
O stave rekonštrukčných prác nie-
ktorých kultúrnych pamiatok patria-
cich pod správu mesta, o tom, kedy
budú dokončené a o situácii s
nefunkčnými mestskými hradbami
sme sa pozhovárali s riaditeľom
mestskej organizácie PAMING,
ktorá je investorom pamiatkovej ob-
novy, Jozefom HRABINOM. 
- Pokiaľ ide o mestské hradby, na ich
rekonštrukciu nemáme peniaze. Ak by
nám mesto dalo príspevok na obnovu,
dalo by sa s tým niečo robiť. V tejto
súvislosti sme začali s obnovou domu
na Rudnayovom námestí a pokračovať
sa malo ďalej... 
S rekonštrukciou ste mali pokračo-
vať aj na hrade Devín. Ako to tam
vyzerá?
- Na tento rok sme peniaze na obno-
vu nedostali. Dokončovali sme preto
práce z minulého roka. Išlo najmä o
sanáciu trhliny na múre, robili sa

mosty, je ešte potrebné urobiť lávku
na stredné nádvorie, zrekonštruovať
schody na horný hrad. Tam je potreb-
né opraviť aj pivničné priestory. Po-
kiaľ ide o samotnú budovu na Slo-
vanskom nábreží pod bývalým amfi-
teátrom, Devín nechce, aby bol
objekt, ktorý sa nachádza v havarij-
nom stave a mesto pred návštevníkmi
nereprezentuje práve najlepšie, asa-
novaný. 
Čo by tam chceli mať samotní
Devínčania? 
- Mestská časť zdôrazňuje, že pre
návštevníkov nábrežia tam chce prie-
story na služby a prevádzky. 
Na dokončenie čaká aj historický
objekt Starej radnice. 
- Robíme všetko pre to, aby bola
rekonštrukcia Starej radnice dokonče-

ná pred stanoveným termínom. Staveb-
ne ju chceme odovzdať do 30. augusta
tohto roka. S otvorením expozícií ráta-
me na jeseň. Samozrejme, všetko zále-
ží na plynulosti financovania. 
Ďalšia významná obnova sa týka
kostola klarisiek. Dokedy má byť
hotová?
- Do leta chceme mať kostol sfunkčne-
ný. Žiadali sme viac peňazí, keďže
chceme kompletne obnoviť aj vonkaj-
šie fasády objektu. Ďalšia požiadavka
na zvýšenie rozpočtu sa týkala ilumi-
nácie a podobne. Z výšky prostried-
kov, ktoré sme na rekonštrukciu kosto-
la dostali na tento rok, vyplýva, že
sfunkčníme sálu vrátane technického a
sociálneho zázemia, nastavíme osvet-
lenie a ozvučenie. Žiaľ, fasády sa nám
tento rok asi nepodarí dokončiť. Nejde
totiž o lacnú záležitosť, navyše ak tam
ide aj o reštaurátorské práce.

Zhováral sa Robert Lattacher
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Františkánska

ulica je pre

autá uzavretá, 

opravujú dlažbu
STARÉ MESTO
Od pondelka 12. júla do piatka 23.
júla 2010 je pre autá uzavretá Františ-
kánska ulica. Dôvodom uzávierky je
oprava dlažby a osadenie pevných
zábran po oboch stranách cesty.
Ide o komunikáciu III. triedy v správe
mestskej časti Staré Mesto, ktorá je jed-
ným z dvoch možných vjazdov do pešej
zóny v centre Bratislavy. V uvedenom
období sa do zóny dostanú autá len z
Hviezdoslavovho námestia. 
„Pokiaľ sa potrebujú dostať do lokalít v
blízkosti opravovanej Františkánskej
ulice, odporúčame náhradnú trasu z
Hviezdoslavovho námestia cez ulice
Strakova, Panská, Laurinská, Radničná
na Hlavné námestie a Františkánske
námestie,“ informovala hovorkyňa sta-
romestskej samosprávy Alena Kopřivo-
vá. (mm)

Z cyklistického

štadióna bude

parkovisko 
NOVÉ MESTO
Dočasné parkovisko pre vozidlá
dodávateľských firiem, ktoré sa
podieľajú na rekonštrukcii Zimného
štadióna Ondreja Nepelu, bude na
mieste bývalého cyklistického šta-
dióna na Ulici odbojárov.
Demolácia štadióna sa začala 24. júna
2010. V rámci samotnej dráhy vybúrali
klopený železobetónový ovál, na kto-
rom hrúbka betónu dosahovala 45 cm,
aj betónové stupne hľadiska, vrátane
oplotenia a osvetlenia. Zemné násypy -
val zo strany Národného tenisového
centra, dočasne zachovajú kvôli existu-
júcemu oploteniu. Ostatné zemné násy-
py odstránili do úrovne nadväzujúcej
prístupovej komunikácie.
Vybúraný betón z dráhy a spevnených
plôch recyklujú drvením priamo na sta-
venisku a rozprestierajú na plochu šta-
dióna. Ďalší stavebný odpad - tehly,
obkladačky, drevo, časť prebytočnej
zeminy, železné komponenty, strešná
krytina, ako aj nebezpečný odpad (žia-
rivky) - sa odvážajú na riadené skládky. 
Predpokladané ukončenie prvej etapy
demolácie cyklistického štadióna je do
31. júla 2010. Druhá etapa sa týka
demolácie sociálneho objektu na Kalin-
čiakovej ulici, ktorý bude v roku 2010
ešte slúžiť ako zariadenie staveniska pre
stavbu rekonštrukcia zimného štadióna.
Potom bude objekt v mesiacoch apríl -
máj 2011 odstránený. 
Náklady by mali dosiahnuť 351 000 eur.
V budúcnosti tu hlavné mesto plánuje
vybudovať Športpark. (rob)
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STARÉ MESTO
Odstraňovanie pylónu Pamätníka
československej štátnosti na Fajnoro-
vom námestí trvalo dlhšie, ako sa
predpokladalo. Železobetónová kon-
štrukcia podstavca dlho odolával ťaž-
kým mechanizmom.
Kvôli demolácii pylónu malo byť
dočasne uzatvorené Fajnorovo nábrežie
pri osobnom prístavisku od 7. júla do
soboty 10. júla 2010. Práce však napo-
kon pokračovali aj počas tohto týždňa.
Prvé dni spôsobilo uzatvorenie nábrežia
mierny chaos, keďže niektorí vodiči áut,
ale aj autobusov sa napriek zákazu vjaz-
du tlačili na nábrežie.

Pred samotnou demoláciou bola k pod-
stavcu privezený piesok, neskôr začali
nákladiaky pod neho navážať aj štrkovú
zeminu, aby sa ramená mechanizmov
mohli dostať k vrcholu pylónu. Na rozo-
beraní najskôr pracoval bager s radlicou,
no práce išli pomaly. Preto ho vystrieda-
la hydraulická zbíjačka a pylón začal
miznúť rýchlejšie. Demoláciu sprevá-
dzali kúdoly prachu, ktoré sa šírili oko-
lím. Na zaparkovaných autách boli
miestami až centimetrové usadeniny.
Pamätník má byť dotvorený k výročiu
vzniku Československej republiky 28.
októbra 2010. Pamätník bude tvoriť
menší pylón a socha prvého českoslo-

venského prezidenta T. G. Masaryka.
Rozoberanie podstavca, na ktorom stál
lev, a vybudovanie nového pod Masary-
kovu sochu zverilo Staré Mesto spoloč-
nosti Gamix, s. r. o., ktorá vyhrala verej-
nú súťaž.
Išlo vlastne o tri verejné súťaže - na
kamenárske práce na starom a novom
podstavci, na zbúrania starého podstav-
ca a na vybudovania nového podstavca
vrátane osadenia sochy a celkovej úpra-
vy pamätníka. Spoločnosť Gamix urobí
kamenárske práce  za 19 573,13 €, bú-
racie za 95 054,92 € a postaví nový
pylón vrátane úpravy okolia za
7726,92 €. Robert Lattacher

Betónový pylón z nábrežia už zmizol
Pylón sa postupne strácal, zostal po ňom len prach a rozbitý betón. FOTO - Robert Lattacher

Starú radnicu chcú otvoriť už na jeseň 

Električkový

tunel môže byť 

skolaudovaný

15. augusta 2010
STARÉ MESTO
Na otvorenie električkového tunela
pod Bratislavským hradom si budú
musieť Bratislavčania ešte počkať. S
ukončením kolaudácie sa ráta pri-
bližne 15. augusta.
Kolaudácia tunela sa začala na prelome
júna a júla. Tunel kolauduje staromest-
ský stavebný úrad a Bratislavský
samosprávny kraj (BSK) ako špeciali-
zovaný stavebný úrad. Na stavebnom
úrade Staré Mesto potvrdili, že kolau-
dácia ešte nie je dokončená a nie je
možné v súčasnosti povedať, kedy sa
skončí. Generálny riaditeľ DPB, a. s.,
Pavel Derkay potvrdil, že dopravca
čaká už len na dokončenie kolaudácie
zo strany stavebného úradu Staré
Mesto. Predpokladá, že kolaudácia
tunela by mala byť hotová 15. augusta. 
Podľa našich informácií je už hotová
kolaudácia chodníkov, sietí a pod. Skú-
šobná prevádzka v tuneli trvá od 5. júna
do konca júla 2010. Výsledky merania
vyhodnotí BSK spolu s Úradom pre
reguláciu železničnej dopravy.
V čase našej uzávierky (13. júla) bol
električkový tunel vysvietený a opuste-
ný, pracovný ruch vidno nebolo, vládol
však na novostavbe pri vjazde do tune-
la na Skalnej ulici, kde vzniká objekt
Rezidencia Hradný vrch. Výstavba
podľa P. Derkaya nemá vplyv na
kolaudáciu tunela a nezdržuje jeho
otvorenie. Potvrdil však, že autá z pod-
zemných garáží novej stavby budú jaz-
diť cez električkovú trať zo Skalnej
ulice na Zámockú. (rob)

Parkovacie

karty už majú

majiteľov
STARÉ MESTO
Prvých 40 Staromešťanov si už pre-
vzalo parkovacie karty. Oprávňujú
zaparkovať svoje auto zatiaľ iba v 1.
novej  parkovacej oblasti mestskej
časti Bratislava-Staré Mesto. 
Tá zahŕňa 17 ulíc III. a IV. triedy  v
lokalite medzi Námestím slobody, Kol-
lárovým námestím, ulicami Karadžičo-
va, Mickiewiczova, 29. augusta, Poľná
a Legionárska. Nové dopravné znače-
nie vrátane parkovacích boxov pre
domácich a návštevníkov je zatiaľ
dokončené na uliciach Šoltésovej,
Poľná, Sasinkova a Moskovská. 
V 1. parkovacej zóne vznikne okolo
1000 parkovacích miest, z toho asi 70
percent je určených pre Staromešťa-
nov. Druhá parkovacia oblasť by mala
byť vyznačená do konca prázdnin, tre-
tia na jeseň. (mm)



