páričkovej a Sväto-
plukovej, hneď oproti starej budove
ZMDŽ. Každý týždeň v piatok a v
sobotu sa tam odohrávajú rôzne
koncerty až do skorých ranných
hodín, a tým pádom je u nás taký
hluk, že sa vôbec nedá spať.
Teraz je presne jedna hodina po pol-
noci. Neviem to iste, ale mám taký
pocit, že budova nie je koncertná sála,
takže nevieme, na koho sa obrátiť,
pretože už sme niekoľkokrát volali aj
políciu a žiaľ, nič sa neurobí, pretože
nám vždy oznámia, že pokiaľ sa
nedostanú dnu, tak s tým nemôžu nič
urobiť. 
Na koho sa teda máme obrátiť, aby
koncerty nepokračovali? A ak tam chcú
hrať, tak nech budovu nejakým spôso-
bom upravia, aby sa ľudia v okolí nor-
málne vyspali.

Peter Detvan, Bratislava

Látka stromy

nechráni, teraz

im už prekáža
LIST ČITATEĽA
Obraciam sa vo veci ošetrenia
(záchrany) stromov - platanov, ktoré
boli nedávno vysadené na nábreží
Dunaja medzi Novým mostom a
Námestím Ľudovíta Štúra.
Mladé stromy sa úspešne zazelenali,
no doteraz sú ich kmene obalené hru-
bou ochrannou látkou. Ak ju urýchlene
neodstránia, je isté, že stromy v lete
čoskoro vyschnú, ako sa to stalo v
mnohých podobných prípadoch na
Hviezdoslavovom námestí.

Vladimír Rosík, Bratislava

Tetky Slovenky

alebo Maďarky

boli úžasné
LIST ČITATEĽA
Reagujem na článok, ako pokračo-
vať vo využití Starej tržnice. Som
lokálpatriotka a do Starej tržnice
som chodievala ešte so svojimi rodič-
mi ako malé dievčatko. 
Dnes mám už sedemdesiatku a bola by
som rada, aby sa Stará tržnica využí-
vala vyslovene na predaj ovocia, zele-
niny a kvetov. Žiadne stánky s vínom,
reštaurácie a podobne. Veď okolo roku
1950 to bola tá pravá tržnica, kde sa
dokonca predávali aj domáce husi,
sliepky, vajíčka, a tetušky, či už Slo-
venky alebo Maďarky, boli úžasné. 
Dodnes mám v ústach tú pravú chuť
pečeného mäska zaliateho pravou
masťou. Obnovme túto krásnu sloven-
skú tradíciu, ktorú nám komunisti pre-
rušili. Daniela Styková, Ružinov

Bratislavská reštaurácia nás sklamala
Ešte v decembri sme na Námestí SNP
objavili novú reštauráciu BRATI-
SLAVA FLAG SHIP RESTAURANT
s vývesným štítom BRATISLAVSKÁ
REŠTAURÁCIA. Nachádza sa v bý-
valom kine Atlon, neskôr Praha, kde
bol v posledných rokoch obchodný
dom. Keďže v jedálnom lístku mali
vtedy len pár jedál, rozhodli sme sa
sem vrátiť po polroku.
Každého návštevníka pri prvej návšteve
ohúri interiér reštaurácie. Celý priestor je
zrekonštruovaný vo veľkom štýle, dre-
vené kazetové stropy, na stenách imitá-
cia mramoru. Na prízemí je akási brati-
slavská „zlatá ulička“,  ktorá je gýčovitá
a pripomína disneyland. Hrať sa na
repliky budov, ktoré vraj kedysi v meste
stáli, môže niekomu pripadať detinské.
Pre turistu z Oravy či z Liverpoolu to
však môže byť atraktívne (?).
V hľadisku niekdajšej kinosály je dnes
obrovský výčap s akýmsi tanečným par-
ketom. Po obvode a na poschodí sú
masívne stoly so stoličkami. Na „bal-
kón“ vedú drevené točité schody. O
interiéri by sa dalo písať ešte dlho, nás
však zaujímala skôr kuchyňa.
Kým sme sa dostali k objednávke, pre-
šlo 10 minút, kým sme dostali na stôl
nápoje, prešlo ďalších 15 minút, aj to
sme ich dostali na dvakrát. Polievky pri-
šli po ďalších 8 minútach, hlavné jedlá
10 minút po zjedení polievok. Večný

problém bratislavských „menučko-
vých“ reštaurácii - lacné menu dostane-
te hneď, na drahšie jedlo si počkáte.
Vrcholom je argument: menu má pred-
nosť. Čo na tom, že platíte viac? Prečo
však menučkári dostanú nápoj na stôl
po 5 minútach a ostatí po 15, nevedno.
Z polievok sme ochutnali Kapustnicu
(1,50 €), Dunajskú rybaciu polievku
(2,70 €), Slepačí vývar s rezancami
(1,30 €) aj Cesnakovú polievku v boch-
níku (2,80 €). Všetky polievky boli
vlažné, slepačia skoro studená až tuk
zostával na lyžici. Všetky polievky boli
priemerné, slepačia navyše presolená.
Pred polrokom sme v Bratislava Flag
Ship Restaurant ochutnali Pečené brav-
čové rebrá s chlebom, horčicou a chre-
nom (5,80 €) a boli otrasné. Kúsky re-
bier s tenučkou vrstvou zvyškov mäsa
boli určené skôr psovi, ako na tanier v
bratislavskej reštaurácii. Vtedy sme to
vykompenzovali Pečenou krkovička s
chlebom, horčicou, chrenom a baraními
rohmi (4,00 €). Nebolo to síce žiadne
terno, aspoň bolo do čoho zahryznúť.
Po polroku sme boli zvedaví najmä na
tie rebrá a dali sme si repete - zážitok bol
rovnaký. Na tanier sme dostali asi naj-
horšie pečené rebrá v meste!
Viedenský vyprážaný bravčový rezeň

(5,90 €) s opekanými zemiakmi (1,60 €)
bol v poriadku, akurát po zemiakoch
nám zostala v ústach čudná pachuť. Jed-
nému z nás to pripomínalo čistiaci pro-
striedok, ostatní to nevedeli pomenovať.
Nenadchlo nás ani Pečené koleno s
chlebom, horčicou a chrenom (9,50 €/
800 g). Mäso bolo spečené a vysušené,
chuťovo podpriemerne.
Ochutnali sme Vyprážaný syr (4,40 €) s
tatárskou omáčkou (0,50 €) a opekaný-
mi zemiakmi (1,60 €) - syr bol v poriad-
ku, zemiaky chutili opäť čudesne. Zara-
zila nás cena - 6,50 € je trochu veľa.
Zarazilo nás upozornenie v jedálnom
lístku, že reštaurácia je v skúšobnej pre-
vádzke a za prípadne nedostatky sa
ospravedlňujú. Po polroku od otvorenia
to je alibistické. Prekvapilo nás aj upo-
zornenie na stene, že ak dlho čakáte na
obsluhu, máte si objednať pri pulte!
Podobný prístup je možno bežný v štu-
dentských krčmách, v reštaurácii, ktorá
sa chce tváriť ako bratislavská vlajková
loď, je niečo také neslušné.
Tunajšia kuchyňa nás veru nenadchla,
kvalita obsluhy doslova znechutila. Po
ďalšom polroku sa sem veru vracať
nemáme chuť. 
Naše hodnotenie: ��

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

Carrefour nemal návod v štátnom jazyku
Vzhľadom na porušenie povinnosti
predávajúcim poskytovať písomné
informácie o spôsobe použitia výrob-
ku a údržbe v štátnom jazyku, dostal
pokutu jeden z veľkých hypermarke-
tov v hlavnom meste – Carrefour.
Inšpektori SOI boli 9. decembra 2009
na kontrole v prevádzke Hypermarket
Carrefour. Zistili, že v ponuke spotrebi-
teľovi sú vianočné svietiace reťazce a
osvetlenie ryža v celkovej hodnote
670,64 eura bez písomného návodu na
ich použitie a bez upozornení na nebez-
pečenstvo, ktoré vyplýva z ich nespráv-
neho použitia v štátnom jazyku. 
Písomné návody boli zabezpečené len v
cudzojazyčnej mutácii. Vzhľadom na to
došlo podľa orgánu dozoru – SOI k
porušeniu zákona. Prevádzkovateľ vo
vyjadrení k začatému správnemu kona-
niu uviedol, že išlo o náhodný, ojedine-
lý a neúmyselný nedostatok, ktorý bol
bez dosahov na zásadnejšie ohrozenie
práva spotrebiteľa. Ďalej zdôraznil, že

oddelenie, v ktorom boli nedostatky zis-
tené, disponuje v prípade potreby kvali-
fikovaným personálom. 
Školený personál poskytuje informácie
o spôsobe používania tovaru, ako aj o
súvisiacich nebezpečenstvách rozsia-
hlejšie a komplexnejšie, ako sú zhutne-
né údaje uvádzané vo výstrahách pri
jednotlivých výrobkoch. Spoločnosť
dodala, že po kontrole bola prostredníc-
tvom dodávateľov okamžite urobená
náprava a nedostatky odstránili.
K námietkam prevádzkovateľa SOI
uvádza, že zákon o ochrane spotrebiteľa
jasne stanovuje povinnosť, ak je to
potrebné vzhľadom na povahu výrobku,
spôsob a lehotu jeho používania, uvá-
dzať informácie špecifikované v kon-
krétnom paragrafe, a to aj písomnou for-
mou. 
Podľa SOI sú elektrické výrobky tova-

rom, ktorý je vzhľadom na svoju povahu
a účel určený na dlhodobé používanie.
Preto je povinnosťou zabezpečiť, aby
informácie obsahovali písomný návod v
štátnom jazyku. Odstránenie nedostat-
kov je povinnosťou prevádzkovateľa a
musí o tom informovať orgán dozoru. 
Inšpektori SOI robia v obchodných pre-
vádzkach kontroly, aby zistili, či predá-
vajúci, dodávatelia, výrobcovia, resp.
dovozcovia dodržiavajú povinnosti a
zákazy, vyplývajúce im zo zákona o
ochrane spotrebiteľa alebo právnych
aktov Európskych spoločenstiev v
oblasti ochrany spotrebiteľa. Rozhodu-
júcim pre konštatovanie, či bol zákon
dodržaný alebo porušený, je stav zistený
v čase kontroly. 
Za porušenie povinností má orgán dozo-
ru povinnosť uložiť pokutu až do výšky
66 387,83 eura. V tomto prípade bola
pokuta 1000 eur. Marián Taller

(Spracované z právoplatných rozhod-
nutí Slovenskej obchodnej inšpekcie)

DOMESTICA SR HĽADÁ
PRE SVOJICH KLIENTOV

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

e-mail: info@domestica.sk

- ženy na dlhodobé upratovanie
domácností a firiem

- možnosť aj pre živnostníčky
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Ponuka Magio internetu Optik na 6 mesiacov zadarmo platí pri súčasnom 
objednaní služieb Magio TV Optik (okrem programu Magio TV Optik Start) 
a Magio internet Optik (okrem programu Magio internet Optik 1 a Optik Mini) 
s viazanosťou na 24 mesiacov. Časová platnosť ponuky je definovaná platným 
cenovým výmerom spoločnosti Slovak Telekom, a. s.