STARÉ MESTO
Víťazné návrhy verejnej architekto-
nickej súťaže na využitie historic-
kých objektov na Františkánskom
námestí 8, 9 a 10 rátajú s výstavbou
parkovacích garáží. Záväzné naria-
denie Starého Mesta však takú mož-
nosť nepripúšťa.
Výsledky architektonickej súťaže
nedávno zverejnil vyhlasovateľ a
majiteľ budov - spoločnosť Euro
MAX Slovakia, a. s. Cieľom bolo
podľa spoločnosti zabezpečiť čo naj-
citlivejší prístup k vzácnym objektom
s vysokou historickou hodnotou. Cel-
kovo bolo do súťaže prihlásených 38
projektov. Zrejme vzhľadom na to, že
ide o trnavskú spoločnosť, porota
vyhodnocovala súťažné projekty v
Trnave. 
Euro MAX slovami jej predstaviteľa
priznala, že „návrhy priniesli len čias-
točné pozitívne riešenia, no ani jeden
z nich nepriniesol požadované pre-

svedčivé komplexné riešenie z hľa-
diska urbanistického a architektonic-
kého podľa základných kritérií hod-
notenia“. Víťazný návrh je od tímu
architektov Vladimír Šimkovič,
Márius Žitňanský. Druhé miesto patrí
návrhu z ateliéru SPDe s.r.o., archi-
tektov Lichvár, Lichvárová, Petráš,
Schleicher. Na tretej priečke sa
umiestnil návrh z ateliéru Art Studio
Joko, akad. architekta Jozefa Danáka.
Všetky víťazné návrhy rátajú s výstav-
bou parkovacích garáží, no podľa
všeobecne záväzného nariadenia Staré-
ho Mesta z decembra 2009 o pešej
zóne, na území pešej zóny s vjazdom a
výjazdom cez Strakovu, Františkánsku
a Nedbalovu ulicu nie je možné budo-
vať parkovacie a garážové miesta.
V čase súťaže sa na fasáde jedného z
historických objektov objavil reklam-
ný panel, a to bez povolenia stavebné-
ho úradu i pamiatkarov. Šéf krajských
pamiatkarov Peter Jurkovič povedal,

že o povolení na túto reklamu nevie a
svoj podpis pod neho nedal. Zo staro-
mestského stavebného úradu informo-
vali, že povolenie nevydali. Na podnet
redakcie Bratislavských novín na mies-
te urobil štátny stavebný dohľad. Úrad
dodal, že vlastník objektu tam reklamu
osadil svojvoľne, za čo mu hrozia
pokuty. Horná hranica je 13 278 eur.
Tesne pred našou uzávierkou reklamy
z budovy zmizli. 
Trnavská spoločnosť Vladimíra Poóra
ohlásila prestavbu Františkánskeho
námestia so sloganom: Oživte srdce
Bratislavy - vdýchnite nový život
miestam, popri ktorých kráčali králi!
Firma sa zaoberá budovaním obchod-
ných a zábavných centier. Dom č. 8 v
minulosti patril skrachovanej Devín
banke, rožný dom č. 9 bol v roku 2002
reštituovaný. Objekt č. 10, ktorý je
známy ako Veľkí Františkáni bol v
roku 1993 vydražený v malej privatizá-
cii. (rob)
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Politici nech
sa zodpovedajú
svojim voličom
Rozhodnutie miestneho, mestského a
župného poslanca Branislava Záhrad-
níka odísť z vedenia Dopravného pod-
niku a z politiky vôbec prišlo ako blesk
letnej búrky. Napriek tomu, že ako líder
nepriviedol účelovo vytvorenú volebnú
Úniu do parlamentu, rozhodnutie
rezignovať na post predsedu predsta-
venstva Dopravného podniku a na poli-
tické funkcie bolo prekvapením.
V novembrových župných voľbách dos-
tal ako kandidát na poslanca 2749 hla-
sov a v karloveskom volebnom obvode
zvíťazil, v prvom kole volieb župana
získal v Bratislavskom kraji 15 422 hla-
sov a skončil tretí v poradí. V parlament-
ných voľbách však Záhradníkova Únia
získala v Bratislavskom kraji len 3288
hlasov a v meste iba 2475 hlasov. A to
pri trojnásobne vyššej účasti Bratislav-
čanov na parlamentných voľbách ako
pred polrokom na voľbách župných.
Čo bolo dôvodom Záhradníkovho roz-
hodnutia zbaliť sa a odísť z politiky, ne-
vedno. Ako zvolený zástupca Karloveš-
ťanov by však nemal utekať pred zodpo-
vednosťou, ktorú mu voliči zverili v
miestnych, mestských a župných voľ-
bách. Je totiž povinnosťou volených po-
litikov zodpovedať sa svojim voličom,
skladať im účty. A to platí aj v prípade
bývalého šéfa Dopravného podniku.
V trochu inej situácii sa po parlament-
ných voľbách ocitol aj primátor Bratis-
lavy Andrej Ďurkovský. Ten vo voľbách
uspel a na kandidátke KDH sa prekrúž-
koval z trinásteho na ôsme miesto. Para-
doxne, kým Záhradníka nikto nežiadal,
aby odišiel z politiky, Ďurkovského kriti-
ci požadujú, aby okamžite uvoľnil pri-
mátorské kreslo. Odvolávajú sa pritom
na nepísané pravidlo KDH - jeden člo-
vek, jeden mandát.
Aj pre Ďurkovského platí, že sa zodpove-
dá voličom, ktorí mu dali dôveru a zvoli-
li ho za primátora. Tých 67 097 Brati-
slavčanov, ktorí mu dali hlas, má právo
žiadať, aby v primátorskom kresle zostal
do konca volebného obdobia a riadne sa
zodpovedal zo štvorročného primátoro-
vania. Bez ohľadu na to, čo si myslí sku-
pina občianskych aktivistov, ktorí ho ne-
volili pred štyrmi rokmi, ani pred štyrmi
týždňami. Radoslav Števčík

Výstavba parkovacích garáží v centre

je zakázaná, architekti to nezohľadnili

Počas intenzívnych zrážok sa pod

Novým mostom vytvára vodná vaňa

Z letiska jazdí

autobus už po

Mlynské nivy
BRATISLAVA
Letisko M. R. Štefánika zaviedlo od 1.
júla 2010 na skúšobné obdobie troch
mesiacov priame autobusové spojenie
z letiska na Mlynské nivy a späť. 
Osemmiestne vozidlo premáva v pol-
hodinovom až hodinovom intervale,
pričom jednosmerný cestovný lístok v
hodnote 1 eura si cestujúci môžu zakú-
piť priamo v autobuse.
Linka by mohla pokračovať aj počas
jesenných a zimných mesiacov a na
trase by mohli byť časom nasadené
viacmiestne vozidlá. (mm)

Na Kolibu bude

premávať linka

č. 44 častejšie
BRATISLAVA
Hlavné mesto akceptovalo požiadav-
ku cestujúcich znížiť súčasný 45-
minútový interval linky č. 44 na 30
minút. Do kopcovitého terénu Koli-
by sa tak predovšetkým starší obča-
nia dostanú rýchlejšie. 
„Občania žijúci v lokalite Koliby adre-
sovali mestu petíciu so žiadosťou o
znovuobnovenie pôvodného cestovné-
ho poriadku autobusovej linky č. 44.
Ten bol zmenený pre požiadavku inej
skupiny občanov na predĺženie linky z
Revína na Kolibu. Tým došlo pri
zachovaní pôvodne odjazdených kilo-
metrov k predĺženiu intervalu. Zároveň
bola presunutá konečná zastávka so
zákonnými prestávkami pre vodičov
od Národného onkologického ústavu
na Kolibu,“ informovala hovorkyňa
primátora Beatrice Szabóová.
Ako dodala, v záujme zvýšiť ponuku
prepravy pre starších občanov v kopco-
vitej oblasti mesto zadalo dopravcovi
spracovať grafikon prevádzky linky so
znížením súčasného 45-minútového
intervalu na 30 minút pri zachovaní
prevádzky linky s konečnou na Kolibe.
Obsluha Kostola Najsvätejšieho Srdca
Ježišovho zostala zachovaná a je pri-
spôsobená začiatkom a ukončeniam
všetkých omší. 
Celkovo sa linkou v pracovnom dni
prepravuje okolo 345 cestujúcich. Zní-
ženie intervalu na linke platí už od 1.
júla 2010. (mm)

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!

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

STARÉ MESTO
Na mnohých komunikáciách i chod-
níkoch v meste sa pri intenzívnom a
dlhotrvajúcom daždi vytvárajú jaze-
rá s vodou. Hlavným dôvodom je
často upchaný alebo slabo vyčistený
dažďový vpust.
Po nedávnych dažďoch a búrkach nám
do redakcie zatelefonovalo niekoľko
vodičov - čitateľov so žiadosťou, aby
sme kompetentných upozornili, že na
ceste pod Novým mostom v mieste
priechodu pre chodcov z autobusov
stanice MHD pod mostom na Rázuso-
vo nábrežie, sa po prívalových daž-
ďoch robí vodná vaňa. Cesta je potom
zaplavená, čo spôsobuje problémy v
premávke vodičom i chodcom. Vzhľa-
dom na to, že situácia sa opakuje, žia-
dajú o opravu a odvodnenie vozovky,
prípadne vyčistenie odtokovej kanali-
zácie.
Podobné prípady nie sú v meste ojedi-
nelé a správcovia komunikácie neraz
váhajú s pravidelnou kontrolou a s čiste-
ním kanalizačných vpustov, ktoré majú
odvádzať dažďovú vodu. Obyvatelia
môžu tieto nedostatky nahlásiť správco-

vi komunikácie. Správcom ciest prvej a
druhej triedy je mesto, tretie a štvrté trie-
dy majú v správe miestne úrady. 
Z magistrátu sme dostali stanovisko, v
ktorom sa píše, že oddelenie cestného
hospodárstva magistrátu ako správca
ciest I. až III. triedy a miestnych komu-
nikácií I. a II. triedy, zabezpečuje čiste-
nie uličných vpustov v jeho správe dva-

krát ročne. „Vyčistenie uličných vpus-
tov na Rázusovom nábreží bolo objed-
nané u nášho dodávateľa na júl. Veríme,
že vyčistením uličných vpustov dôjde k
zamedzeniu zatápania komunikácie a
situácia sa nebude viackrát opakovať,“
uviedlo zodpovedné oddelenie magi-
strátu. Robert Lattacher

FOTO - autor

príjme ľudí

na doručovanie

týždenníka

v mestskej časti

Ružinov
Volajte na telefónne číslo

02/6531 6523

alebo píšte na adresu

praca@kolos.sk
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Autobusy počas

opravy nahradia

električky
BRATISLAVA
Namiesto električkových liniek
mestskej hromadnej dopravy, ktoré
Dopravný podnik Bratislava stiahol
počas prázdnin kvôli oprave trate na
Krížnej ulici, jazdia náhradné auto-
busové linky.
Linka X2 jazdí na trase ŽST Nové
Mesto - Tomášikova - Vajnorská -
Trnavské mýto - Krížna - Vazovova -
Radlinského - Legionárska - Krížna -
Trnavské mýto - Vajnorská - To-
mášikova - ŽST Nové Mesto.
Obojsmerne má zastávky pri: ŽST
Nové Mesto, Polus, Nová doba, Od-
bojárov, Trnavské mýto, smer Vazovo-
va: Legionárska (N53 Krížna ul.),
Vazovova (električky Radlinského ul.
smer Rača, výstupište a nástupište). Na
konečnej je výstupište spoločné s prie-
bežnou zastávkou linky č. 50 smer OD
Slimák, nástupište je v polohe nástu-
pišťa linky č. 58.
Linka X14 jazdí na trase Ružinov -
Ružinovská - Záhradnícka - Karadži-
čova - Krížna - Vazovova - Radlinské-
ho - Legionárska - Karadžičova -
Záhradnícka - Ružinovská - Ružinov. 
Obojsmerné zastávky sú na Astrono-
mickej, Súmračnej, Tomášikovej, Her-
lianskej, Pri jazere, Slovanet, Saleziáni,
Krížna-Karadžičova. V smere na Vazo-
vovu stojí na Legionárskej (N53 Kríž-
na ulica), Vazovovej (električky Rad-
linského ulica smer Rača, výstupište a
nástupište). (brn) 