Objednajte si 
Magio TV spolu 

s Magio internetom 

0800 123 456     www.t-com.sk    T-Centrum    

Patria k sebe Magio internet na optike na 6 mesiacov zadarmo!

33.32.02_PATRIAKSEBE_BRATISLAVNOVINY_252X118.indd 1 3.6.2010 9:01

orange zelen pre mesto print 252x118 ba noviny.indd 1 11.6.2010 10:43:52

stavte na silného koňa

www.bytypegas .sk
silného koňa

02 / 
02 / 5 363  1 05 1

5 363 1 05 1  - 2- 2

predaj bytov zacína

predaj bytov zacína
15.06. 2010
15.06. 2010
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    Obytný dom SHIPSHIP HOUSE RUŽINOV je situovaný 
v prestížnej lokalite hlavného mesta. Ponúkame 
2- a 3- izbové byty s rozlohou od 61 m2,
na Martincekovej ulici s výbornou obcianskou 
vybavenosťou, mestskou zelenou a skvelým 
dopravným napojením.
    Priaznivá cena od 1500,- € / m2  ponúka 
nadštandardné vybavenie v cene štandardu. 
Pri podpise zmluvy do 30. 09. 2010 získate 
ako bonus parkovací box a exotickú dovolenku 
pre dve osoby na Maledivy úplne zadarmo. 
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Splnte si kúpou bytu 
svoj sen
     o exotickej
dovolenke!

ˇ
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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

Piatok 18. júna

14.00 | Štúdio 1, Zochova ul.

N. Williams: Triedny nepriateľ 

– Srbsko

17.00 | Astorka Korzo´90

Y. Pulinovich: Natašin sen

– USA

20.00 | LAB, Svoradova ul.

A. Wahyuddin Aw Unru: Metla 

v rukách – Indonézia

Sobota 19. júna

12.30 | elledanse
L. Blašková: Pocta kravám – SR

14.00 | Astorka Korzo´90

N. Gogoľ: Ženba – Rusko

17.00 | LAB, Svoradova ul.

L. N. Tolstoj: Živá mŕtvola 

– SR

20.00 | MDPOH
CH. Soo Pong: Na Zha Wrecks 

Havoc pri Juhočínskom mori 

– Singapur

Nedeľa 20. júna 

11.00 | Štúdio 1, Zochova ul.

K. J. Erben: Svadobné 

košele – SR

12.00 | LAB, Svoradova ul.

E. Ionesco: Jakub alebo 

podrobenie – Francúzsko

17.00 | Štúdio SND

kolektív: Oidipiáda – Veľká 

Británia

20.00 | LAB, Svoradova ul.

H. Müller: Pre Heinera – 

Rakúsko

Pondelok 21. júna

11.00 | Štúdio 1, Zochova ul.

J. Fosse: Někdo přijde – ČR

14.00 | MDPOH
J. A. Pitinský, O. Novotný: 

Izbička/Čo je v pivnici – ČR

17.30 | Štúdio SND

F. Arrabal: Fando a Lis – 

Rusko

20.00 | LAB, Svoradova ul.

R. Monks: V detstve stratený 

– Izrael

Utorok 22. júna

11.00 | Arteatro
K. Čapek, T. Mišura: 

Škandálna aféra Jozefa 

Holouška – SR

14.00 | LAB
A. P. Čechov: Ivanov – 

Macedónsko

17.00 | Štúdio SND

Študenti vyšších ročníkov pod 

vedením F. Omodeia: Zlí ľudia 

v Guantaname – Taliansko

20.00 | MDPOH
Ö. von Horváth: Historky 

z Viedenského lesa – Poľsko

Streda 23. júna

11.00 | A4/Nultý priestor

M. Zakuťanská, L. Brutovský: 

Quattro formaggi – SR

14.00 | LAB, Svoradova ul.

M. Visniec: Posledný Godot

– Belgicko

17.00 | Štúdio SND

J. B. P. Molière: Tartuffe – ČR

20.00 | MDPOH
M. R. Kouhestani: Posledná

večera – Irán
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PRIPRAVUJEME SA NA

SVETLÁ REFLEKTOROV

Projekt fi nančne podporili Ministerstvo školstva SR a Ministerstvo kultúry SR. Predaj lístkov v pokladniciach divadiel a na VŠMU.

istro_reflektor_inzercia_99x178_0510_ba_noviny.indd 1 14.6.2010 12:14:31

• doba viazanosti 60 mesiacov

• pevný úrok počas celej doby viazanosti

•  zriadenie s minimálnym vkladom 

 1 000 EUR (30 126 SKK)*

•  peňažné prostriedky vrátane úrokov 

 uložené na účte Privatbanka PROFIT 

 Konto sú chránené v súlade so zákonom 

 o ochrane vkladov

•  možnosť zriadenia účtu Privatbanka PROFIT Konto 

 aj cez internet na stránke www.privatbanka.sk

* konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Navyše, ak si termínovaný vklad zriadite v termíne 

od 15. 6. do 31. 8. 2010, môžete si vyššie uvedenú

úrokovú sadzbu 
zdvojnásobiť!
Podrobné „Pravidlá spotrebiteľskej súťaže“ nájdete na obchodných 
miestach Privatbanky, a.s., alebo na www.privatbanka.sk.

Kontakt:

• pobočka Digital Park II, Einsteinova 25, tel.: 02/3226 6702-3

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

Privatbanka, a. s., Vám ponúka výnimočnú úrokovú sadzbu
na termínovanom vklade Privatbanka PROFIT Konto

4,00 % p. a. 
bez poplatkov

Hlavné mesto 

vyhlásilo vojnu 

proti komárom
BRATISLAVA
Komáre sú znovu tu a mesto ide proti
nim bojovať! V pondelok na pravé
poludnie vstúpilo hlavné mesto do
vojny s nepríjemným hmyzom.
„S postrekmi sa začalo na Partizánskej
lúke a následne v Karlovej Vsi. Účinnou
látkou proti premnoženiu sa striekalo aj
v Petržalke, Jarovciach a v Čunove. Od
utorka rátame s postrekmi v Novom
Meste a v Devíne,“ informovala hovor-
kyňa primátora Beatrice Szabóová.
Krajský úrad životného prostredia v
Bratislave povolil postreky aj v niekto-
rých chránených územiach: Horský
park, Devínske alúvium Moravy v
Devíne a v Devínskej Novej Vsi,
Dunajské luhy, Malé Karpaty - časť
Partizánska lúka, okrajové časti úze-
mia európskeho významu Bratislavské
luhy (lokalita Slovanský ostrov v Deví-
ne), lokalita Sihoť v Karlovej Vsi a
Bratislavské luhy, lokalita Ostrovné
lúčky. (brn)

Bratislavské

kúpaliská sú 

v poriadku
BRATISLAVA
Regionálny úrad verejného zdravot-
níctva Bratislava povolil prevádzku
troch prírodných a desiatich ume-
lých letných kúpalísk v Bratislav-
skom kraji.
Týka sa to prírodných kúpalísk Zlaté
piesky a Kuchajda, v prípade brati-
slavských umelých letných kúpalísk
ide o Delfín, Krasňany, Tehelné pole,
Rača, Lamač, Rosnička, Summer
Club – Incheba. Rozbory vody sa
vykonávajú v dvojtýždňových inter-
valoch, kontrola bazénovej vody sa
robí raz mesačne.
„Výsledky analýz poukazujú na vyho-
vujúcu kvalitu vody na kúpanie na prí-
rodných a umelých kúpaliskách, tie sú
teda pripravené k začatiu prevádzky
počas letnej turistickej sezóny 2010,“
uviedla hovorkyňa úradu Katarína
Nosálová. Informácie o kúpaliskách a
kvalite vody sú aj na internete, úrad ich
bude každý týždeň aktualizovať. (sita)

Diaľnica D4 Jarovce - Ivanka pri Dunaji,

tzv. nultý okruh, sa má stavať päť rokov
BRATISLAVA
Sľubovaná výstavba diaľnice D4,
ktorá má slúžiť aj ako tzv. nultý
okruh, sa začína budovať len veľmi
pomaly. Najnovšie zverejnený pro-
jekt rieši úsek od diaľnice D2 pri
Jarovciach po križovatku na diaľnici
D1 v Ivanke pri Dunaji.
Investor výstavby Národná diaľničná
spoločnosť ráta so začiatkom výstavby
v roku 2011 a s jej ukončením v roku
2016. Nový úsek bude napojený od
diaľnice D2, prejde cez Dunaj pod
Slovnaftom, obchádza zo západu úze-
mie obcí Rovinka, Most pri Bratislave,
Zálesie a Ivanka pri Dunaji. Po križova-
ní cesty I/61 sa popri Šúrskom kanáli
napája na diaľnicu D1. Úsek je navrho-
vaný v dvoch variantoch. V prípade
variantu A bude potrebné dobudovať
pravú polovicu mosta nad diaľnicou D2
a upraviť križovatky napájajúce sa na
dobudovanú časť diaľnice D4. 
Po krížení diaľnice s cestou I/2 a želez-
ničnou traťou v Petržalke - Rusovciach,

má vstúpiť diaľnica na územie, ktoré je
chránené. Ide napríklad o Chránenú kra-
jinnú oblasť Dunajské Luhy, NATURA
2000, Ramsarská mokraď a pod. Úze-
mie má byť preklenuté rozsiahlou diaľ-
ničnou estakádou. Pri Podunajských
Biskupiciach má trasa diaľnice rešpek-
tovať areál ťažby štrkopieskov Ketelec,
v ktorom sa ráta s jeho rekultiváciou a s
rozvojom vidieckej rekreácie. Po pre-
mostení Malého Dunaja sa dostáva trasa
diaľnice D4 do priestoru Letiska M. R.
Štefánika. Tu je navrhnuté napojenie
privádzača Zálesie. Dĺžka variantu je
necelých 23 kilometrov. 
Trasa variantu B je v časti medzi Podu-
najskými Biskupicami a Mostom pri

Bratislave vedená východnejšie a je
dlhšia o necelých 500 metrov. Pri
oboch variantoch sa stavba dotýka,
alebo rieši, osem križovatiek a 42 mos-
tov v dĺžke 5852 metrov. Najvýznam-
nejším mostom je ten cez Dunaj. Jeho
celková dĺžka je vrátane estakády v
Jarovciach, hlavného mostového objek-
tu a estakády Podunajské Biskupice
1896 metrov. Na trase sa v oboch va-
riantoch ráta s dvoma hĺbenými tunel-
mi. Tunel Zálesie má mať dĺžku 805
metrov a tunel Ivanka pri Dunaji 395
metrov. Celkové náklady sa vzhľadom
na dva varianty predpokladajú od 680,2
do 692,7 milióna eur. (rob)

VIZUALIZÁCIA - zdroj EIA

Kedy:

24. 6. 2010, od 1000 do 1200 h

Kde: 

Woodcote Stavebniny, 

Stará Vajnorská 37, Bratislava

Prečo:

K prvým štyrom objednávkam 

po prezentácii darček

denne nové správy o živote v meste
nájdete len na jednom webe

www.bratislavskenoviny.sk
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RUŽINOV
NA SENECKEJ CESTE využil
neznámy páchateľ, že od zaparkované-
ho auta odišiel jeho majiteľ a ukradol z
neho tašku s notebookom a príslušen-
stvom. Majiteľovi odcudzených vecí
tak vznikla škoda približne 1700 eur.
Po páchateľovi aj ukradnutých veciach
polícia pátra.