Trať na Krížnej

chcú opraviť 

do septembra
STARÉ MESTO
Pre mnohých Bratislavčanov neprí-
jemné vylúčenie električiek z Kríž-
nej ulice, z dôvodu opravy trate,
ktorá bola v havarijnom stave,
bude trvať pravdepodobne počas
celých letných prázdnin. Linky
električiek nechodia po Krížnej od
soboty 10. júla 2010. 
Dopravný podnik Bratislava, a.s.,
oznámil, že uzavretá trať sa týka úse-
kov na Krížnej ulici od Amerického
námestia. Električka z Vazovovej od
Radlinského odbočí vľavo, na Vajnor-
skej od Jurajovho dvora ide priamo a z
Tomášikovej odbočí doľava.
Vodiči električiek a autobusov mest-
skej hromadnej dopravy premávajú v
mimoriadnom prevádzkovom režime.
Linka č. 2 ide obojsmerne na trase:
Zlaté piesky, Vajnorská, ŽST Nové
mesto - na konečnej zastávke ŽST
Nové Mesto jazdí cez vonkajšiu koľaj
obratiska. Linka č. 4 robí okružnú trasu
- Karlova Ves - Nábr. arm. gen. L. Svo-
bodu - Rázusovo nábr. - Šafárikovo
nám. - Špitálska - Krížna - Vazovova -
Radlinského - Americké nám. - Špi-
tálska - Jesenského - Rázusovo nábr. -
Nábr. arm. gen. Svobodu - KARLOVA
VES. Linka mestskej hromadnej
dopravy č. 5 v smere na Raču ide z
Dúbravky po trase M. Sch. Trnavského
- Karloveskú - Nábr. arm. gen. Svobo-
du - Rázusovo nábr. - Vajanského nábr.
- Šafárikovo nám. - Štúrova - Nám.
SNP - Obchodná - Radlinského -
Račianske mýto - ŽST Vinohrady -
Rača. V smere do Dúbravky z Rače cez
ŽST Vinohrady - Račianske mýto -
Radlinského - Obchodná - Nám. SNP -
Jesenského - Mostová - Rázusovo
nábr. - Nábr. arm. gen. Svobodu - Kar-
loveská - M. Sch. Trnavského - Dú-
bravka. 
Obnovená linka mestskej hromadnej
dopravy číslo 11 premáva po štandard-
nej trati linky Rača - Nám. Ľ. Štúra a
späť. Liniek č. 3, 5, 11, 12, 13 sa týka
zmena a intervalu medzi spojmi.  Linky
č. 1, 8, 9, 14, 16 cez prázdniny nepremá-
vajú. (brn, rob)

PETRŽALKA
Diskusiu odbornej i laickej verejnosti
sľubuje petržalská samospráva o
projekte druhej etapy revitalizácie
Sadu Janka Kráľa. Projekt sa týka
najmä mobiliáru a nedávno ho pred-
stavil jeho autor Zoltán Balko.
Petržalka, ktorá má Sad Janka Kráľa
zverený od mesta, začala v uplynulých
dňoch druhú etapu revitalizácie parku,
ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou.
Obnova sa týka najmä mobiliáru, výme-
ny lavičiek, chodníkov či dotvorenia
sadu novými prvkami a atrakciami.
Petržalská samospráva chce dať nový
projekt z dielne Zoltána Balka na disku-
siu širokej verejnosti. Obyvatelia i
odborná verejnosť môže o návrhoch
diskutovať približne do polovice sep-
tembra, s návrhmi oboznámi občanov aj
prostredníctvom výstavy v priestoroch
Auparku.
Projekt revitalizácie Sadu Janka Kráľa

predstavil 7. júla 2010 jeho autor Zoltán
Balko za účasti niekoľkých občanov v
Cik-cak centre v Petržalke. Zmeny sa
týkajú lavičiek, chodníkov, ale aj fontán
a sedenia v ich okolí. Vzniknúť by mal
chodník literátov, pribudnúť informačné
tabule. 
Projekt ráta s doplnením zverokruhu do
kompletnej podoby, novinkou majú byť
slnečné hodiny a bludisko. Podľa Z.
Balka je aj tok Dunaja dôležitým prírod-
ným fenoménom a práve on má byť
využitý na znázornenie toku času, a to
prostredníctvom slnečných hodín. Tie
podľa neho potrebujú líniu - oblúk, na
ktorom je v časovom úseku trinásť
bodov. 
V strede je vertikála, ktorá sa svojím tie-
ňom pohybuje po línii. Jednotlivé
kamene budú znázorňovať zaujímavé
miesta na toku rieky. Podľa neho hodi-
ny ukážu ako prvý tieň na kameň, ktorý
bude predstavovať Čierny les - tam

Dunaj vyviera. Posledný kameň bude
znázorňovať Čierne more. 
Bludisko predstavuje meandre, ramená
a zákutia veľtoku. Spolu s hodinami ide
o zobrazenie tzv. príbehu Dunaja. Podľa
Z. Balka ide o pôdorysné riešenie, aby
obidva prvky splynuli s parkom a neru-
šili jeho charakter. 
Obnovený má byť aj amfiteáter a okrem
predstavení má priniesť priestor pre
drobný piknik bez ohňa, hranie komor-
ných spoločenských hier či čitáreň.
Horná terasa amfiteátra by mohla byť v
budúcnosti využitá na drobné občer-
stvenie či kaviareň. Sieť chodníkov v
sade zostane, no v strede budú zo žuly,
inde zo sypaného betónu. 
Samospráva Petržalky ráta s tým, že
800 000 eur z európskych zdrojov na
obnovu nebude stačiť a potrebuje získať
ďalšie financie. S dokončením druhej
etapy obnovy Sadu Janka Kráľa sa ráta
v rokoch 2011 alebo 2012. (rob)

Projekt revitalizácie Sadu Janka Kráľa

je na svete, začína sa diskusia občanov

Staré Mesto je rajom pre podvodníkov,

snažia sa nachytať najmä starších ľudí

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

STARÉ MESTO
Okresné riaditeľstvo Policajného
zboru Bratislava I upozorňuje obča-
nov na podvodníkov pohybujúcich
sa na území Starého Mesta. Vydáva-
jú sa za príbuzných alebo zamest-
nancov elektrární, plynární, byto-
vých družstiev a pod. Pod vymysle-
ným dôvodom, ako je napr. kontrola
meračov vody, tepla alebo plynu,
vojdú do bytu dôverčivého občana a
v nestráženej chvíli ho okradnú.
„Polícia preto nabáda Staromešťanov k
obozretnosti. O návšteve osoby, ktorá
príde odpisovať stav energií, vopred
informuje firemný alebo správcovský
písomný oznam napr. na vchodových
či výťahových dverách. Ľudia sa pri-
tom môžu vyhnúť osobnému kontaktu,
a to tak, že stav merača aj s jeho číslom
napíšu na papier a ten nalepia či zasu-
nú do dverí bytu z vonkajšej strany,“
prízvukuje hovorkyňa samosprávy Sta-
rého Mesta Alena Kopřivová. 

Ako ďalej uvádza, pri kontrole a mon-
táži meračov na radiátore vnútri bytu
polícia odporúča prítomnosť ďalšej
osoby, aby senior nebol v byte sám a
mohol pohyb montéra sledovať. Dôle-
žité formuláre, peniaze, doklady, šper-
ky a pod. nie je dobré mať voľne polo-
žené na viditeľných a dostupných
miestach v byte. Napr. šperkovnica na
komode či stolíku v obývačke je pre
podvodníkov doslova magnetom. Tí
využívajú dôverčivosť najmä starších
osôb. 
Policajný zbor vyšetruje v Starom
Meste viaceré prípady, keď seniori
takýmto spôsobom prišli o peniaze.
Podvodníci sa napr. predstavia ako
zástupcovia rôznych inštitúcií či
firiem, ponúkajú výhodne rôzny tovar,
vyplácanie príspevkov alebo odovzda-
nie výhry. V tej súvislosti polícia zdô-
razňuje - elektrárne, vodárne a ani nik
iný peniaze v hotovosti neposiela! 
„Podvodníci však oslovujú starších

ľudí aj na ulici, najčastejšie priamo z
auta s tým, že jeho známy, kamarát, šéf
či príbuzný mal nehodu a súrne potre-
buje požičať peniaze na zaplatenie
ošetrenia v nemocnici, prípadne opra-
vu alebo odtiahnutie vozidla. Ponúknu
pritom ako zálohu inú menu než euro,
prípadne nejakú vec. Vystupujú a pôso-
bia pritom dôveryhodne. 
Ďalším z úskokov je, že zavolajú star-
ším ľuďom domov, pričom sa predsta-
via ako ich príbuzní (syn, dcéra, vnuk,
vnučka). Požiadajú ich o peniaze, naj-
častejšie na kúpu auta s tým, že po ne
pošlú svojho kamaráta. Polícia odporú-
ča, aby si spätným volaním u príbuzné-
ho overili, či je to naozaj tak,“ zdôraz-
ňuje Alena Kopřivová.
Ak sa niekto stane svedkom či účastní-
kom niektorej z popísaných udalostí,
mal by si zapamätať výzor osoby, jej
oblečenie, vozidlo (evidenčné číslo,
typ, farbu) a iné zvláštnosti. A okamži-
te volať políciu na číslo 158. (brn)
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Poštovné chcú,

ale zásielku

doručia neskoro
LIST ČITATEĽA
Koncom mája sme, ako každý rok,
netrpezlivo čakali na vyúčtovanie
nájomného za predchádzajúci rok.
Čakali a čakali..., pretože na petržal-
skej pošte Bratislava 5 si dávali
načas.
Vo štvrtok 10. júna som si konečne
našla v schránke Oznámenie o uložení
zásielky z dôvodu nezastihnutia (podo-
týkam, že som bola doma) s dátumom
8. júna 2010. Poštoví doručovatelia
listy dokonca ani nedoručia priamo
adresátovi, ale hodia do schránky len
„oznámenie“. Po prevzatí zásielky som
zistila, že list bol odoslaný ešte 24.
mája 2010.
Podľa informácie z webovej stránky
Slovenskej pošty by mali byť úradné
zásielky doručené v lehote D + 2.
Pýtam sa teda, kde sa moja zásielka
„túlala“? A za čo zaplatil odosielateľ
poštovné, ktoré mi následne vyúčtuje?
Argumentácia vedúcej pošty, že zásie-
lok je v čase vyúčtovaní „veľa“, u mňa
neobstojí! Slovenská pošta má dané
pravidlá a mala by ich dodržiavať!
Poštovné za služby sa neustále zvyšuje
a kvalita služieb znižuje!

Eva Slamková, Bratislava

Peňaženku

našiel a doniesol

ju ešte aj domov
LIST ČITATEĽA
Nestáva sa často, že človek sa stretne
s poctivým a ochotným človekom,
ako sa nám to stalo v polovici júna.
Tým človekom bol šofér Dopravného
podniku mesta Bratislavy, ktorého
meno síce nepoznáme, ale o to viac sa
mu chceme poďakovať.
Náš syn cestoval ráno autobusom číslo
84 do práce z Petržalky na zastávku
Sokolská. Až po príchode do práce zis-
til, že mu chýba peňaženka, v ktorej
mal okrem 30 eur aj doklady - občian-
sky preukaz, kartičku poistenca, ban-
kovú kartu i električenku s predplate-
ným kupónom. Nešťastný si myslel, že
ho niekto okradol a stratu tak nahlásil
polícii i sporiteľni. 
Aké však bolo jeho prekvapenie, keď
vo večerných hodinách toho istého dňa
mu zamestnanec dopravného podniku
priniesol domov stratenú peňaženku so
všetkými peniazmi a dokladmi! Za
svoju ochotu a poctivosť nechcel nič
prijať, a preto nám neostáva iné, ako sa
mu aspoň takto poďakovať. Napísali
sme aj na riaditeľstvo dopravného pod-
niku, takže vari nebude problémom
zistiť, kto bol ten šľachetný človek.
Ešte raz mu veľmi pekne ďakujeme,
ušetril nám nemalé starosti a výdavky.

Viera Ďurianová, Petržalka

Slabým miestom La Marine je personál
Aj v júli sme zostali v novom obchod-
nom centre na ružinovskom nábreží.
A aj tentoraz sme navštívili reštaurá-
ciu s francúzskou kuchyňou, lebo tá je
podľa všetkého v kurze. Kedysi stačila
v meste jedna francúzska reštaurácia,
len tento rok pribudli v Bratislave tri
reštaurácie s francúzskou kuchyňou.
Navštívili sme BRASSERIE LA
MARINE v centre Eurova.
Reštaurácia sa nachádza na nábrežnej
promenáde. Interiér je zariadený v akom-
si námorníckom štýle. Steny sú obložené
kameňom a drevom, na strope je imitácia
dreveného krovu, podlaha je drevená.
Stoly a stoličky sú rovnako drevené, sto-
ličky sú potiahnuté brúsenou kožou. Inte-
riér je členený schodíkmi, ktoré lemuje
kované zábradlie. Originálne sú aj svie-
tidlá s kovanými tienidlami.
Horúce počasie vytiahlo tunajšie reštau-
rácie na promenádu - výnimkou nie je ani
Brasserie La Marine. K letnému sedeniu
pri vode pribudla v uplynulých dňoch
drevená konštrukcia letného baru.
Návštevníci si tu tak niekoľko dní pripa-
dali ako na stavenisku, v týchto dňoch by
to však malo byť už dokončené.
Ponuka jedál nie je zbytočne veľká, je
však dostatočne pestrá. Dali sme si obe
polievky - Tradičnú francúzsku cibuľovú

polievku (4,90 €) a Rybaciu polievku s
aioli toastom (6,50 €). Obe boli vynikajú-
ce. „Cibuľačka“ bola ako sa patrí - tradič-
ná francúzska. Veľmi dobré boli aj Sli-
máky Bourguignonne na domáci spôsob
(4,90 €), ktoré sme si dali ako predjedlo.
Ako predjedlo sme si dali aj tradičný
koláč Quiche so slaninou (4,90 €). Zrej-
me bol upečený už skôr, jeho konzisten-
cia dávala tušiť, že je prihrievaný.
Z ponuky rýb a darov mora sme si dali
Grilovaného Red Snappera s thajskými
nudlami (rezancami) a kokosovo-kari
omáčkou (12,90 €), Fish & Chips z čer-
stvej tresky v tempure so sweet & chilli
omáčkou (13,90 €) a Čerstvé slávky na
šalotke s bielym vínom (9,90 €). So slo-
venčinou si pri zostavovaní jedálneho
lístka starosti evidentne nerobili. Ruku na
srdce, kto vie, že Red Snapper je po slo-
vensky Chňapal červený? To, že noodles
sú rezance by však mohol vedieť aj
kuchár. Ubezpečili nás, že všetky ryby sú
čerstvé a nič nenasvedčovalo tomu, že to
tak nie je. Boli fakt dobré.
Z hlavných jedál sme ochutnali aj Kohú-
ta na víne s tagliatelle (11,50 €), Jahňaciu
kotletu s ratatouille a gratinovanými ze-

miakmi (17,50 €) aj Baby kuriatko na
tymiánovej omáčke s lyonskými zemiak-
mi s hlivou (13,50 €). Prvé dve jedlá boli
servírované na liatinovej panvici, ktorú tu
však nemajú na varenie, ale len na pará-
du. Takáto hra je neúprimná, ale aj zby-
točná. Kohút na víne bol marinovaný v
červenom víne a bol vynikajúci. Akurát,
že sme nedostali polovicu kohúta, ako
nám čašník sľuboval, ale iba stehno s
nohou. Cestoviny boli servírované samo-
statne a boli skoro studené. Kotleta nebo-
la jedna, ale štyri a z baby kuriatka už
bolo normálne kura.
La Marine sme navštívili trikrát. Vždy
sme narazili na slabé miesto brasserie -
personál. Čašníkov je tu síce ako maku,
naraziť na dobrú obsluhu je však prob-
lém. Najskôr sme natrafili na čašníka,
ktorý tu bol prvý deň - to, že zabudol do-
niesť kávu, mu prepáčime. Neospravedl-
niteľné je však, keď sa  nás čašník pri pla-
tení spýtal, či nechceme účet zaokrúhliť
(!). Pri tretej návšteve nám pre zmenu
čašníčka nedoniesla hlavné jedlá, ale iba
predjedlá. Ona to vraj pochopila inak...
Naše hodnotenie: ���
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Nedostatky v Karya Tour už riešila SOI
Inšpektori Slovenskej obchodnej inš-
pekcie riešia aj situácie, keď predáva-
júci nevybaví reklamáciu do zákonom
stanovených 30 dní. Nasledujúci prí-
pad sa zhodou okolností týka cestov-
nej kancelárie, kvôli ktorej zostali
nedávno v nepríjemnej situácii stovky
dovolenkujúcich v Turecku.
Dňa 27. januára 2010 urobili inšpektori
SOI kontrolu v prevádzke CK Karya
Tour so sídlom na Zámockej ulici. Kon-
trola bola zameraná na prešetrenie pod-
netu spotrebiteľa. Ten si uplatnil spôsob
tzv. hromadnej reklamácie dňa 13.
augusta 2009. Týkala sa kvalitatívnych
nedostatkov služby, konkrétne pobyto-
vého zájazdu v Turecku v auguste 2009.
K reklamácii priložili reklamačný proto-
kol spísaný na mieste pobytu. 
Riadne uplatnená reklamácia nebola
vybavená v zákonom stanovenej maxi-
málnej lehote 30 dní od jej uplatnenia,

ani do dňa kontroly. Na základe toho
bolo spoločnosti zaslané oznámenie o
začatí správneho konania o uložení
pokuty. Spoločnosť sa v lehote stanove-
nej orgánom dozoru, nevyjadrila, zistené
protiprávne konanie nespochybnila. V
stanovisku cestovná kancelária uznala,
že reklamácia nebola vybavená v záko-
nom stanovenom termíne. 
Nešlo však z jej strany o úmyselné kona-
nie. Dôvodom zdržania bol postup pra-
covníčky vybavujúcej reklamácie, s kto-
rou bol okamžite ukončený pracovný
pomer pre hrubé porušenie pracovnej
disciplíny. K reklamácii cestovná kance-
lária nemala podklady, pretože pracov-
níčka nevrátila služobný notebook a ďal-
šie podklady s databázou klientov. 
Spoločnosť dodatočne reklamáciu uzna-

la a poskytla klientom čiastočnú peňaž-
nú kompenzáciu. Vzniknutá situácia v
prevádzke - nezodpovednosť pracovníč-
ky - je subjektívnou skutočnosťou, ktorá
nezbavuje predajcu objektívnej zodpo-
vednosti za porušenie zákona. 
V zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa
je predávajúci povinný vybaviť reklamá-
ciu ihneď, v zložitých prípadoch do
troch pracovných dní. Vybavenie rekla-
mácie však nesmie trvať dlhšie ako 30
dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Pri
určovaní výšky pokuty - 800 eur - inš-
pektori brali do úvahy aj to, že spotrebi-
teľovi vzniká ujma tým, že po celú dobu
trvania protiprávneho stavu nemá k dis-
pozícii peňažné prostriedky ako prizna-
nú kompenzáciu, čím sa zvyšuje jeho
ekonomické zaťaženie a je marený účel
zákona. Marián Taller
(Spracované z právoplatných rozhodnu-

tí Slovenskej obchodnej inšpekcie)

Svetová značka pre brány, dvere a pohony

Hľadá partnerov 
pre predaj, montáž 

a servis svojich výrobkov
Preferujeme firmy s praxou

Kontakt: www.novoferm.cz 
info@novoferm.cz

• 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

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

02/6020 1711
0905 319 509

www.stahovaniesvasnou.sk

S AHOVANIE 
S VÁŠ OU

Na slávu parku 

v Dimitrovke sa

už len spomína
LIST ČITATEĽA
Je čoraz menej mestských častí, ktoré
sa vinou ľahostajných starostov a
samospráv môžu pýšiť zeleňou. Pri-
tom len vďaka nim sú mnohé staršie
sídliská viac ako iba tehlové či betó-
nové džungle. Za zelené sídlisko, i
keď dosť poznačené blízkosťou ke-
dysi výkonnej fabriky, považujem
tzv. Dimitrovku. 
Okrem množstva zelene, o ktorú sa v
nedávnej minulosti vzorne starali bez
ohľadu na to, komu patrí pozemok, sa
môže pýšiť pomerne veľkým parkom so
špecifickou mikroklímou vďaka mohut-
ným stromom. Pamätám si jeho dávnu
slávu. Sochu Klementa Gottwalda s
upraveným okolím, chodníčky a lavičky
osadené pomedzi stromy, vyvýšený kop-
ček, kde sa dala dobre hrať naháňačka,
pomerne malé, ale príjemné kúpalisko
so špecifickou vôňou, fontánku v blíz-
kosti hlavnej budovy Istrochemu, množ-
stvo kríkov, medzi ktorými sa dala hrať
schovávačka, obľúbený štadión s malým
ihriskom, sídlom a cvičiskom hasičov. 
Aj keď som mal vtedy málo rokov,
veľmi dobre si pamätám „slávu“ tohto
parku. Prednedávnom som sa po
dlhšom čase išiel pozrieť na miesta svo-
jich spomienok... 
Verím, že keby bol posledný park na
Slovensku v rukách zbohatlíka, padol
by i ten. Z nášho parku odkrojili takmer
zo všetkých strán. Jeho útržky ohradili,
stromy zrovnali so zemou a postavili
(alebo chcú postaviť) na ňom ďalšie
nepotrebné budovy, v ktorých sa budú
striedať firmy bez starostlivosti o okolie,
alebo parkovacie plochy. 
Kúpalisko a jeho okolie je zdevastované
autami, krytá plaváreň pripomína hrob-
ku, ihrisko pri kúpalisku je zarastené a
zničené. Po lavičkách a osvetlení ani
stopy, chodníčky rozbité. Slávna fontá-
na pred budovou Istrochemu musela
ustúpiť parkovisku. Štadión je zdevasto-
vaný, jeho okolie zdobia skládky. Stro-
my akoby čakali na to, kedy ich ďalší
veľkopodnikateľ s požehnaním staveb-
ného úradu a úradu životného prostredia
Nového Mesta vypíli. 
Barbarstvo najvyššieho stupňa, abso-
lútna nečinnosť samosprávy, arogancia
a absolútna moc veľkopodnikateľov
ma priviedli k myšlienke, že súkromné
vlastníctvo v takýchto rozmeroch je
najväčší zločin. Verím, že si nikto
nespomenie, že môj byt leží na pozem-
ku, ktorý kedysi patril niečej prababič-
ke… Ján Papuga, Bratislava
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Balenie kmeňov