STARÉ MESTO
NA BARTOŇOVEJ ULICI zistil
ráno vodič odparkovaného auta, že sa
mu do vozidla vlámal neznámy pácha-
teľ. Ten si zrejme všimol na zadnom
sedadle odloženú tašku od počítača.
Nemohol však vedieť, že počítač v
ňom nie je a že si ho majiteľ odniesol
do bytu. Keď zlodej zistil, že z väčšie-
ho lupu nič nebude, ukradol aspoň päť
eur, ktoré mal majiteľ odložené na
drobné výdavky. Ďalšou škodou bolo
rozbité bočné okienko.

DÚBRAVKA
NA PEKNÍKOVEJ ULICI koncer-
tovala skupina ochotníkov, ktorá však
nezobrala na vedomie, že je ráno,
tesne po štvrtej hodine a že drvivá
väčšina bývajúcich nemá náladu pri-
pojiť sa k opitým „slávikom“. Keď
ich preto jeden z obyvateľov napome-
nul, skupina mladíkov sa urazila a
rozhodla sa k spevu pridať aj inú kul-
túrnu vložku. Vyskočila na autá a pár-
krát sa po nich prešla. Na záver
dokonca zobrali fľaše a rozbíjali ich o
domové dvere. Pomohol až príchod
policajnej hliadky, pred ktorou sku-
pinka ušla na neznáme miesto. Zosta-
li po nej len preliačiny autách a rozbi-
té vchodové dvere. (mm)

Blicovanie 

z ruštiny nás

riadne bolelo
Do prvého ročníka tzv. meštianskej
školy (terajší šiesty ročník základnej
školy) v roku 1945 prišla pani riadi-
teľka M. D. predstaviť nám pani uči-
teľku nového predmetu - ruštiny. Tá
napísala trasľavou rukou azbukou
svoje meno na tabuľu a tichučko pre-
čítala: Maríja Barísovna Fišérová. 
Meno sme museli niekoľkokrát opako-
vať, pokiaľ nebola spokojná s „udaré-
niem“ (prízvukom) na každom slove.
Vráskavá, útla babička, so sivými
krátkymi nadrobno skučeravenými
vláskami, cez ktoré jej presvitala
koža na hlave, na tenkých žilnatých
nôžkach biele „italky“ s hrubými
podpätkami, pri chôdzi po chodbe
posúvajúcimi sa dozadu.
Som presvedčená, že už vtedy bola v
„hlbokom dôchodku.“
Na hodinách sedávala za katedrou,
hovorila hláskom ako zo záhrobia a hoci
sme uši naťahovali, nerozumeli sme
vôbec nič. Vyžadovala od nás oslovenie
vždy celým menom, aj vtedy, keď sme
chceli ísť na biologickú potrebu. For-
mulka znela: „Maríja Barísovna Fišéro-
vá, pozvóľte mne výjti na klazét.“
Postupne nás z triedy vyšlo aj desať.
Len tak, prevetrať sa, dojesť zvyšky
desiatej, pokecať v šatni, prečkať hodi-
nu ruštiny. Po čase sme začali zborovo
čítať: máma, kakó, kot a recitovať ako
papagáje báseň od A. S. Puškina Ósiň,
celé dva božie týždne. Takéto hodiny
nás čoskoro prestali baviť. Padlo preto
spontánne rozhodnutie - pozajtra sa ule-
jeme, pôjdeme do Petržalky na Lido.
Štréberky sa dištancovali. Nakoniec,
niekto v triede musí zostať.
Na prípravu blicu sme mali dva dni.
Plavky vziať z domu nepripadalo do
úvahy. Veľké vreckovky našich otcov
mali poslúžiť na zakrytie čohosi, čo sa
práve vyvíjalo a guľatilo. Stačilo dve-tri
zviazať a problém bol vyriešený (tak asi
vznikli bikiny). 
Deň D nastal, hodina H sa blížila. Po
štvrtej vyučovacej hodine (piata bola
ruština) blicérky postupne, ukradomky,
sa povytrácali zo školy. Zraz bol na
Jakubáku, odtiaľ spoločný odchod na
Lido. Septembrové slniečko nádherne
hrialo a my Dunajošky i Nedunajošky
sme šantili pri Dunaji ako utrhnuté z
reťaze. Celé dve hodiny. 
Príchodom domov mi všetky veselé
zážitky ako šmahom ruky v momente
vyšumeli z horúcej hlavy, keď na
maminu otázku „Odkiaľ ideš“ som sa
zatvárila prihlúpo. Vtedy mi vylepila
taký lepanec, na aký do smrti neza-
budnem a nezabudnem ani na hviez-
dičky, ktoré som videla, ani na zvone-
nie v uchu. Klamať bolo zbytočné,
vedela o všetkom. 
Školník poverený pani riaditeľkou
ponavštevoval rodiny ulievačok s ozná-
mením o našej neprítomnosti na hodine
ruského jazyka!
Za dve hodiny stihol Grösslingovu,
Lazaretskú, Bezručovu, Továrenskú,
jednoducho povedané, všetky ulice, kde
bývali „blicérky“. Príkaz vrchnosti
splnil do bodky. Pre jeho horlivosť sme
od neho prestali kupovať obložené
žemle. Helena Kloudová Jonášová

Dievčatá z Dunajskej ulice (2003)
Pokračovanie nabudúce

Esterházyovcov pripomína viac stavieb
Názvy mnohých historických objek-
tov v Bratislave sa spájajú s menom
Esterházy. Bola to významná a veľ-
mi rozvetvená uhorská magnátska
rodina s koreňmi na Žitnom ostrove.
Veľa jej členov sa zúčastnilo v
bojoch proti Turkom, mnohí v nich
zahynuli. Tí, čo sa z vojny vrátili ako
víťazi, boli panovníkom odmenení,
majetkom či vysokou funkciou v
kráľovstve. 
Majetky rodiny sa rozprestierali
najmä na dnešnom juhozápadnom
Slovensku, v dnešnom severozápad-
nom Maďarsku a dnešnom rakúskom
Burgenlande, ale to územie až do roku
1921 patrilo k Uhorsku. Časť Burgen-
landu okolo mestečka Eisenstadt
(maď. Kismárton) a hradu Forchten-
stein (maď. Fraknó) je ešte aj dnes
majetkom kniežacej vetvy rodiny
Esterházy. Je logické, že v hlavnom,
korunovačnom a sídelnom meste krá-
ľovstva si jednotliví členovia rodiny
zabezpečovali vlastné bývanie. Hlav-
ným sídlom rodiny boli kaštiele v
Galante, ale v čase, keď ešte nejestvo-
vala železnica ani autobusy, bolo by
bývalo nepríjemné cestovať každý
deň sem a tam. 
Už v 17. storočí, keď sa prví členovia
rodiny stali grófmi a získali vysoké
úrady, bolo mestské sídlo rodiny v sta-
robylom paláci na Kapitulskej ulici.
Palác kúpený „z druhej ruky“ Esterhá-
zyovci prestavali, upravili, v polovici
18. stor. rozšírili o nové barokové kríd-
lo. Iný Esterházy si vtedy postavil nový
palác na Panskej (vtedy Dlhej) ulici
(číslo 13). V 19. storočí vlastnili aj
pôvodne Kutscherfeldov palác (fran-
cúzska ambasáda), Jeszenákov palác
(Michalská 3), obývali časť paláca De
Pauli (Wittmanov dom, Ventúrska ul.).
Mali aj dom na mieste terajšej Strako-
vej ulice, v polovici 19. storočia krátko
vlastnili aj Grassalkovichov palác
(matka aj manželka posledného knie-
žaťa Antona Grassalkovicha boli prin-
cezné z vetvy rodiny Esterházy). 
Pred Laurinskou bránou mali v 18. sto-
ročí malý palác na mieste, kde je dnes
rozšírená Štúrova ulica. Na západnej
strane dnešného námestia Ľudovíta
Štúra mali Esterházyovci v susedstve
Vodnej kasárne hospodársky dvor. V
19. storočí postavili na jeho mieste tuc-
tový nájomný dom. Aj tomu dnes Slo-
venská národná galéria hrdo hovorí
Esterházyho palác, hoci skutočný
„palác“ vyzerá trochu inak.  

S menom kniežat Esterházy je spojená
aj stavba malej barokovej Loretánskej
kaplnky pri františkánskom kostole. V
19. storočí zrušili jej ozdobný kamenný
portál z ulice, zamurovali otvor, ale
ponechali kamenný znak Esterházyov-
cov, ktorý visel nad portálom. Je tam
dodnes.
Oveľa významnejšia a známejšia je
Kaplnka svätého Jána Almužníka pri
Chráme svätého Martina. Tú dal posta-
viť ostrihomský arcibiskup Imrich
Esterházy. Imrich pochádzal zo
zemianskej vetvy rodiny. V roku 1715
sa stal barónom, neskôr grófom. Ako
ostrihomský arcibiskup bol oprávnený
používať titul knieža. Do Prešporku
pozval dovtedy ešte pomerne nezná-
meho rakúskeho sochára Georga
Donnera, ktorý tu vytvoril kolosálny
hlavný oltár v Dóme (dnes už nejestvu-
je) a sochársky dotvoril spomenutú
kaplnku. V krypte pod kaplnkou odpo-
číva Imrich Esterházy a niekoľko ďal-
ších ostrihomských arcibiskupov.  
Po tom istom kniežati arcibiskupovi
Imrichovi Esterházy bolo v minulosti
pomenované terajšie Námestie slobody
(Esterházy tér). Z toho vznikla ne-
správna interpretácia akoby dnešný
palác vlády bol v minulosti palácom
Esterházyovcov. V skutočnosti to bol
letný, záhradný, palác ostrihomských
arcibiskupov. Stavali ho, prestavovali a
upravovali viacerí arcibiskupovia.
Esterházy bol len jeden z nich. V hos-
podárskej stavbe, ktorá s palácom súvi-
sela, umiestnil dielňu-ateliér Georga

Donnera, ktorý tam vytvoril a odlial do
zvláštnej zliatiny kovov spomenuté
sochárske diela pre Dóm, vrátane
obrovského súsošia svätého Martina so
žobrákom..
Vyskytla sa aj zmienka, že ktorýsi
Esterházy mal v 18. storočí „park“ pri
terajšej Žilinskej ulici, namieste budo-
vy Slovenského rozhlasu („obrátenej
pyramídy“). Nedá sa však hovoriť o
parku. Bola to úžitková záhrada, prav-
depodobne ovocná, ako na všetkých
susediacich pozemkoch, ktoré boli v
18. storočí ešte pomerne ďaleko od
centra mesta, blízko vonkajšej línie
opevnenia (šance).
Na začiatku 20. storočia pripomínala
Esterházyovcov ešte jedna stavba na
dunajskom nábreží. Bola to vyhliadko-
vá terasa, približne na mieste, kde dnes
Nový most prekrýva chodník nábrežia
pozdĺž Dunaja. Na terasu viedlo široké
kamenné schodište, vľavo od neho stál
vysoký kamenný stĺp. Ten niesol
lampu v kovovom ozdobnom koši,
takže pripomínal maják na pevnom
móle nad tokom veľrieky. Bola to prvá
elektrická lampa na nábreží, všetky
ostatné boli plynové ešte aj v 50.
rokoch 20. storočia.
Na podstavci stĺpu bol veľký grófsky
erb Esterházyovcov vytesaný z kame-
ňa. Pripomínal, že túto ozdobu nábre-
žia daroval mestu gróf Michal Esterhá-
zy v roku 1902 pri príležitosti II. poľ-
nohospodárskej výstavy. Po prvej sve-
tovej vojne maják s terasou surovo
odstránili, rovnako ako pomník Márie
Terézie. Štefan Holčík

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

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

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

V rodinnej atmosfére poskytuje 
prvotriedne služby. 