platanov je

vraj v poriadku
STARÉ MESTO
Na dunajskom nábreží nedávno vysa-
dili mladé platany v rámci revitalizá-
cie tejto lokality Starého Mesta.
Kmene platanov však zostali dlho po
vysadení obalené ochrannou látkou.
Na obalené kmene mladých platanov
medzi Novým mostom a Námestím Ľ.
Štúra nás nedávno upozornil čitateľ V.
Rosík. Podľa neho mladé stromy sa
úspešne zazelenali a ak sa obal z nich
urýchlene neodstráni, je podľa neho isté,
že „stromy v lete čoskoro vyschnú, ako
sa to stalo v mnohých podobných prípa-
doch na Hviezdoslavovom námestí,“
tvrdil náš čitateľ. 
V stanovisku oddelenia životného pro-
stredia staromestského miestneho úradu
sa uvádza, že ochranná látka, ktorou sú
kmene platanov obalené, sa používa
bežne. „Je dočasná a zabraňuje priame-
mu slnečnému žiareniu na kmeň drevi-
ny, čím predchádza možnému vysýcha-
niu dreviny v letných mesiacoch,“
uviedlo oddelenie miestneho úrad.
Podľa neho v zimných mesiacoch chrá-
ni kmeň dreviny pred prudkými zmena-
mi teploty, čím znemožňuje vytváranie
ľadových trhlín. 
„Je pravda, že sa medzi odborníkmi na
túto tému vedú diskusie. Niektorí tvrdia,
že ochranná látka drevinám škodí a
vytvára priestor pre tvorbu škodcov. V
každom prípade - výsadbu platanov rea-
lizovala odborná záhradnícka firma,
spoliehame sa teda na to, že vie, čo
robí,“ konštatovalo k obaleným plata-
nom oddelenie životného prostredia
Miestneho úradu Staré Mesto. (rob)

Z Klepáča 

vytekali výkaly

do potoka
NOVÉ MESTO
Nedávno zrekonštruovaný mlyn Kle-
páč na Železnej studienke, ktorý bol
obľúbeným zastavením rekreačných
turistov, má problémy. Nedávno tam
čistiareň odpadových vôd prepustila
do potoka odpad a výkaly.
Na vypúšťanie odpadu a výkalov z čis-
tiarne odpadových vôd do potoka
Vydrica z obnoveného mlyna Klepáč v
Bratislavskom lesoparku upozornil
nedávno verejnosť riaditeľ Mestských
lesov Vladimír Kutka. Podľa neho zly-
hal zrejme ľudský faktor a odpad vyte-
kal z nelegálne inštalovanej čistiarne
odpadových vôd priamo do potoka
Vydrica. 
Potok je evidovaný ako chránené úze-
mie NATURA 2000, navyše lokalita je
v Chránenej krajinnej oblasti Malé Kar-
paty. Podľa V. Kutku sú čistiarne odpa-
dových vôd na tomto území nevhodné
kvôli malému prietoku a nízkej hladine
potoka, ale aj ľudskému faktoru - ľudia
totiž údržbu čističky odpadových vôd
často väčšinou zanedbajú. 
Riaditeľ bratislavskej organizácie
Mestské lesy Vladimír Kutka žiada
kompetentných, „aby v rámci svojich
stanovísk zohľadňovali aj vplyv men-
tálnych kapacít slovenského národa a
povoľovali veci, ktoré v nijakom prípa-
de nemôžu takto ohrozovať životné
prostredie, v tomto prípade hlavne deti
na Partizánskej lúke, ktoré sa vo Vydri-
ci hrajú.“ Dodal, že v letnom období je
vyššia návštevnosť kvôli denným let-
ným táborom..
Na udalosť s vypustením odpadu do
Vydrice zareagoval aj majiteľ Klepáča
Viliam Sedlár. Uviedol, že konkrétna
čistiareň odpadových vôd je podľa neho
najlepším produktom na trhu. „Má všet-
ky parametre a v máji bola skontrolova-
ná a vyhodnotená ako správne pracujú-
ca,“ konštatoval. Dodal, že obrázky
dokazujú „dielo vandalizmu a zámerný
čin zlomyseľných ľudí“.
Na udalosť by mali reagovať kompe-
tentné orgány, vrátane hygienikov a inš-
pekcie životného prostredia tak, aby sa
podobné prípady neopakovali. (rob)

Oskaroví animáci sa predstavia počas

špeciálneho týždňa letného autokina

Platené parkovacie miesta v Petržalke

sú žiadané najmä v lokalite na Dvoroch

RUŽINOV
Autokino Zlaté piesky prináša svo-
jim fanúšikom filmový zážitok pod
holým nebom už celých jedenásť
týždňov a stále pritom zadarmo.
Premietanie odštartovalo 1. mája a
diváci ho môžu navštevovať každý
utorok, štvrtok a sobotu, vždy o
21.30 h na parkovisku Shopping
Palace Zlaté piesky. 
Stačí len zaparkovať a naladiť si rádio
na frekvenciu 91,0 FM. Vďaka pestré-
mu výberu filmov a rozprávok, si
naozaj každý divák Autokina Zlaté pie-
sky nájde ten svoj žáner. 
Ako je už zvykom, Autokino Zlaté pie-
sky prináša svojim priaznivcom každý

mesiac špeciálny tematický týždeň.
Ani v júli to nie je inak. Keďže školáci
majú prázdniny, prevádzkovatelia
autokina sa rozhodli zaradiť na tento
mesiac špeciálny „Týždeň Oskarových
animákov“. Už v najbližších dňoch pri-
chádzajú na plátno autokina animova-
né postavičky, ktoré pobavia malých aj
veľkých divákov. 
V utorok 20. júla upratovací robot
„Wall-E“ ukáže, ako sa dokáže aj v
roku 2700 beznádejne zamilovať do
lietajúcej robotky z inej planéty Eve.
Vo štvrtok 22. júla sa premieta rozpráv-
ka „Hore“, v ktorej 78-ročný starček
Carl zanechá svoj pokojný život na
vidieku a vydá sa spolu s osemročným

prieskumníkom na návštevu exotic-
kých a bizarných miest. 
Týždeň Oskarových animákov ukon-
čí v sobotu 24. júla 2010 komédia z
prostredia parížskej kuchyne „Rata-
touille“. Je to príbeh snívajúceho pot-
kana Remyho o tom, že sa stane
vyhláseným kuchárom v parížskej
päťhviezdičkovej reštaurácii. Remy
sa spoločne s nešikovným vynášačom
kuchynských odpadkov Linguinim
vydajú za svojím vysnívaným cie-
ľom, stať sa najvyhľadávanejším ku-
chárom v Paríži.
Viac informácií o programe autokina
nájdete na stránke www.autokinozlate-
piesky.sk. (brn)

www.dolne-rakusko.info

Spoznajte Dolné Rakúsko na bicykli, navštívte krásne 
výletné miesta a ochutnajte výbornú kuchyňu.
Objednajte si u nás zadarmo cyklistickú mapu a ka-
talóg Dolného Rakúska na informacie@noe.co.at.
Materiály sú k dispozícii aj priamo v Bratislave na Vy-
sokej ulici 23 v Dolnorakúskom Nshope.

Ďalšie tipy na výlety a dovolenku

Dolné Rakúsko 
ponúka viac!
Spoznajte krásy Dolného Rakúska

Linz

Salzburg

Graz

St. Pölten

Klagenfurt

InnsbruckBregenz

Eisenstadt

              Dunaj
Dolné Rakúsko
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KOMPLETNÁ PRESTAVBA 
BYTOVÝCH JADIER

DO 5 DNÍ
A INÉ STAVEBNÉ PRÁCE...

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) ako obstrávateľ územnoplánovacej dokumentácie 
v súlade s ustanoveniami § 20 stavebného zákona uskutočňuje v termíne 

od 1. júla do 31. augusta 2010 prerokovanie Zadania Územného plánu regiónu - BSK
Prerokovanie Zadania s výkladom spracovateľa ÚPNR-BSK sa uskutoční 

dňa 20. júla 2010 o 9,00 h v rokovacej sále Úradu BSK, Sabinovská 16, Bratislava. 
So spracovaným materiálom sa máte možnosť oboznámiť počas doby prerokovania na Úrade BSK, 

na odbore územného plánu a regionalistiky. Zadanie Územného plánu regiónu - BSK 
je k dispozícii na internetovej stránke www.bratislavskykraj.sk

Pripomienky je možné zaslať v termíne do 31. augusta 2010 na adresu: 
BSK, Odbor územného plánu a regionalistiky, Sabinovská 16, P.O.BOX 16, 820 05 Bratislava

OOZZNNAAMMEENNIIEE´́

INFO: 0910 939 928

PETRŽALKA
Za dva roky od spustenia projektu
vyhradeného parkovania v pod-
mienkach petržalskej samosprávy
bolo prenajatých spolu 439 parkova-
cích miest. Miestny úrad za toto
obdobie pristúpil na základe prak-
tických skúseností z realizácie pro-
jektu k dvom významným opatre-
niam. 
„Prvé rozšírilo okruh žiadateľov aj na
majiteľov nákladných motorových
vozidiel kategórie N1 (v I. etape len
kategória M1 - osobné vozidlo). Druhé
opatrenie umožňuje žiadať o vyhrade-
né státie aj Petržalčanom, ktorí nie sú
vlastníkmi auta, ale používajú služob-

né vozidlo na súkromné účely. Aj
vďaka týmto praktickým úpravám sa
za prvých šesť mesiacov tohto roka
zvýšil počet vyhradených parkovacích
státí o 151, pričom v 35 prípadoch išlo
o vyznačenie parkovacieho miesta pre
zdravotne postihnutých občanov. O
realizáciu projektu je naďalej najväčší
záujem v lokalite Dvory, kde je v
súčasnosti vyznačených viac ako 120
vyhradených státí,“ prezradil hovorca
petržalskej samosprávy Ľubomír
Andrassy.
Ako uviedol, petržalskí poslanci v
roku 2008 vyčlenili na realizáciu pro-
jektu približne 1600 z 18-tisíc existu-
júcich parkovacích miest. Ročný

poplatok za vyhradené státie vyjde na
približne 630 eur. Poplatok sa vyberá
formou dane a môže byť splatený v
štyroch splátkach.
„O vyhradené parkovacie miesto
môže požiadať každý Petržalčan,
ktorý má v mestskej časti trvalý pobyt
a vlastní vozidlo kategórie M1 a N1 s
prípustnou hmotnosťou do 3,5 t a
dĺžkou vozidla do 5 m. Povolenie je
vydané na dva roky a na vyznačenom
mieste nie je možné osadiť zábranu.
V prípade parkovania cudzieho
vozidla na vyhradenom státí je možné
za účasti príslušníka mestskej polície
vykonať zákonný odťah auta,“ dodal
Ľubomír Andrassy. (brn)
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Predovšetkým pre telesne či mentálne
znevýhodnených, ale aj pre širokú
verejnosť bude slúžiť nové komplex-
né centrum hydroterapie. Celá budo-
va je riešená ako bezbariérová.
Výstavba trvala pol roka, ukončená
bola v máji. Náklady na projekt pred-
stavujú takmer 2,2 mil. €.
Bratislavský samosprávny kraj ho zreali-
zoval v zariadení Gaudeamus - zariade-
nie komunitnej rehabilitácie na Mokro-
hájskej ulici v Bratislave vďaka grantu z
Islandu, Lichtenštajnska a Nórska pro-
stredníctvom Finančného mechanizmu
Európskeho hospodárskeho priestoru,
Nórskeho finančného mechanizmu a zo
štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
„Kľúčové je, že práve pomocou grantov
sme vybudovali niečo, čo by sme si ne-
mohli z vlastných prostriedok a už vôbec
nie v čase krízy dovoliť,“ poznamenal
predseda kraja Pavol Frešo. 

Výhody zariadenia vidí župan práve v
tom, že vytvorí priestor na priamy kon-
takt medzi postihnutými ľuďmi a verej-
nosťou. „To obrusuje rôzne predsudky
a umožňuje integrovať ľudí do bežného
života,“ uviedol. Komplexné centrum
hydroterapie je otvorené aj pre širokú
verejnosť a rovnako bude slúžiť aj na
športovú prípravu slovenských talentov
v plávaní. Frešo uvítal možnosť prístu-
pu verejnosti aj preto, lebo v Bratislave
je problémom malý počet verejných
plavární.
Klienti sociálnych služieb s ťažkým
mentálnym postihnutím v kombinácii
s telesným postihnutím, ale aj široká
verejnosť tak má k dispozícii tri
moderné bazény. K pôvodným dvom
pribudol šesťdráhový 25-metrový
plavecký bazén vhodný na kondičné
plávanie a podnetový bazén s roz-
mermi 3 x 4 metre s vyššou teplotou

na vykonávanie hydroterapie na reha-
bilitačné procedúry. 
Hydrocentrum slúži pre klientov: s
mentálnym postihnutím, s telesným
postihnutím, s viacnásobným postihnu-
tím, s vnútorným oslabením, s chyb-
ným držaním tela, s diagnózou autiz-
mus, pre ľudí s poúrazovými stavmi. 
Doprava klientov je zabezpečená pro-
stredníctvom Dopravného podniku
mesta Bratislava, ktorý v spolupráci s
Gaudeamusom sponzorsky prevádzku-
je aj špeciálnu dopravu MHD. Klienti
môžu využívať nízkopodlažné autobu-
sy bezplatne na dvoch trasách (smer
Petržalka - 5. obvod a smer Karlova
Ves, Dúbravka, Devínska Nová Ves - 4.
obvod)
Informácie o projekte a o otváracích
hodinách je možné nájsť aj na interneto-
vej stránke www.bratislavskykraj.sk
alebo na www.mokrohajska.sk. 

Tri moderné bazény na Mokrohájskej

ulici môže teraz využívať aj verejnosť

Predseda BSK Pavol Frešo otvoril nové centrum hydroterapie
spolu s veľvyslankyňou Nórskeho kráľovstva Tryne Skymoen.

Pri Morave 

má vzniknúť

nová lodenica
DEVÍN
Slovenský zväz rýchlostnej kanoisti-
ky plánuje výstavbu novej lodenice
pri rieke Morava v lokalite mestskej
časti Devína. Lodenica Albatros pri
Morave je navrhnutá ako dvojpod-
lažný objekt so vstupom od trasy
cyklistického chodníka pri Morave.
Má byť postavená neďaleko Kremeľ-
skej ulice, za Devínom. Jej súčasťou je
areál a budova, bufet, zastávka pre
cyklistov, parkovacie miesta a nová
zeleň na parkovisku. Areál má byť na
ploche asi 1120 štvorcových metrov.
Suterén lodenice sa má využívať na ulo-
ženie lodí, prízemie bude s komplex-
ným zariadením a zázemím. 
Vzhľadom na to, že v lokalite nie je
vybudovaná verejná kanalizácia, návrh
ráta s prečisťovaním splaškových a
odpadových vôd z domovej čistiarne.
Prečistená voda bude spolu s dažďovou
odvádzaná do rieky Morava. Objekt
bude napojený na verejný vodovod. 
Slovenský vodohospodársky podnik
(SVP) upozornil Slovenský zväz
rýchlostnej kanoistiky, že vzhľadom na
výšku, v akej má budova stáť a najmä
na výšku suterénu, bude lodenica pri
povodniach na Dunaji i Morave zatope-
ná. Vodohospodári dali ďalej podmien-
ku, podľa ktorej je potrebné stavbu
lodenice riešiť tak, aby netvorila prekáž-
ku odtoku veľkých vôd a prechodu
ľadov. Objekt sa totiž nachádza v zápla-
vovom území rieky Morava. (rob)

Priestory pri

košoch ešte 

nie sú výbehmi
STARÉ MESTO
V uliciach a na verejných priestran-
stvách mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto ďalších dvanásť košov
na psie výlučky. Pri ich rozmiestňo-
vaní sa referát poriadku riadil požia-
davkami Staromešťanov. 
V súčasnosti je na území mestskej časti
132 takýchto košov. Združenie občanov
Fialkové údolie zafinancovalo kúpu
dvoch nádob na psie exkrementy s tým,
aby boli osadené na Radvanskej a na
Mudroňovej ulici. Z rozpočtu mestskej
časti uhradili nákup desiatich košov. 
„V posledných týždňoch však poukazu-
jú viacerí Staromešťania na to, že mies-
ta, kde sú osadené koše na psie výlučky,
niektorí chovatelia považujú za voľné
výbehy. Pustia psa z vôdzky, pričom po
nich neupratujú. Na území Starého
Mesta je päť výbehov pre psy, všetky sú
označené tabuľkou a bielou nálepkou,
na ktorej je obrázok čierneho vlčiaka. Aj
na tých však treba poupratovať,” zdô-
raznila hovorkyňa staromestskej samo-
správy Alena Kopřivová. (brn)

Do kontajnerov

nesmie ísť 

hocijaký odpad
STARÉ MESTO
Od utorka 6. júla 2010 začala mest-
ská časť rozmiestňovať veľkokapa-
citné kontajnery, kam môžu Staro-
mešťania vyhadzovať veľkorozme-
rový domový odpad (starý nábytok,
koberce, matrace...). 
Postupne, až do konca roka, sa budú
„točiť“ tri kontajnery. Nesmie sa však
do nich vhadzovať elektroodpad (na-
príklad chladničky, monitory, mikrovln-
ky), nebezpečný odpad (batérie, žiariv-
ky), ani biologický odpad (tráva, koná-
re). Kontajnery sú určené pre obyvate-
ľov, nie firmy! (brn)

Staré Mesto 

s Petržalkou 

ešte loď nespojí
BRATISLAVA
Lodná doprava medzi bratislavským
Starým Mestom a Petržalkou zatiaľ
nebude. Uviedla to hovorkyňa spoloč-
nosti Metro Bratislava, a. s., Jana
Murínová. Priznala však, že o tejto
možnosti sa najmä po úplnom uza-
tvorení Starého mosta uvažovalo.
„Navyše, Bratislava nevyužíva možnos-
ti lodnej dopravy v takej miere, ako
ostatné metropoly na Dunaji. Takže by
takáto možnosť určite stála za úvahu,"
povedala Jana Murínová. Podľa nej
však už prvé finančné odhady ukázali,
že takéto prepojenie by bolo neefektív-
ne a vysoko nerentabilné. 
Petržalka by si však takéto prepojenie s
mestom vedela predstaviť. So Starým
Mestom by sa tak mohli prepojiť lokali-
ty ako Tyršovo nábrežie a Sad Janka
Kráľa, teda v súčasnosti „odrezané“
oddychové zóny. Výhodné by to bolo
najmä po tom, ako sa Starý most uzavrel
aj pre peších. Podľa hovorcu mestskej
časti Ľubomíra Andrassyho by však
takáto iniciatíva mala vyjsť z úrovne
mesta, spolupráca s oboma mestskými
časťami by však bola nevyhnutná. „Nie
je to však len o peniazoch,“ myslí si Ľ.
Andrassy. (sita)

Aj toto leto 

budú zadarmo

požičiavať knihy
PETRŽALKA
Aj počas tohtoročných letných mesia-
cov sa Petržalčania môžu zapojiť do
projektu Knižný kolotoč. 
Po predchádzajúcich troch ročníkoch sa
putovanie kníh presúva z uzavretých
priestorov miestneho úradu na otvorené
verejné priestranstvá. Počas celých
prázdnin sa môžu Petržalčania stať
aktívnou súčasťou projektu každú stre-
du, a to v čase od 9.00 do 12.00 h v stán-
ku pri fontáne pred budovou Technopo-
lu. Zapojenie sa do projektu nič nestojí.
Požičanie kníh je bezplatné, a bez čita-
teľského preukazu a registrácie. 
„Do letného projektu je zaradených viac
ako tisíc publikácií, ktoré sú vyradené z
knižného fondu a ide o duplikáty. Kolo-
toč čítania potrvá do septembra, keď sa
aj určí kniha, ktorá bola počas putovania
najžiadanejšia,“ informoval hovorca
petržalskej samosprávy Ľubomír An-
drassy. (mm)

Piatkové večery zase patria korčuliarom

Petržalka ide bojovať proti holubom

BRATISLAVA
Populárne piatkové večerné jazdy na
korčuliach sa začali už koncom júna
a potrvajú do 27. augusta 2010. Sú
každý piatok od 20.00 do 22.30 h. Inli-
nisti jazdia po týchto trasách:
TRASA I - Eurovea: parkovisko
SND - Čulenova - Landererova -
Dostojevského rad - Karadžičova -
Legionárska - Mýtna - Námestie slo-
body - Námestie 1.mája - podjazd
Hodžovo námestie - Staromestská -
zjazd na Nábrežie arm. gen. Ludvíka
Svobodu - Rázusovo nábrežie -Vajan-
ského nábrežie - Dostojevského rad -
parkovisko VÚB - Karadžičova -
Záhradnícka - Americké námestie -
Špitálska - Štúrova - Dostojevského

rad - Pribinova - Olejkárska - parko-
visko pred budovou SND. 
TRASA II - Centrum: parkovisko
SND - Čulenova - Landererova - Dosto-
jevského rad - Vajanského nábrežie -
Rázusovo nábrežie - Staromestská -
podjazd Hodžovo námestie - Námestie
1. mája - Námestie slobody - Mýtna -
Vazovova - Radlinského - Legionárska -
Karadžičova - parkovisko VÚB - Kara-
džičova - Záhradnícka - Americké
námestie - Špitálska - Štúrova - Dosto-
jevského rad - Landererova - Čulenova
- parkovisko SND.
TRASA III - Petržalka: Aupark - Kra-
sovského - Viedenská cesta - Rusovská
cesta - Námestie hraničiarov - Staro-
hájska - Kutlíkova - Parkovisko Tech-

nopol - Kutlíkova - Starohájska -
Námestie hraničiarov - Rusovská cesta -
Viedenská cesta - Krasovského -
Aupark
TRASA IV - River Park: (iba 20.
augusta 2010): parkovisko SND -
Čulenova - Landererova - Dostojev-
ského rad - Karadžičova - Legionárska
- Mýtna - Námestie slobody - Námes-
tie 1.mája - podjazd Hodžovo námestie
- Staromestská - zjazd na Nábrežie
arm. gen. Ludvíka Svobodu - Nábrežie
arm. gen. Ludvíka Svobodu - River
Park/PKO - Nábrežie arm. gen. Ludví-
ka Svobodu - Rázusovo nábrežie -
Vajanského nábrežie - Dostojevského
rad - Pribinova - Olejkárska - parkovis-
ko SND. (brn)

PETRŽALKA
Petržalská samospráva zaznamenala
okrem premnožených komárov aj
zvýšený výskyt holuba domového. 
Miestny úrad s bratislavskou regionál-
nou veterinárnou a potravinovou sprá-
vou žiada vlastníkov bytov, správcov
bytových domov, užívateľov nehnuteľ-

ností, aby vykonali mimoriadne vyčiste-
nie spoločných priestorov. 
Ide najmä o tie, kde sa ukladá domový
odpad, balkóny neobývaných bytov
zabezpečili sieťkami a zamedzili prístup
holubov ku krmivu. „Na Slovensku nie
sú registrované farmakologické príprav-
ky, ktoré by mohla verejná správa ploš-

ne aplikovať na tlmenie plodnosti holu-
bov a ich eradikáciu. Pri eliminácii
holubov sa však osvedčila spolupráca
vlastníkov bytov a domov so sokoliar-
mi. Sokoliari dokážu za pomoci vycvi-
čených dravcov vytlačiť vtáctvo z obý-
vaných častí,” tvrdí hovorca petržalskej
samosprávy Ľubomír Andrassy. (mm)
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STARÉ MESTO
NA MLYNSKÝCH NIVÁCH majú
za sebou ďalší prepad banky. Krátko
po šestnástej hodine vošiel do pobočky
banky neznámy ozbrojený páchateľ a
žiadal finančnú hotovosť. Pracovníčka
mu v obave o svoj život a zdravie
vydala 5875 eur. Lúpež sa obišla bez
zranenia, páchateľ po nej ušiel na
neznáme miesto. Polícia po ňom pátra.