Komfortne vybavené izby sú 
klimatizované, hotel má aj 

vlastné uzavreté parkovisko. 
Hotel je ľahko dostupný autom a

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

Upozorňujeme všetkých obchodných
partnerov a klientov obchodnej spo-
ločnosti MEDIA DIRECTION, s.r.o.,
Bratislava, že podala návrh na vy-
hlásenie konkurzu. Konkurzné konanie
bolo zastavené pre nedostatok majet-
ku. Voči vydavateľovi Bratislavských
novín má MEDIA DIRECTION, s.r.o., ne-
splatené záväzky vo výške 3685,10 eur
za reklamu klienta BC Torsion.

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

Zasekol sa vám trezor?

UPOZORNENIE

Potrebujete niečo vybaviť na Magistráte hl. mesta SR Bratislava,
na Ministerstve kultúry SR či na Hlavnej pošte Bratislava 1?
Využite možnosť zvýhodneného parkovania v Garáži Centrum

na Uršulínskej ulici - ppaarrkkoovvaanniiee  ddoo  1155  mmiinnúútt  ssttoojjíí  lleenn  11,,0000  €
CENA PARKOVANIA ZA KAŽDÚ ZAČATÚ HODINU:
PONDELOK AŽ PIATOK OD 08:00 DO 19:00 H 2,50 €
PONDELOK AŽ PIATOK OD 00:00 DO 08:00 H A OD 19:00 DO 24:00 H 1,50 €
SOBOTA, NEDEĽA A DNI PRACOVNÉHO POKOJA OD 00:00 DO 24:00 H 1,50 €
PARKOVANIE DO 15 MINÚT V RÁMCI PRVEJ HODINY 1,00 €

+ ĎALŠIE VÝHODY PRE OBYVATEĽOV STARÉHO MESTA A FIRMY NA WWW.GARAZCENTRUM.SK

VÝHODNÉ PARKOVANIE V CENTRE
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Hádzanárky

ŠKP vynechali

Ligu majstrov
HÁDZANÁ
Majsterky Slovenska, hádzanárky
ŠKP Bratislava, nebudú hrať v pre-
stížnej Lige majstrov. 
Funkcionári bratislavského klubu
neprihlásili trojnásobného slovenského
šampióna do súťaže, a preto chce o
účasť v Lige majstrov požiadať Iuven-
ta Michalovce, ktorá bola vo finále
play-off. (mm)

Rugbistom

poradí expert

Rob Clivert
RUGBY
Rugby Club Slovan Sprinkler Sys-
tém Bratislava má za sebou prvú
sezónu v českej 1. KB lige. Ako jedi-
ný zástupca slovenského rugby síce
skončil posledný, ale nabraté skúse-
ností určite zužitkuje v budúcnosti.
Slovanisti odohrali v českej lige viace-
ro vyrovnaných zápasov a len menšie
skúsenosti ich obrali o lepšie výsledky.
K postupnému zlepšovaniu by im
mohol pomôcť aj príchod rugbyového
experta Roba Cliverta. Bratislavský
klub spoločne so Slovenskou rugbyo-
vou úniou usporiada 12. a 13. júna
2010 trénerskú stáž pod vedením tohto
anglického rugbyového experta. 
Práve v Bratislave sa navyše 26. júna
odohrá aj prvý ročník Slovenskej rug-
byovej ligy. Pôjde o rugby, kde je v
poli iba sedem hráčov a hrá sa na dva
polčasy po sedem minút). Táto forma
rugby bude aj na letnej olympiáde
2016 v Riu de Janeiro ako ukážkový
šport. Liga sa odohrá formou turnaja,
na ktorom sa v sobotu 26. júna 2010
zúčastnia: 1. RCS Bratislava, RK Bra-
tislava, RC Spartak Trnava, RC
Ravens Kosice a 1. FSK Marobudon
Bardejov. Začína sa o 13.00 h, turnaj
potrvá do 17.00 h, hrá sa na ihrisku ZŠ
Kalinčiakova 12. Ako prvé sa predsta-
via deti z anglickej školy z Dúbravky a
budú hrať tzv. bezkontaktné rugby (tag
rugby). Vstup je voľný. (brn)

Slovan znovu

povedie tréner

Jozef Jankech
FUTBAL
Keď sa pred dvoma sezónami Jozef
Jankech lúčil s lavičkou ŠK Slovana,
asi nikto netušil, že sa na ňu vráti.
Stalo sa a Jankech je od minulého
týždňa znovu hlavným trénerom
druhého tímu posledného ročníka
Corgoň ligy.
Práve druhé miesto možno definitívne
zlomilo väz dovtedajšiemu kormidel-
níkovi Dušanovi Tittelovi. Tomu sa na
jar nepodarilo obhájiť majstrovský titul
a zisk Slovenského pohára bol zrejme
málo pre ambicióznych majiteľov.
Svoje mohlo urobiť aj vyhlásenie Titte-
la, ktorý sa po skončení ligy rozhodol
pre odchod. Jozef Jankech sa dohodol
na jednoročnej zmluve. V realizačnom
tíme budú Juraj Bútora, Jozef Kontír,
Štefan Horný, Miroslav König.
V prvom prípravnom stretnutí v Boša-
noch vyhral Slovan nad domácim štvrto-
ligistom 8:0, góly Králík 3, Grendel,
Kordič, Štepanovský a Ivana po 1, jeden
bol vlastný. Zostava Slovana - I. polčas:
Putnocký - Dobrotka, Jánošík, Dosoudil,
Had - Obžera, Božič, Grendel, Brezna-
ník - Sylvestr, Kordič. II. polčas: Rodin-
ger - Pauchek, Guédé, Nachtman, Kol-
čák - Ivana, Serrano, Kiss, Ižvolt - Štepa-
novský, Králík. 
Aj v druhom zápase vyhral Slovan 8:0,
tentoraz Dolným Kubínom. Góly: Syl-
vestr a Ižvolt po 2, Kordič, Štepanov-
ský, Ivana, Králík. Zostava Slovana - I.
polčas: Putnocký - Dobrotka, Jánošík,
Dosoudil, Had - Obžera, Božič, Gren-
del, Breznaník - Sylvestr, Kordič. II.
polčas: Rodinger - Pauschek, Dobrotka,
Kolčák, Nachtmann - Ivana, Guédé,
Kiss, Ižvolt - Štepanovský, Králík.
Program ďalších prípravných duelov v
Rakúsku: 18. júna 2010 Mattersburg -
SLOVAN, 23. júna Saturn - SLOVAN,
26. júna Fehervár - SLOVAN, 29. júna
Lech Poznaň - SLOVAN. (mm)

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na

www.banoviny.sk

Majstrovstvá Európy v raftingu boli pre 

bratislavské tímy BVS a Mistral úspešné
RAFTING
Nedávne majstrovstvá Európy v raf-
tingu, ktoré sa uskutočnili v známom
talianskom stredisku Val di Sole na
rieke Noče, priniesli úspechy aj slo-
venským posádkam. Mužskej z BVS
raft tímu a ženskej z družstva
Mistral.
Muži z BVS tímu sa nestratili v konku-
rencii 26 posádok zo šestnástich krajín.
„Prvý deň sa išiel šprint Head to Head
R4.V šprinte sme skončili tretí a v Head
to Head, kde vyštartujú dve posádky
súčasne a ktorá príde prvá do cieľa, tá
víťazí, sme skončili štvrtí. Druhý deň
nasledoval šprint a Head to Head R6. V
šprinte sme získali titul majstrov Euró-
py pred Čechmi a Rusmi. V následnom
Head to Head sme skončili na piatom
mieste, keď vo štvrťfinále sme vypadli
s Nemcami,“ informoval člen posádky
Peter Kmeťko.
„Tretí deň boli na pláne slalomy R6 a
R4. Tu sme suverénne zvíťazili v
oboch kategóriách a zlepšili sme si
bilanciu z minulých majstrovstiev
Európy v Rakúsku 2008, kde sme boli
vicemajstrami Európy v tejto disciplí-
ne. V maratóne R6 sme dojazdili na
treťom mieste, čo nás v celkovom hod-
notení zaradilo na druhé miesto. V R4
sme celkovo skončili tretí, v maratóne
na ôsmom mieste,“ pridal ďalšie úspe-
chy Peter Kmeťko. 
Okrem neho boli v posádke BVS raft
teamu Jozef Kytka Jozef (kapitán),
Martin Sobota, Ján Suchal, Tomáš
Suchal, Jozef Szadvári, trénerom je
Štefan Lukačovič, ktorý vedie posádku
tretí rok, keď predtým bol trénerom
rýchlostnej kanoistiky. 
„Spolu jazdíme už jedenásť rokov,
prvý raz sme si spolu sadli na raft v
Čunove. Tam máme domácu vodu, kde
trénujeme hlavne našu obľúbenú dis-
ciplínu slalom. Na majstrovstvá Euró-
py sme sa pripravovali od zimy. Trikrát
týždenne sme boli v posilňovni, okrem
toho sme sa pripravovali v plavárni a
behaním. Sústredenie sme mali v apríli
na Australsko-ázijskom šampionáte
konanom v Indonézií, kde sme súťažili
ako neoficiálny účastník. Tu sme skon-

čili celkovo na druhom mieste. Nasle-
dovali preteky v Čunove - BVS Raft
cup - kde sme zdolali reprezentácie
Česka, Maďarska, Holandska aj Slo-
vinska,“ pokračoval Peter Kmeťko.
Ako dodal, „kategória, na ktorú sa
sústreďujeme a dávame jej prednosť, je
R6. Páči sa nám na nej, že je to o kolek-
tíve a je to náročnejšie a rýchlejšie ako
R4. Už o mesiac nás čakajú majstro-
vstvá sveta v Holandsku R4 v Zoeme-
etri na kópií olympijského kanála z
Pekingu. Tu budú našimi najväčšími
súpermi reprezentácie Brazílie, Ja-
ponska, USA, Ruska a Česka. V októb-
ri sa uskutoční PreWorld R6 v Kostari-
ke, na ktorom by sme sa tiež chceli
zúčastniť.“
Spolu s mužmi sa na nedávnom európ-
skom šampionáte predstavila aj ženská
reprezentačná posádka Mistral Brati-
slava. Aj jej výsledky boli vynikajúce:
R6 - slalom - 1. miesto, šprint - 1. mies-
to, H2H - 1. miesto, maratón - 2. mies-
to - celkovo R6 - 1 miesto, R4 - šprint
- 4. miesto, slalom - 2. miesto, H2H - 2.
miesto, maratón - 3. miesto - celkovo
R4 - 2. miesto!
Zaujímavosti z prípravy prezradila
členka posádky Júlia Pavelková: „Po
dlhej zime v posilňovni, plavárni,
nekonečných behoch a pádlovaní v

Karloveskej zátoke sme presedlali na
divokú vodu v Čunove. Úvod sezóny
patril Európskemu poháru, kde sme
skončili v slalome na 2. a 3. mieste a v
šprinte R4 a R6 a maratóne R4 sme
dopádlovali na víťaznej vlne. O týždeň
neskor sme sa zúčastnili na pretekoch
Európskeho pohára v rakúskom mes-
tečku Wildalpen na rieke Salza, kde
sme vyhrali Head to Head, slalom a
maratón. Preteky boli veľmi náročné,
pretože sa ochladilo na 6,5 °C a voda
mala okolo 4 °C.“
Po majstrovstvách Európy budú ďal-
ším vrcholom majstrovstvá sveta v
Holandsku: „Po nich nás čakajú
Európske poháre v Česku a v Nemec-
ku, ak to financie dovolia, pocestujeme
na predmajstrovské preteky do Kosta-
riky, kde bude o rok svetový šampio-
nát,“ dodala Júlia Pavelková. Okrem
nej sú v tohtoročnej posádke Hana
Švarcova, Zuzana Čunderlikova,
Monika Beňušova, Katarina Žilinkova,
Simona Mičušikova, náhradníčky
Veronika Kvetaková, Eva Rašek a
Andrea Zererová Tím od roku 2004
spolupracuje s trénerom Štefanom
Lukačovičom a posledné dva roky aj s
Radom Orokockým a Milanom Petro-
vičom. (db)

FOTO - www.vodaci.sk

NOVINKY Z MHD

 Platí vo dne aj v noci  Dve verzie SMS lístok 70 min. (0,80  EUR) a SMS 24 
24 hodín (3,50  EUR)  Viac ako dva milióny predaných lístkov  Je to úplne jednoduché

24 
y predaných lístkov  Je to úplne jednoduché

viac informácií: tel: 02/5950 5950, e-mail: smslistok@dpb.sk

vo dne aj v noci  Dve verzie SMS lístok 70 min. (0,80  EUR) a SMS 2

SMS lístok už viac ako rok 
hitom medzi cestujúcimi

www.dpb.sk

 Platí vo dne aj v noci.
  Pošlite prázdnu SMS na číslo 1100 (70 min. lístok), 1124 (24 hod. lístok) a počkajte na svoj SMS lístok v podobe spätne prijatej SMS správy.
  Do vozidla nastupujte výhradne s prijatým potvrdením o kúpe SMS lístka.
  Vami zaslaná SMS správa je len objednávkou služby a neplatí ako cestovný doklad.
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Mladí zahrajú

na Istropolitana

Projekt 2010
BRATISLAVA
Pred tým, ako sa divadlá uložia na
letný divadelný spánok, je tu šesť
dní nabitých divadlom. Vysoká
škola múzických umení v Bratisla-
ve znovu roztočí divadelný kolotoč
v bratislavských divadlách s 18.
ročníkom festivalu Istropolitana
Projekt 2010!
Od 18. do 23. júna 2010 sa predstavia
najlepšie chuťovky z toho, čo ponúkla
mladá svetová a európska divadelná
scéna za posledné dva roky.
Vidieť sa bude dať opera zo Singapuru
s predstavením Na Zha Wrecks Havoc
at the Eastern Sea (Na Zha Wrecks
Havoc pri Juhočínskom mori), z Iránu
prinesú Last supper (Poslednú večeru).
Odpáli to aj telavivské The Performing
Arts Studio s ich Lying Undiscovered
(V detstve stratený), Natasha´s Dream
(Natašin sen) príde odohrať Towson
University z USA.
Ďalšou chuťovkou je divadlo z Jakarty
s predstavením Broom was in hands
(Metla v rukách), ale aj Gogoľova
Ženba v podaní najznámejšej moskov-
skej divadelnej školy GITIS. Nevyne-
cháme však ani európske školy a v pro-
grame dostanú priestor francúzsky
Ecole Florent, škola, v ktorej herecky
vyrástla Audrey Tatou, budapeštianska
Univerzita divadla, filmu a televízie či
anglický Rose Bruford College, ktorí
prinesú hru Oidipage a veľa ďalších.
Špeciálna pozornosť bude venovaná
vzájomnej konfrontácii škôl z vyše-
hradskeho regiónu.
Na všetkých kritickým okom dozrie
sedemčlenná profesionálna medziná-
rodná porota, ktorá na záver udelí cenu
za najlepšiu inscenáciu, najlepší herec-
ký výkon a najzaujímavejší divadelný
počin. Priestor však dostane aj „hlas
ľudu“ a svoju cenu udelia aj diváci. 
Tento rok bude mať festival hneď nie-
koľko bonusov. Okrem šiestich dní
nabitých divadlom, v divadlách, v uli-
ciach a všade naokolo je pripravených
aj niekoľko zaujímavých workhopov a
diskusií. Výstava fotografií, workshop
lightdizajnu v divadle, medzinárodné
stretnutie manažérov kultúry alebo
tanečný workshop v spolupráci s taneč-
nou školou Elle danse - to všetko
naplní program od rána do noci. Chý-
bať nebude ani prekvapenie, v ktorom
majú prsty Vrbovskí víťazi... 
Cena vstupeniek je 4 eurá a samozrej-
mosťou bude night life, tento rok v
Cvernovke. Lístky si možno rezervo-
vať na istropolitana@vsmu.sk, kúpiť
sa dajú vo festivalovom office, každý
deň od 17. do 23. júna 2010, od 8.00 do
20.00 h. Pri kúpe piatich lístkov dosta-
ne kupujúci jeden zadarmo! (kul)

STARÉ MESTO
Múzeum mesta Bratislava - v Appo-
nyiho paláci Radničnej ulici 1, Múzea
mesta Bratislavy, pripravuje pre
verejnosť výnimočné prehliadky štu-
dijného depozitu. Prehliadky sú za
záväzne stanovených podmienok. 
Stanovené podmienky návštevy: Depo-
zit môže súčasne navštíviť maximálne
30 osôb, vstupy sú umožnené iba raz do
mesiaca, vo štvrtok o 10.00 a o 16.00 h.
Termíny návštev sú 8. júla, 12. augusta,
16. septembra, 14. októbra, 11. novemb-
ra, 9. decembra 2010.
Depozit Múzea mesta Bratislavy sústre-
ďuje bohaté zbierky keramiky, skla a

porcelánu, ktoré sa vytvárali v priebehu
vyše 140 rokov jeho existencie v rámci
fondov etnografie, histórie a umelec-
kých remesiel. Je tam fajansa, najmä
západoslovenská ľudová, ale jednotlivo
aj z Talianska, Nemecka. 
Najstaršie sú habánske práce napr. lava-
bo datované rokom 1657, väčšie súbory
stupavskej a modranskej keramiky
napríklad od Ferdiša Kostku, Ignáca
Bizmayera, hrnčina, kamenina - Krem-
nica, ale aj Vranov nad Dyjí, Nemecko,
Anglicko, porcelán z Viedne, Meissenu,
Nemecka - Ludwigsburgu, Herendu.
Zastúpené sú Čechy - Loket, Stará Role,
Klášterec, Karlovy Vary... 

Ďalej práce bratislavských maliarov na
porceláne z prelomu 19. a 20. storočia,
moderná keramika od autorov, ako sú
napr. Júlia Horová, Marián Polonský a
iní najmä zo 60.a 80. rokov 20. storočia
a zbierka skla zastúpená predmetmi z
obdobia 2. polovice 17. storočia až 20.
storočia. 
Ide o unikátne umelecké predmety s his-
torickou hodnotou. V bohatej zbierke
nájdete bezfarebné, farebné sklo - rôzne
druhy (rubínové, kobaltové), sklo v
kovovej montáži. Ide najmä o úžitkové
predmety: jednotlivé poháre, fľaše,
karafy, džbány, aj nápojové súpravy, ale
aj menej dekoratívne vázy. (brn)

Múzeum mesta Bratislavy predstaví svoj

depozit, bude to za prísnych podmienok

Nový tréner

mal prísť do

Slovana skôr! 
FUTBAL
Keď pred rokom vítal Ladislav Pecko
na prvom tréningu pred novou sezó-
nou svojich zverencov, možno ani ne-
tušil, čo sa pečie v zákulisí a že prí-
chod Dušana Uhrina je už na spadnu-
tie. Prešiel rok a belasí na tom boli po-
dobne. Prestávku vyplnili špekulácie
o príchode Františka Straku či Petra
Radu, nakoniec sa však ukázal ako
reálny až návrat Jozefa Jankecha.
Z tohto pohľadu bol na tom Dušan Tit-
tel lepšie ako Ladislav Pecko. Prežil
prvé letné dni, zatiaľ čo Ladislav Pecko
pred rokom len pár hodín. Oficiálne síce
vtedy zostával hlavným trénerom, no
každý vedel, že taktovku skôr či neskôr
prevezme Dušan Uhrin. Tak sa aj stalo a
Pecko spolu s asistentmi čoskoro zatvo-
rili za sebou bránu Tehelného poľa.
Zvonku.
Tento rok sa zmeny nediali takým
„drastickým“ spôsobom. Možno aj
preto, lebo Dušan Tittel splnil väčšiu
časť toho, čo sľuboval. Titul síce nepri-
niesol, ale oň bojoval, získal Slovenský
pohár po zápase, ktorý slovanistov
dodnes napĺňa blaženosťou, dal šancu
všetkej omladine, ktorá sa mu núkala do
pozornosti, poslal preč starších hráčov.
Napriek všetkému nie je na jeho účinko-
vanie jednoznačný pohľad. Sčasti to
spôsobilo dianie na trávniku, sčasti dia-
nie mimo neho. Slovan totiž hrou
nenadchol. Boli zápasy, ktoré vyšli, ale
boli aj také, ktoré otrávili divákov na tri-
búnach. Svojím spôsobom to bolo
logické. Belasí chceli naháňať dva ciele
- titul a prebudovať mužstvo. Prvé
nevyšlo, druhé zostalo na polceste. 
Aj preto sa zdalo logické, aby Dušan
Tittel v Slovane pokračoval. Mužstvo
pozná, mladí hráči pod jeho rukami
vyrástli (väčšinou), vie, čo sa deje v
juniorke či v doraste. Súčasne je však
jasné, že vie aj to, čo v Slovane nefun-
guje a čo mohol byť druhý dôvod na
jeho koniec na Pasienkoch. A že toho
nebolo málo, o tom svedčia jeho slová o
rozlúčke po poslednom ligovom kole. 
Slovanisti ústami člena svojho predsta-
venstva Vojtecha Miklósa znovu dekla-
rujú, že sa chcú presadiť v Európe, že
chcú znovu útočiť na titul, pokračovať v
prestavbe mužstva. V takom prípade bol
nepochopiteľný odklad definitívneho
rozhodnutia o zotrvaní či pokračovaní
Dušana Tittela na trénerskej lavičke.
Liga sa skončila v polovici mája a
mesiac na analýzu výkonov a výsledkov
v Corgoň lige by nepotreboval ani
Homer Simpson či Al Bunda. 
Ak mal preto Dušan Tittel skončiť, malo
sa tak stať okamžite po lige a prípravu si
mal naplánovať už nový tréner. Ak mal
Dušan Tittel pokračovať, tak sa patrilo,
aby to vedel od prvého tréningu. 
Minulý piatok sa teda slovanisti defi-
nitívne rozhodli dať dôveru Jozefovi
Jankechovi. Nič proti jeho výberu,
akurát sa to všetko mohlo odohrať o
niekoľko týždňov skôr. Zaslúžili by si
to obaja, Dušan Tittel aj Jozef Jan-
kech. Dušan Blaško