KARLOVA VES
NA JURIGOVOM NÁMESTÍ pre-
padli predajňu potravín. Udalosť sa
stala vo večerných hodinách, keď krát-
ko po dvadsiatej hodine vošli do miest-
nosti potravín traja neznámi páchatelia
maskovaní kuklami a pod hrozbou
použitia krátkej guľovej zbrane žiadali
od pokladníka peniaze (neskôr sa zisti-
lo, že štvrtý muž im kryl chrbát pred
potravinami). Pokladník im v obave o
svoj život a zdravie odovzdal 500 eur,
celková škoda však bola 2776 eur.
Hoci v čase lúpeže sa v predajni nachá-
dzali dvaja zamestnanci, k zraneniam
nedošlo. Bratislavskí policajti krátko
po lúpeži zadržali podozrivé osoby.
Vyšetrovateľ obvinil zo zločinu lúpeže
štyroch mužov: 20-ročného Marka M.
z Námestova, 21-ročného Petra Š. z
Lučenca, 20-ročného Petra S. z Brezna
a 20-ročného Jána G. z Humenného.

NOVÉ MESTO
NA JUNÁCKEJ ULICI prišiel ne-
pozorný vodič o osobné veci a futba-
lové lopty. Až z ďalekého Prešova pri-
cestoval do hlavného mesta funkcio-
nár, ktorý si potreboval v Bratislave
povybavovať služobné veci. Auto
odstavil na Junáckej ulici a odišiel
nakupovať do neďalekého Polusu.
Keď sa vrátil, zistil, že všetky veci mu
nevojdú do kufra a časť odložil na
sedadlá. Krátky čas pred odchodom
chcel využiť na občerstvenie a tak
odišiel na kávu do neďalekého bistra.
Jeho odchod si musel všimnúť zlodej,
ktorému potom stačilo desať minút,
aby z auta ukradol nielen nakúpené
lopty pre klub na východe, ale aj
osobné veci vodiča. Okrem dokladov
mu zmizlo aj sto eur.

RUŽINOV
NA IVÁNSKEJ CESTE prepadli
taxikára. Začalo sa to v skorých ran-
ných hodinách na Tomášikovej ulici,
keď dvaja muži zastavili taxík a vodiča
požiadali, aby ich odviezol na letisko.
Po príchode na miesto požiadal taxikár
pasažierov o vyplatenie, načo ho obaja
násilím obrali o peňaženku s 300 eura-
mi a osobné doklady. Muži vzápätí
vystúpili z auta a rozbehli sa smerom k
hlavnej ceste. Lúpež sa zaobišla bez
zranení. Polícia však oboch páchateľov
chytila a vyšetrovateľ už vzniesol obvi-
nenie zo zločinu lúpeže a spracoval
podnet na návrh na ich vzatie do väzby.
Obvinení 24-ročný Ján S. spolu s 27-
ročným Františkom P. sú už v cele poli-
cajného zaistenia. 
NA PÁRIČKOVEJ ULICI horeli
autá. Policajti vyšetrujú okolnosti
požiaru osobného motorového vozidla
Hyundai Santa Fe, ktoré v popoludňaj-
ších hodinách zrejme úmyselne podpá-
lil neznámy páchateľ. Vozidlo zhorelo
do tla. Požiarom sa poškodili vedľa
zaparkované osobné motorové vozidlá
zn. Opel Astra a VW Golf. Výšku
škody na všetkých troch vozidlách
vyčíslia dodatočne. V rámci vyšetrova-
nia zisťujú všetky okolnosti súvisiace s
požiarom. V tejto súvislosti sa začalo
trestné stíhanie vo veci trestného činu
poškodzovania cudzej veci. (mm)

Na Dunajskej

sme cítili všetky

možné vône
Malý spiežovec zavesený nad dverami
oznamoval príchod zákazníka. Predá-
vali tu dve sestry, dve staré dievky,
vysoké, kostnaté s „vodovými“ očami,
sotva viditeľnými úzkymi perami, s
tvárami pripomínajúcimi sušené figy,
s vlasmi spletenými do hrubých vrko-
čov, upevnenými na temene hlavy v
tvare venca, oblečené v tzv. „dirndl“.
Zákazníci ich oslovovali Fräulén Hany
a Fräulén Greta.
Sortiment tovaru nemali široký: med,
medovníčky, sušené hrušky, slivky i
jabĺčka-krížalky, sviečky s ozdobami do
kostola aj jednoduché, tzv. konzumné
na svietenie v domácnostiach, pretože
na Dunajskej ulici nebola vo všetkých
domoch zavedená elektrina (svietilo sa
petrolejovými sliepnivé svetlo dávajúci-
mi lampami a sviečkami). Sestry predá-
vali vynikajúcu žltučkú gdulovú mar-
meládu, ktorú krájali z drevených deb-
ničiek a vážili ju. 
Sladká vôňa medu, voňavých klinče-
kov, ďumbiera a škorice sa šírila našou
ulicou ako vôňa z rozprávkového
medovníkového domčeka. Na druhej
strane z Bazára dýchala starina. Pri
ňom, vo dvore v pekárni, piekli chlieb
náš každodenný. Počas vojny sme naň
stávali fronty dlhé až po tanečnú školu
majstra Krysztyinyaka.
Lahodná vôňa čerstvého chleba prerazi-
la vôňu griláže šíriacej sa od Turka
Mustafu Bedžetoviča z jeho cukrárne.
Na tej istej strane ulice od opravára
obuvi čpela Schmoll pasta, papierníctvo
pána Tušera zaváňalo školou a z cukrár-
ne boli cítiť jód a lyzol.
Za lekárňou mal jatky Manderla. Z nich
vychádzal nie príliš vábivý mäsový a
dusivý zápach, ale aj ten patril ku kolori-
tu ulice tak, ako bodega (bufet) na rohu
Dunajskej a Kempelenovej, z ktorej
páchlo slanými haringami. Na opačnom
rohu, od pána Hojdema z holičstva a
kaderníctva ste mohli zacítiť stále rovna-
ký odór, kolínsku 4711. Vedľa neho
obchod s cukríkmi (neskôr mäsiar), opro-
ti čistiareň Imhof s úzkym výkladom bie-
lych naškrobených manžiet a golierov s
neidentifikovateľnou vôňou. Nasledova-
la trafika pána Šimkoviča so zápachom
tabaku, z vedľajšieho domu sa ustavične
ozýval brechot psov. Vo dvore mal pre-
vádzku strihač štvornohých miláčikov.
O dom ďalej, od stolára pána Berlaka, sa
šírila vôňa šelaku, terpentínu, fermeže a
smrekového dvera s vôňou lesa. Tá sa
zlievala a násobila vôňou z obchodíka
prilepeného jedným múrom k domu
číslo 41, kde predávali farby, laky, tmely,
štetce, riedidlá a podobné výrobky. V
týchto miestach stála Prešporská kúria.
Oproti mal hostinec pán Čižmarič, ďalej
stála mliekareň, z nej zaváňalo mlieko a
zapáchali „kvargle“ (olomoucké syreč-
ky), vedľa obchod s detskými kočíkmi
Šery s vôňou kože, nasledovali potravi-
ny, Kysucká krčma, pri nej mäsiarstvo. 
Mohla by som pokračovať vo vymeno-
vávaní malých dielničiek i obchodíkov, s
ich vôňami a pachmi, prejsť popri Guten-
bergovom dome, postáť pri Malom
Baťovi a sledovať vlaky na Malej stanici.
Dnes už iba v spomienkach...

Helena Kloudová Jonášová
Dievčatá z Dunajskej ulice (2003)

Koniec

Historické budovy menili svoje názvy
Keby sa bol niekto pred druhou sve-
tovou vojnou v centre mesta opýtal
na Mirbachov palác, určite by nebol
dostal správnu odpoveď. Lebo palác
bol síce už 20 rokov majetkom grófa
Mirbacha, ale stále bol známy pod
menom bývalého majiteľa ako
Nyári-palota.
Ak by sa bol opýtal na pálffyovský
palác, určite by ho poslali na terajšiu
Gorkého ulicu, kde stál jeden z palá-
cov, ale určite nie na Ventúrsku (teraz
Rakúske veľvyslanectvo), ani na Pan-
skú (GMB), a vôbec už nie pod Hrad
na Zámockú. De Paulyovský palác na
Ventúrskej (Univerzitná knižnica) bol
vtedy známy ako Wittmannov dom,
terajšia rakúska ambasáda ako Wach-
tlerov dom. Csomov dom na Hviezdo-
slavovom námestí poznal každý ako
Wigandov dom. 
Palác, ktorý staršia generácia poznala
ako palác arcikniežaťa Friedricha, starí
Prešporáci len ťažko označovali ako
Zemské vojenské veliteľstvo či neskôr
ako Prezidentský palác. Pôvodný
názov Grassalkovichov palác bol už
vtedy zabudnutý. Na Blumentáli všetci
vedeli, kde je Schiffbeckov palác, aj
keď tam už od 20. rokov sídlila lekár-
ska fakulta. Na otázku, kde je Aspre-
montov palác, by asi vtedy nebol nikto
správne odpovedal. 
Až vydávanie publikácií o historických
objektoch Bratislavy po roku 1950 pri-
nieslo do pomenovaní niektorých
objektov ich dnes známe mená. Pričom
o logike pomenovania ťažko hovoriť.
Snaha vyradiť mená niektorých uhor-
ských magnátskych rodín viedla k
obnoveniu pomenovania podľa „prvé-
ho“ majiteľa. Malý palác na Hlavnom
námestí, ktorý bol všeobecne známy
podľa v ňom umiestneného obchodu s
textilným tovarom ako „Motýľ“ (pô-
vodne „Schmetterling“), bol predtým
asi sto rokov sídlom grófov z rodiny
Esterházyovcov. Po vojne bolo vhod-
nejšie označovať ho ako Kutscherfel-
dov palác, hoci kto dnes vie, kto bol
pán Kutscherfeld? Teraz je palác síd-
lom francúzskeho veľvyslanectva a na
meno pána Kutscherfelda sa pomaly
zasa zabúda. 
Na druhej strane v prípade paláca, kde
dnes sídli Galéria Mesta Bratislavy, sa

ujal názov Mirbachov palác. Pritom
gróf JUDr. Emil Mirbach bol posled-
ným (a nie práve tým najvýznamnej-
ším) šľachtickým majiteľom paláca.
Údajne ho testamentárne odkázal
mestu. Pravdou je, že by bol oň aj tak
prišiel. Mestu dlhoval enormnú sumu,
lebo dlhšie nebol schopný platiť domo-
vú daň. 
Záhradný palác, ktorý bol známy ako
Schiffbeckov, patril od roku 1781 skoro
sto rokov grófom Esterházyovcom.
Kúpili ho od grófa Johanna Goberta
d´Aspremont-Lynden, ktorý si ho dal v
roku 1771 postaviť podľa plánov archi-
tekta J. J. Thallherra. Palác postavili v
čele staršej ornamentálne založenej
barokovej záhrady, ktorá v 60. rokoch
18. storočia patrila slobodnému pánovi
Kutscherfeldovi (na pláne mesta 1765
„der Kutschersfeltische Garten“). Gróf
Johann Gobert´Aspremont-Lynden bol
potomkom starej šľachtickej rodiny z
rakúskeho Nizozemska, terajšieho Bel-
gicka. Dodnes žijú v Bruseli potomko-
via rodiny. 
Johann Gobert bol vnukom cisárskeho
generála Ferdinanda Goberta grófa
d´Aspremont-Lynden (na dobovej ryti-
ne), ktorý sa zúčastnil na oslobodzova-
ní Uhorska spod tureckej okupácie. V
roku 1686 sa vyznamenal v bitke o