DOMÁCE OŠETROVANIE
CHORÝCH

DOMÁCA REHABILITÁCIA
www.har r i s . sk

te l .  6224  5607

Príjmeme sestry a opatrovateľky
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Pesničky Jarka

Nohavicu na

Novej scéne 
DIVADLO
Těšínske divadlo pricestuje do Bra-
tislavy s výnimočným projektom. V
divadle Nová scéna 20. júna 2010 o
19.00 h ponúkne predstavenie, ktoré
reprezentuje sliezko-poľský región. 
Jeho základom sú pesničky Jaromíra
Nohavicu. Česko-poľský projekt
Těšínské niebo - Czieszynskie nebe je
pokusom s nostalgiou i humorom pri-
blížiť udalosti minulé, pravdivé aj
mýtické postavy zviazané s týmto
regiónom. (dš)

Thrash metal

zaznie naživo 

v divadle Aréna
HUDBA
Keď kultové thrashmetalové skupi-
ny Metallica, Slayer, Megadeth a
Anthrax ohlásili v decembri 2009
prvú spoločnú účasť na putovnom
festivale Sonisphere, Slovensko zo
svojej koncertnej šnúry vynechali. 
Bratislavskí metaloví fanúšikovia,
ktorí sa na koncert do Prahy, Budapeš-
ti či Varšavy nedostanú, môžu vidieť
megakoncert „Veľkej štvorky“ v pria-
mom prenose z festivalu v bulharskej
Sofii na filmovom plátne v HD rozlíše-
ní a hlasnom 5.1 kanálovom zvuku v
bratislavskom divadle Aréna.
Priamy prenos sa uskutoční 22. júna
2010 o 19.00 h. Predpokladaná dĺžka
prenosu je 4 hodiny a 15 minút. Metal-
lica, Slayer, Megadeth, Anthrax vyrást-
li z undergroundového hudobného
hnutia 80. rokov a ihneď ovládli meta-
lovú scénu. Títo metaloví velikáni
doteraz nikdy nekoncertovali spoločne.
Ich spoločný koncert zo Sofie bude
prenášať satelit na viac než 450 kino-
pláten v 140 lokalitách USA, Kanady,
Európy a Latinskej Ameriky. (dš) 

Mig 21 priletí 

aj s letuškami

či s lesníkmi
HUDBA
Pražský Mig 21 pristane v pondelok
21. júna 2010 o 20.00 h v Bratislave,
na námestí nákupnej galérie Euro-
vea. Na palube budú okrem členov
kapely a letušiek aj lesníci a predsta-
via unikátny hudobný projekt skupi-
ny MIG 21 & Lelek Orchestra.
Koncert pražskej skupiny MIG 21, s
frontmanom Jiřím Macháčkom, spolu
s tridsaťčlenným symfonickým súbo-
rom Lelek Orchestra (Letušky a Lesní-
ci), otvorí bratislavské Kultúrne leto a
Hradné slávnosti Bratislava 2010.
Výnimočné zoskupenie zábavnej kon-
certnej kapely sa predstaví so showma-
nom, spevákom a známym filmovým
hercom a orchestrom klasicky škole-
ných hudobníkov. 
„Každá pesnička má svoje čaro aj preto,
lebo tam nehrá len tých päť chalanov z
MIG-u, ale aj tridsaťčlenný band.
Pôvodne sme chceli, aby to znelo ako
dychovka, ale nejako nám z toho vylie-
zol swing. Je to vlastne taký guláš,
ťažko sa o tom hovorí. Skôr by som
odporúčal prísť si to vypočuť,“ komen-
tuje projekt Jiří Macháček. (dš)

Textílie Ivety

Feckovej budú

v Galérii F7
VÝSTAVA
V Galérii F7 na Františkánskom
námestí 7 otvorili výstavu textílií
výtvarníčky Ivety Feckovej.
Práca s textilom je hlavnou náplňou
profesionálneho zamerania talentova-
nej výtvarníčky. Tiahne sa jej životom
od čias štúdií na SŠUP v Bratislave cez
množstvo výstav na Slovensku i v
zahraničí. 
Výstava v Galérii F7 prezentuje tvor-
bu textilných obrazov, ale aj výsledky
práce textilnej techniky - jemné a pre-
pracované paličkované čipky. Na
všetkých artefaktoch vidieť autorkino
neobyčajné vnímavé videnie sveta,
cit pre farbu a tvarovú harmóniu.
Vystavené diela môžete vidieť do 2.
júla 2010. (dš)

Výtvarný salón

v Galérii

TYPO&ARS
VÝSTAVA
Galéria TYPO&ARS na Roľníckej
349 vo Vajnoroch pripravila na leto
stretnutie výtvarníkov, ktorých spoji-
la mestská časť Bratislava-Vajnory. 
Na Vajnorskom výtvarnom salóne svoje
práce vystavuje 11 výtvarníkov - Viera
Čepcová (keramika, šperk, objekt),
Peter Čepec (olejomaľba), Anna Hola-
ňová (tapiséria), Veronika Holaňová
(asambláž), Jaroslav Chudáček (grafi-
ka), Dagmar Kanjaková (drôt), Igor
Kaplan (kov), Seiko Kawashima (kali-
grafia), Eva Raková (šperk), Erika Surá-
nyiová-Berenčiová (maľba) a Marián
Vlašič (fotografia). 
Výstava výtvarníkov potrvá do 20.
augusta 2010. (dš)

Zbor donských

kozákov vystúpi

pre nadáciu 
HUDBA
Slovenský Bocceli, nevidiaci tenoris-
ta Maroš Bango, bude hosťom sláv-
neho Zboru donských kozákov,
ktorý vystúpi v PKO 22. júna 2010 o
19.00 h s programom Spev pre život
pre Nadáciu Výskum rakoviny.
Veľký zbor donských kozákov vystúpi
s dirigentom Ivanom Šallijevom. V
dynamickom programe zaznejú pravo-
slávne spevy, ale najmä temperament-
né aj lyrické ruské a ukrajinské ľudové
piesne a tance. Nebudú chýbať ani žia-
dané piesne Volga, Volga, Večerný
zvon a ďalšie. 
Koncert Spev pre život nadväzuje na
humanitno-športové podujatie Tesco
Beh pre život, ktoré sa v Bratislave
uskutoční v sobotu 19. júna 2010. Prí-
jem zo štartovného a ďalšie finančné
príspevky pomôžu Nadácii Výskum
rakoviny kúpiť dôležitý diagnostický
prístroj pyrosekvenátor, ktorý výrazne
uľahčí vedcom i lekárom boj so záker-
ným nádorovým ochorením. (dš) 

Viac o bratislavskej
kultúre sa dozviete na

www.banoviny.sk

Divadlo Aréna ponúka ďalší známy

kontroverzný titul - hru Absolvent
DIVADLO
Aj keď je chrbtovou kosťou divadel-
nej hry Terryho Johnsona Absolvent
príbeh zrelej ženy a jej mladého
milenca, dôležité sú v nej najmä
stavce, ktoré držia celý dej.
Zaradením tejto hry do svojho reper-
toáru obohatilo divadlo Aréna svoje
divadelné kúsky o nový kontroverzný
titul, ktorý zasiahne diváka každého
veku, spoločenského postavenia, vzde-
lania či náboženského vyznania. 
Aj keď sa pomaly aj v našom ranom
kapitalizme na denné svetlo prediera
realita v podobe vzťahov s mladšími
partnermi, predsa je len „klasický
model“, keď je starší muž (i keď pod-
statne) pre spoločnosť prijateľnejší.
Zostaňme teda pri zemi a v tejto realite
predstavme divákovi pani Robinsono-
vú, ktorá sa strašne nudí, strašne pije a
fajčí, s manželom už päť rokov nespa-
la a veľmi sa jej páči syn rodinných
priateľov, mladý Benjamin. 

Zvedie ho a spolu rozpútajú divokú
prestrelku mužsko-ženských hormó-
nov, ale aj pohľadov na svet, život-
ných skúseností, rozdielnych názo-
rov, ale najmä celkom odlišného
pohľadu na lásku. Pre potešenie kon-
zervatívcov mladý Ben predsa len
viac inklinuje k rovnakej vekovej
kategórii a zamiluje sa do dcéry pani
Robinsonovej.
Nádherná predloha pre analýzu cha-
rakterov nielen ženy, ktorá je za zeni-
tom, ale aj mladého muža na prahu
života, jeho naivnej priateľky, ktorá má
v matke sokyňu a nechce sa zmieriť so
živočíšnou realitou. Celou silou svojej
vášnivej mladosti si pridŕža na očiach
ružové okuliare, ktoré jej nemilosrdne
strháva človek, ktorý jej má byť naj-
bližší - vlastná matka. 
Benovi rodičia to tiež nemajú ľahké.
Zazobaný synáčik má všetko, čo si len
dokáže predstaviť, napriek tomu stojí
pred psychiatrom s otázkou: Kto je na

vine? Romantická komédia to určite
nie je i keď hlavní predstavitelia vedia
byť nesmierne komickí a vážne veci
rozpitvať s neodolateľným úsmevom.
Bez neho by z hry bola skôr tragická
dráma. 
Vynikajúci herci (Juraj Ďuriš, Jana
Oľhová, Oľga Belešová, Milan Antol,
Gabriela Marcinková/Juliana Oľhová,
František Kovár, Gabriela Csinová a
Jozef Bujdák) tak spolu s režisérkou
Soňou Ferancovou pripravili predsta-
venie, ktoré vás udrží v napätí a aj keď
neponúka riešenie (pretože neexistuje),
je presne tou chrbtovou kosťou, ktorá
drží pokope nielen divadelný kus, ale
aj vzťahy, ktoré v žiadnej rodine nie sú
idylické. 
V roku 1968 nakrútil režisér Mike Ni-
chols podľa románu Charlesa Webba a
filmového scenára Caldera Willingha-
ma a Bucka Henryho rovnomenný film
s Dustinom Hoffmanom v hlavnej
úlohe. Dáša Šebanová

Príbeh lásky staršej ženy a mladého chlapca určite nie je romantickou komédiou. FOTO - Roman SKYBA

ATTA
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Samospráva si 

hľadá nového 

partnera
PETRŽALKA
Petržalská samospráva hľadá part-
nera na lepšiu informatizáciu verej-
ného života v najväčšej bratislavskej
mestskej časti. Ide tak urobiť pro-
stredníctvom verejnej výzvy.
„Partnerstvo miestnej samosprávy s pri-
vátnou spoločnosťou má prispieť k roz-
pracovaniu petržalskej koncepcie rozvo-
ja informačných systémov do realizač-
ných krokov, konkrétnych projektov.
Mestská časť bude pri vyhodnocovaní
ponúk vychádzať z hľadiska kritérií,
akými sú efektivita, otvorenosť, transpa-
rentnosť a hlavne, zjednodušenie prístu-
pu verejnosti k službám, ktoré poskytuje
miestny úrad,“ informoval hovorca
samosprávy Ľubomír Andrassy.
Mestská časť má podľa jeho slov
záujem, aby jednotlivé projekty prispeli
k čo najširšej otvorenosti samosprávy,
aby verejnosť, každý, kto o to prejaví
záujem, mohol aktívne vstupovať do
rozhodovania o veciach verejných,
mohol byť priamym účastníkom verej-
nej kontroly. „Dôležitým cieľom infor-
matizácie samosprávy je aj vytvorenie
„bezbariérového“ úradu, kde si Petržal-
čania budú môcť čo najviac úradných
povinností vybaviť elektronicky, pro-
stredníctvom internetu. Ide napríklad o
získanie oficiálnych potvrdení, platenie
miestnych daní či prihlásenie v zmysle
platných záväzných nariadení. Návrhy
na vytvorenie partnerstva je možné
predkladať do 30. júna 2010 a mestská
časť uprednostní partnerstvo, ktoré
budú mať čo najmenší dosah na výdav-
ky rozpočtu,“ dodal Ľ. Andrassy. (brn)

Deti budú mať 

prázdninový

program 
BRATISLAVA
Pre bratislavské deti, ktoré ešte
nemajú program na prázdniny, pri-
pravili mestská časť Staré Mesto a
Správa telovýchovných a rekreač-
ných zariadení (StaRZ) tradičné
prázdninové tábory.
„Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
ho ponúka školákom od siedmich do
pätnástich rokov, kultúrne centrum na
Gaštanovej ul. 19, ktoré ho organizuje,
týmto spôsobom už vlastne „odchova-
lo“ dve generácie školákov, keďže
týždňové prázdninové turnusy pripra-
vuje už po devätnásty raz,“ informova-
la hovorkyňa samosprávy mestskej
časti Alena Kopřivová.
Podľa jej slov v každom prázdninovom
turnuse sú pripravené športové a kul-
túrne podujatia, kúpanie, tvorivé diel-
ne, exkurzie, hry, kvízy, súťaže a celo-
denné výlety mimo Bratislavy, vrátane
zahraničných. „Účastníci spoznajú
známe i menej známe prírodné a histo-
rické krásy nielen Slovenska, ale i
susedných krajín. Vyskúšajú, okrem
lietadla, všetky moderné aj historické
dopravné prostriedky,“ dodala Alena
Kopřivová.
V cene 48 € sú zahrnuté obedy, cestov-
né, vstupné, poistné, ceny za kvízy a
súťaže, diplomy a darček. Prvý turnus
je od 6. do 9. júla 2010, druhý od 12.
do 16. júla, tretí od 19. do 23. júla
2010, štvrtý od 26. do 30. júla 2010.
Denné tábory organizované StaRZ-om
budú formou týždňových turnusov pre
7- až 14-ročné deti. Čakajú na ne lop-
tové hry, súťaže, kúpanie a výlety do
prírody. Program bude v rekreačných
zónach mesta Bratislava - Zlaté piesky,
Rosnička, Bratislavský lesopark,
Kačín, Zoo atď. O deti sa postarajú sta-
rostlivo vybraní inštruktori.
Miesto turnusov je športový areál na
Drieňovej 11, kapacita je 60 detí v jed-
nom turnuse. Program je zabezpečený
od pondelka do piatok, od 8.00 do
15.00 h (príchod je možný o 7.00 a
odchod do 16.00 h). Ceny turnusov sú:
45 € /5 dní (v cene je obed, doprava,
poistenie, program, dozor, tričko), 36 €
/4 dni, 18 € /2 dni, 9 € /1 deň.
Termíny turnusov - I. od 1. do 2. júla,
II. od 6. do 9. júla, III. od 12. do 16.
júla, IV. od 19. do 23. júla, V. od 26. do
30. júla, VI. od 2. do 6. augusta, VII. od
9. do 13. augusta, VIII. od 16. do 20.
augusta.
Prihlásiť sa možno osobne do 30. júna
2010 na STaRZ-e, Junácka 4, Bratisla-
va, akceptované budú len prihlášky s
dokladom o zaplatení! Počas júla sa
možno prihlásiť v športovej hale
STaRZ, Drieňová 11, u vedúceho Let-
ných športových prázdnin. (brn)

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

Navrhovateľ Mestská časť Bratislava -
Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 
843 10 Bratislava 49 predložil zámer 

Zberný dvor odpadov Mestská časť
Bratislava - Devínska Nová Ves

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od
7.6. do 28. 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 prostre-
die, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Brati-
slava 1 do 28. 6. 2010.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s
parc. č. 491 - 493 v lokalite bývalých textilných
závodov AVANA na ul. Milana Pišúta, k. ú. a MČ
Bratislava - Devínska Nová Ves, územný obvod
Bratislava IV.
Zo severnej strany je dotknutá lokalita ohraničená
jestvujúcimi priemyselnými a skladovými objektmi
a plochou záhrady. Ďalšie ohraničenie tvoria plo-
chy areálov poľnohospodárskej výroby a koryto
vodného toku Mláka s porastom.
Účelom navrhovaného zámeru je vybudovanie a
prevádzkovanie zberného dvora odpadov a prevá-
dzkovanie dvoch zariadení na zhodnocovanie
odpadov (štiepkovač rastlinného odpadu a drvička
stavebných odpadov). Zberný dvor bude určený
pre obyvateľov mestskej časti Bratislava - Devínska
Nová Ves. Zberný dvor sa buduje za účelom zberu
ostatných a nebezpečných odpadov, zhodnotenia
rastlinného a stavebného odpadu, zníženia množ-
stva ostatných a nebezpečných odpadov v život-
nom prostredí. JZ časť areálu bude vyčlenená pre
zber a zhodnocovanie odpadov. V J časti areálu
bude vyčlenená plocha pre umiestnenie štiepkova-
ča, ktorý bude spracovávať drevený odpad v množ-
stve 1 012 ton/rok. Na spevnenej ploche v južnej
časti areálu bude umiestnená drvička stavebných
odpadov s kapacitou 1 400ton/rok.
Predpokladaný termín začatia a ukončenia činnos-
ti 1+ 2.etapa: cca 4.kvartál/2009 - 2.kvar-
tál/2011

Rozpočet Bratislavského kraja na
rok 2010 je zostavený ako vyrov-
naný, očakáva celkové príjmy a
výdavky do výšky 120 611 075,
40 €. „Veľmi ma teší, že prešiel
veľkou väčšinou. Diskusia uká-
zala, že nezazneli žiadne faktic-
ké výhrady zo strany opozície,
zazneli iba politické deklará-
cie,“ uviedol predseda kraja
Pavol Frešo. Rozpočet kraja nad-
väzuje na východiská rozpočtu
verejnej správy a vývoja hospo-
dárenia kraja v predchádzajúcich
rokoch a má stabilizačný ráz.
Podľa Freša reaguje na záväzky
bývalého vedenia a na hospo-
dársku krízu. „Záväzky z minu-
losti predstavujú viac ako 20
miliónov €. Obyvatelia kraja
však výpadok v rozpočte nepo-
cítia,“ konštatoval župan.
Najviac peňazí plánuje kraj
použiť na školstvo a sociálne

veci, na ktoré sa oproti minulému
roku vyčlenilo viac financií.
„Veľmi dôležité je, že pri tvor-
be rozpočtu na tento rok nedoš-
lo ku kráteniu výdavkov v
takých oblastiach, ako je škol-

stvo, sociálne veci, ale naopak k
navýšeniu,“ povedal Frešo. Rizi-
kom rozpočtu je podľa neho to,
ak by sa ukázalo, že kríza je
hlbšia a daňové príjmy v republi-
ke sa nenaplnia. Zároveň uviedol,
že to by sa vážne dotklo všetkých
samosprávnych krajov. „Rozpo-
čet sme však zostavili veľmi
konzervatívny. Nechceme sa
každé dva mesiace vyhovárať,
že sme rozpočet zle zostavili.
Radšej budeme rátať s nižšími
príjmami, budeme šetriť, hľa-
dať ďalšie úspory, aby sme
splnili to, čo sme ľuďom sľúbi-
li,“ doplnil Frešo.

Kraj má rozpočet na rok 2010,
podľa župana je konzervatívny

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) má rozpočet na rok
2010, schválili ho poslanci na piatkovom rokovaní zastupi-
teľstva. Župana Pavla Freša veľmi teší, že rozpočet prešiel
veľkou väčšinou. Samospráva plánuje v tomto roku
použiť najviac peňazí na školstvo a sociálne veci, na ktoré
sa oproti minulému roku vyčlenilo viac finančných pro-
striedkov. Naopak, o viac ako 65 percent menej je vyčlene-
ných je na interné služby úradu a o viac ako tretinu klesli
aj výdavky na administratívu.

BRATISLAVA
Filmár, absolvent VŠMU, kamera-
man, režisér, fotograf a scenárista
Juraj Chlpík nakrútil film Identity
Petržalky, ktorý nadväzuje na jeho
výstavu inštalovanú v roku 2006 na
Novom moste. Projekt je o tom, ako
rodený Bratislavčan vidí život spolu-
občanov na druhom brehu Dunaja?
- Film je voľným pokračovaním foto-
grafickej výstavy a snaží sa objektívne
nazrieť do životného priestoru obyvate-
ľov Petržalky. Ich názory sú rôzne, nie-
ktorí sú viac, iní menej spokojní. Nesú-
dim ich výpovede, nerozhodujem o
tom, čo je dobré a čo zlé, nechal som to
na diváka. Film prezentuje dvanásť ľud-
ských príbehov oproti 36 osudom, ktoré
prezentovala fotografická výstava a má
22 minút.
Je to váš prvý dokumentárny film?
- Môj režijný debut, som filmár,
kameraman. Nemám ambície stať sa
režisérom filmových dokumentov, po
fotografickej výstave sa ma však ľu-
dia pýtali na osud mojich hrdinov, tak
som ich ho chcel aspoň týmto spôso-
bom pretlmočiť. Je to dopovedanie
témy. Pracujem na ďalšej verzii, a tou
je knižná publikácia, ktorá bude po-
zostávať z fotografií vystavených na
moste. Pôvodné diela vandali zničili. 
Sú vo filme zaznamenané osudy tých
istých ľudí ako na výstave?
- Pribudli aj nové tváre, ale 70 percent je
pôvodných. 
Ktorý umelecký fenomén vám pre
vašu osobnú výpoveď viac vyhovuje -
fotografia alebo film?

- Nechcel by som to porovnávať, každý
tento spôsob má svoju poetiku, sú to
samostatné projekty so spoločnou
témou. 
Ste rodený Petržalčan? 
- Pochádzam z Karlovej Vsi, som dieťa
paneláku, aj preto som sa chcel k téme
vyjadriť. Detstvo som strávil v podob-
nom dome, i keď na inom sídlisku. Petr-
žalku som poznal odmalička, mal som
tam časť rodiny. Zakaždým, keď som
tam ako malý chlapec išiel, som zablú-
dil. Dnes je to lepšie. Petržalka je len
vzorkou panelovej zástavby, ktorá
vznikla v Československu a celej stred-
nej Európe v sedemdesiatych rokoch
ako riešenie bytovej otázky tej doby.
Dodnes máme mestá, ktoré to dokazujú.
Mňa zaujímalo ako súčasná hektická
doba a konzumný štýl života našich

obyvateľov konvenuje so životným štý-
lom naprojektovaným v normalizácii. 
Je napriek tomu niečo pre Petržalku
celkom špecifické?
- Na veľkej ploche sa skopírovalo päť
alebo šesť domov. Je to štvrť prilepená
rovno k centru mesta. Cez Dunaj a Sad
Janka Kráľa narazíte rovno na panelovú
zástavbu, ktorá sa aj dnes zahusťuje.
Ľudia majú problém s anonymitou a
nezodpovednosťou, ktorá sa stále pre-
hlbuje. Niektorí hovoria, že sú blízko
prírody a majú priestor na svoje aktivity,
ale to sa výstavbou vytráca. Súkromie
už majú len vo vnútri bytu. Stráca sa
socializácia komunity, veľa ľudí odchá-
dza za zábavou do mesta. Relaxačný a
oddychový spôsob života tam už nefun-
guje. Zhovárala sa Dáša Šebanová  

FOTO - archív

Identity Petržalky Juraja Chlpíka, film

o živote ľudí na pravom brehu Dunaja 
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SOBOTA 19. júna
22. Festival chorvátskej kultúry, Far-

skécentrum a Istra Centrum, Hradištná
43, DNV
� 9.00 - Slávnostné zahájenie celoslo-
venskej súťaže mažoretiek, PKO
� 10.00 - 16.00 - Dakar v Petržalke,
beseda s reprezentantmi SR J. Katriňá-
kom a R. Malovcom, Dni Petržalky,
Dostihová dráha 
� 10.00 - 18.00 - Petržalská varecha,
súťaže, výtvarný ateliér, spoločenské hry,
Dni Petržalky, Dostihová dráha
�10.00 - 15.30 - Detská scéna, Dni Petr-
žalky, Dostihová dráha
� 12.30 - L. Blašková: Pocta kravám,
elledance, Dom T&D, Miletičova 17/B
� 14.00 - 16.00 - Festival vojenských
hudieb a Čestnej stráže OS SR, Hviez-
doslavovo námestie
� 14.00 - N. Gogoľ: Ženba, Rusko,
divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 14.00 - 18.00 - Petržalská burza
kníh, Dni Petržalky, Dostihová dráha
� 17.00 - L. N. Tolstoj: Živá mŕtvola,
SR, LAB, Svoradova 2
� 18.00 - 24.00 - Večerný galaprogram,
víťaz súťaže amatérskych hudobných
skupín, La3no Cubano, YPS, P.Cmorík,
K. Knechtová, R.Müller, moderuje R.
Pomajbo, Dni Petržalky, Dostihová dráha
� 19.00 - Levante, koncert, A4 Nultý
priestor, Námestie SNP 12
� 20.00 - Ch. Soo Pong: Na Zha
Wrecks Havoc pri Juhočinskom mori,
Singapur, MDPOH, Laurinská 2
� 21.00 - 25. Hodina, film, Autokino
Zlaté piesky

NEDEĽA 20. júna
� 22. Festival chorvátskej kultúry,
Farské centrum a Istra Centrum, Hradišt-
ná 43, DNV
� 9.00 - 17.00 - Súťažná prehliadka
mažoretkových súborov v disciplíne
defilé, popoludní súťažné vystúpenia
mažoretiek, Hviezdoslavovo námestie
� 10.30 - Nedeľné matiné, program: G.
Puccini, GMB, Mirbachov palác, Franti-
škánske námestie 
� 11.00 - K. J. Erben: Svadobné koše-
le, SR, Štúdio 1, Zochova 1
� 12.00 - E. Ionesco: Jakub alebo pod-
robenie, Francúzsko LAB, Svoradova 2
�15.00 - Cvičíme pre radosť a zdravie
- vystúpenie detí zo Štúdia aerobicu pri
H-FIT Bratislava, DK Lúky, Vigľašská 1
� 15.00 - Nedeľný čaj o tretej, do tanca
hrá Saturn, DK Lúky, Vigľašská 1
� 15.30 - Veľkí herci malým deťom,

divadlo Úsmev, Divadlo v podpalubí,
Tyršovo nábrežie
� 17.00 - Oidipiáda, Veľká Británia,
Štúdio SND, Pribinova ulica
� 17.00 - Tanečné predstavenie, účin-
kuje: M.A. hip-hop, DK Zrkadlový háj,
Rovniankova 3
� 19.00 - Těšínské niebo - Cieszynskie
nebe, hrá: Těšínské divadlo z Českého
Těšína, divadlo Nová scéna, Kollárovo
námestie

� 19.00 - Blues - ZVA 12-28 Band, Di-
vadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.30 - V. Klimáček: In da House,
žúrka v Londýne, divadlo GunaGU,
Františkánske námestie 7
� 20.00 - H. Müller: Pre Heinera,
Rakúsko, LAB, Svoradova 2

PONDELOK 21. júna
� 9.00 a 11.15 - F. Malec, V. Zetek: O
Rolandovej soche zaľúbených, od 6
rokov, Bratislavské bábkové divadlo,
Dunajská 36
� 11.00 - J. Fosse: Někdo přijde, ČR,
Štúdio 1, Zochova 1
� 14.00 - J. A. Pitinský, O. Novotný:
Izbička/Čo je v pivnici, ČR, MDPOH,
Laurinská 2
� 17.30 - F. Arrabal: Fando a Lis,
Rusko, Štúdio SND, Pribinova ulica
�18.00 - Moderný tanečný večer, účin-
kujú: Súkromná ZŠ Železničná, DK
Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 19.00 - J. Benčík: Skúška orchestra,
pantomimická divadelná hra, réžia: Mi-
lan Sládek, divadlo a.ha, Školská 14
� 19.00 - Fragile, koncert, Divadlo v
podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - V. Gogoľ, P. Kuba: Acta psy-
chopata, na motívy poviedky Bláznove
zápisky, od 14 rokov, divadlo Ludus,
Heineken Tower Stage, Pribinova 25
� 19.00 - Federico Mompou - portrét
skladateľa, koncert, Pálffyho palác,
Zámocká ul.
� 19.30 - V. Klimáček: In da House,
žúrka v Londýne, divadlo GunaGU,
Františkánske námestie 7
� 19.09 - Igor Cvacho & 3 Drive:
Modré dni, koncert skupiny, hosť: M.
Šulík, režisér, Art Club Scherz, Partizáns-
ka 2, Palisády

� 20.00 - R. Monks: V detsve stratený,
Izrael, LAB, Svoradova 2
� 20.00 - Mig 21& Lelek Orchestra,
koncert, Eurovea, Pribinova 8

UTOROK 22. júna
�10.00 - F. Malec, V. Zetek: O Rolando-
vej soche zaľúbených, od 6 rokov, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 11.00 - K. Čapek, T. Mišura: Škan-
dálna aféra Jozefa Holouška, SR,
Arteatro, Biela ulica
� 14.00 - A. P. Čechov: Ivanov, Mace-
dónsko, LAB, Svoradova 2
� 17.00 - Zlí ľudia v Guantanamo,
Taliansko, Štúdio SND, Pribinova ulica 
� 18.00 - 13 kubikov v SNG, Mikro-
skop 10, moderovaná diskusia s umelca-
mi: Milan Tittel (XYZ) a Matej Gavula
(XYZ), Kinosála SNG, Riečna 1 
� 19.00 - Gala mladých umelcov u
Zichyho, T. Cseh, A. Pechočiak, L. Tur-
čina - viola I. Hiromi, V. Šarišský, M.
Klátik - klavír, Hudobný salón, Zichyho
palác, Ventúrska 9
� 19.00 - Komorný koncert - Cyklus
Štúdio mladých, program: I. Szeghy, M.
Lejava, J. Iršai, L. Koňakovská, Malé
koncertné štúdio SRo, Mýtna 1
� 20.00 - Peter Mettler, kino inak,
Petropolis - Aerial Perspectives on the
Alberta Tar Sands, A4 Nultý priestor,
Námestie SNP 12
� 20.00 - Ö. von Horváth: Historky z
Viedenského lesa, Poľsko, MDPOH,
Laurinská ulica
� 21.00 - Znamenia, film, Autokino,
Zlaté piesky

STREDA 23. júna
� 10.00 - Čin - Čin, hrá: divadlo Piki,
CDLaV, Gaštanová 19
� 11.00 - M. Zakuťanská, L. Brutov-
ský: Quattro formaggi, SR, A4 Nultý
priestor, Námestie SNP 12
�14.00 - V. Šúplata: Kráľovský detek-
tív, od 5 rokov, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36
� 14.00 - M. Visniec: Posledný Godot,
Belgicko, LAB, Svoradova 2
� 17.00 - Komorný koncert, Štátne
konzervatórium v Bratislave, Úsek
hudobnej a umenovednej literatúry,
Kapucínska 1 
�17.00 - J. B. P. Moliére: Tartuffe, ČR,
Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - A. P. Čechov: Platonov,
divadlo Astorka, Námestie SNP 33
�19.00 - Flamenco - Sueńo Eterno, fla-
menco večer, Divadlo v podpalubí, Tyr-
šovo nábrežie
�19.30 - Na verande je dobre - hra inš-

pirovaná pesničkami S. Tobias v podaní
divadla Atrapa, DK Lúky, Vigľašská 1
� 20.00 - M. R. Kouhestani: Posledná
večera, Irán, MDPOH, Laurinská ulica

ŠTVRTOK 24. júna
�10.00 - V. Šúplata: Kráľovský detek-
tív, od 5 rokov, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36
� 10.00 - J. Mokoš: Hasprčko a Mrcú-
lik, rozprávka, od 5 rokov, divadlo Ludus,
Heineken Tower Stage, Pribinova 25
� 19.00 - L. Smoček: Čudné popolud-
nie dr. Zvonka Burkeho, divadlo Astor-
ka, Námestie SNP 33
� 19.00 - M. Macourek: Hra na Zu-
zanku, divadlo Ívery, Školská 14
� 20.00 - Art of Livin, Hugo Čáves
Orchestra, Emo Noiz Boyz, Klub za
Zrkadlom, Rovniankova 3
� 20.00 - Socha a objekt XV., otvorenie
výstavy, účinkujú: M. Varga - klávesy, J.
Lupták - violončelo, Lisztova záhrada,
Klariská 1
�21.00 - Zack a Miri točia Porno, film,
Autokino, Zlaté piesky

PIATOK 25. júna
�10.00 - V. Šúplata: Kráľovský detek-
tív, od 5 rokov, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36

� 15.00 - Národné stretnutie pri
pamätníku M. R. Štefánika pri príleži-
tosti 130. výročia narodenia, Sála činoh-
ry SND, Pribinova ulica
�16.30 - 18.00 - Medzinárodný festival
detských folklórnych súborov, Hviez-
doslavovo námestie
� 18.00 - Položenie vencov pri pamät-
níku Milana Rastislava Štefánika,
koncert Posádkovej hudby Bratislava 
� 19.00 - Music club, Inductive Step +
hosť, DK Lúky, Vigľašská 1
� 20.00 - Databases, koncert, A4 Nultý
priestor, Námestie SNP 12
� 20.00 - Kniha ako dar, vystúpenia
delegátov PEN Centier, hudobný hosť:
Jiří Dědeček, Seminárna sála Univerzit-
nej knižnice, Klariská 5

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

vyjdú opäť o týždeň
24. 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