Budín. V roku 1691 sa oženil s dcérou
sedmohradského kniežaťa Františka I.
Rákócziho. Jej matka Helena (Ilona)
Zrínska bola dcérou chorvátskeho
bána, jej stará matka bola Sofia z rodi-
ny Báthory. Johann Gobert bol teda
potomkom najslávnejších uhorských
magnátskych rodín, ktoré významnou
mierou zasiahli aj do histórie terajšieho
Slovenska. 
Nie je známe, prečo si dal gróf Aspre-
mont s manželkou (rodenou kontesou
von Wolkenstein-Trostburg) postaviť
záhradný palác práve v Prešporku, a
prečo ho tak skoro po dokončení pre-
dal. Gróf so svojou rodinou žil strieda-
vo v kaštieli v Lednických Rovniach,
ktorý zdedil po Rákócziovcoch, a vo
Viedni. Jeho prešporský palác bol
potom známy pod menom Esterházy-
ovcov a Schiffbeckovcov, meno Aspre-
mont bolo zabudnuté. 
Nedávno obnovili v paláci kvalitnú
neskorobarokovú freskovú dekoráciu
kaplnky. Obnovená je aj maľovaná
výzdoba slávnostnej sály na 1. poscho-
dí. Menej šťastná je z hľadiska pamiat-
kovej starostlivosti úprava palácového
vestibulu a slávnostného schodiska.
Zmodernizovaný park na zmenšenej
ploche, s nevhodne inštalovanými
pomníkmi Martina Kukučína a Sándo-
ra Petöfiho, je od 50. rokov známy ako
Medická záhrada.  Štefan Holčík

FOTO - archív

11
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Slov-matic

pozná súperov

v skupine
FUTSAL
Slovenský futsalový majster Slov-
matic FOFO Bratislava už pozná
svojich súperov v hlavnej fáze UEFA
Futsal Cup 2010/2011. 
Na prelome septembra a októbra 2010
privíta na Pasienkoch portugalské
družstvo Sporting Lisabon a slovinské-
ho majstra FC Kobarid. Štvrtým muž-
stvom v skupine bude víťaz kvalifikač-
nej E-skupiny. Ďalej postúpia dva
najúspešnejšie kolektívy. (mm)

Petržalčania aj

Račania začnú 

v pohári vonku
FUTBAL
Prvoligová Petržalka a druholigová
Rača sú jedinými bratislavskými
mužstvami, ktoré sa predstavia v 1.
kole Slovenského pohára.
Petržalka sa predstaví vo Vrábľoch,
Rača v Nemšovej. Prvé kolo sa hrá 24.
- 25. augusta, bude na jeden víťazný
zápas, v prípade nerozhodného výsled-
ku o postupujúcom rozhodnú strely z
pokutových kopov. (mm)

Iskra Petržalka 

nebude hrať

Extraligu
BASKETBAL
V najvyššej súťaži basketbalistov
bude hrať aj v novom ročníku len
jeden bratislavský klub - Inter.
Jarný víťaz 1. ligy, Petržalka, svoje
družstvo do Extraligy neprihlásil. Tím je
zložený prevažne z amatérov, disponuje
pomerne nízkym rozpočtom a halou,
ktorá nespĺňa štandardy. Preto sa funk-
cionári rozhodli neprihlásiť bratislavský
klub do najvyššej súťaže. (db, sita)

Pasienky budú

v auguste hostiť

Chorvátov
FUTBAL
Aj keď medzi bratislavskými fanú-
šikmi sú Pasienky asi najneobľúbe-
nejším futbalovým štadiónom, funk-
cionári zväzu sa na to pozerajú inak.
Aj preto sa pri Kuchajde budú hrať
niektoré zaujímavé stretnutia.
Už v stredu 11. augusta privíta sloven-
ská reprezentácia na Pasienkoch Chor-
vátsko a v zápase pôjde o prípravu na
kvalifikáciu o postup na ME 2012 v
Poľsku a na Ukrajine. Duel sa začne o
20.30 h. V rovnakom čase, na rovna-
kom štadióne, ale v piatok 3. septembra
sa Bratislavčania môžu tešiť na ostrý
štart kvalifikácie. Slovenská reprezentá-
cia sa v ňom stretne s Macedónskom.
Teoreticky je možné, že Pasienky budú
hostiť aj ďalšieho súpera slovenského
výberu, a to na jeseň, keď v utorok 12.
októbra privítajú Írsko. (db)

Až rozstrel

zobral belasým 

Superpohár
FUTBAL
Futbalisti ŠK Slovan nezískali
Superpohár, keď prehrali so Žilinou
v rozstrele zo značky pokutových
kopov. Stretnutie sa hralo na Pasien-
koch a stretli sa v ňom belasí ako
víťazi pohára a Žilina ako majster.
V riadnom hracom čase sa duel skončil
1:1, strely zo značky pokutového kopu
vyšli lepšie Stredoslovákom, ktorí ich
vyhrali 4:2. Bratislavčania pritom vied-
lo, keď na začiatku 2. polčasu presne
trafil Halenár, už o dve minúty neskôr
však presne namieril Zošák z priameho
kopu asi z 25 metrov vyrovnal. 
Nový kormidelník Slovana Jozef Jan-
kech neskrýval sklamanie: „Chceli sme
vyhrať. V prvom polčase sme ešte hrali
podľa našich predstáv, dokázali sme sa
dostať aj do niekoľkých šancí, ktoré
sme však nedokázali využiť. Po prestáv-
ke sa náš výkon zhoršil. Začal nám chý-
bať lepší pohyb, čo bolo možno aj tým,
že bola horúčava, ktorá uberala sily.“
Futbalisti Slovana v minulotýždňovej
generálke na nový ročník Corgoň ligy
vyhrali nad tímom najvyššej maďar-
skej súťaže Lombard Pápa 5:0 dvomi
gólmi Ivanu, po jednom pridali Slovák,
Had a Bagayoko. Premiéra v Corgoň
lige ich čaká v nedeľu 17. júla 2010,
keď o 19.30 h hostia na Pasienkoch
Košice. (mm)

Žilina dvakrát,

s Trnavou len

v septembri
FUTBAL
Program jesenných domácich duelov
bratislavského Slovana prezrádza, že
šlágre so Žilinou budú na programe
24. júla a 23. októbra, Trnavu belasí
privítajú 11. septembra 2010. 
1. kolo - nedeľa 18. júla:

Slovan - Košice (19.30) 
2. kolo - sobota 24. júla:

Žilina - Slovan (17.30) 
3. kolo - nedeľa 1. augusta:

Slovan - Zlaté Moravce (19.30) 
4. kolo - nedeľa 8. augusta:

Slovan - Banská Bystrica (19.30) 
5. kolo - sobota 14. augusta:

Nitra - Slovan (19.30) 
6. kolo - sobota 21. augusta:

Slovan - Ružomberok (19.30) 
7. kolo - sobota 28. augusta:

Senica - Slovan (19.30) 
8. kolo - sobota 11. septembra:

Slovan - Trnava (19.30) 
9. kolo - sobota 18. septembra:

Prešov - Slovan (17.30) 
10. kolo - sobota 25. septembra:

Slovan - Dubnica (19.30) 
11. kolo - sobota 2. októbra:

Dunajská Streda - Slovan (17.30) 
12. kolo - sobota 16. októbra:

Košice - Slovan (15.30) 
13. kolo - sobota 23. októbra:

Slovan - Žilina (17.30) 
14. kolo - sobota 30. októbra:

Zlaté Moravce - Slovan (17.30) 
15. kolo - sobota 6. novembra:

Banská Bystrica - Slovan (15.30) 
16. kolo - sobota 13. novembra:

Slovan - Nitra (17.30) 
17. kolo: sobota 20. novembra:

Ružomberok - Slovan (15.30) 
18. kolo - sobota 27. novembra:

Slovan - Senica (17.30 h) (brn)

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na

www.banoviny.sk

Jozef Jankech tvrdí, že Slovan nikdy 

nemôže mať nižší cieľ, ako je titul
FUTBAL
Jozef JANKECH vstúpil do futbalo-
vého Slovana tretí raz a počas rozho-
voru aj zaspomínal, kde všade v Bra-
tislave býval. „Klub mi prenajímal
byty, ale pre mňa bol aj tak domo-
vom štadión. Na ňom som trávil naj-
viac času,“ tvrdí tréner belasých,
ktorého návrat po troch rokoch bol
určite prekvapením. Na druhej stra-
ne, vo svojej kariére ešte nezískal
žiadny titul a pôsobenie na Pasien-
koch mu na to dáva slušnú šancu...

~     ~     ~
V akom stave ste prebrali Slovan?
Čo hovoríte na jeho kvalitu?
- Určite je to dobré mužstvo, má svoj
potencionál. Je tu len jeden problém -
priveľa nedoliečených hráčov. Onedl-
ho sa začína sezóna a stále nám chýba
dosť opôr. Neviem, možno sa stala
chyba v závere sezóny, keď sa nedolie-
čovali zranenia a nešlo sa na operácie. 
Kto všetko bude v úvode chýbať?
- Kuzma, doliečený nie je Breznaník,
úplne vypadol Obžera, na prvom tré-
ningu si natiahol sval Kordič. To sú
veci, ktoré nás trápia a nepríjemné sú aj
vzhľadom na to, že ide o ofenzívne
typy hráčov. Navyše na prvý majstrov-
ský zápas nemôže nastúpiť Sylvestr,
ktorý má štyri žlté karty.
Čo vás zase potešilo?
- Halenárov návrat. To je veľké plus.
Trénuje už naplno a to isté už čakáme
aj u Slováka. 
Ako vyzerajú jednotlivé formácie?
- Obranu a zálohu vieme poskladať,
horšie to bude s útokom. V defenzíve
máme dostatok hráčov, ale vpredu po
jednom povypadávali. A nielen teraz,
na konci prípravy, ale už počas prázd-
nin. Mužstvo sa po minulej sezóne ro-
zišlo a počas dovolenky sa nerobilo
tak, aby hráči boli čo najskôr v poriad-
ku a mohli nastúpiť v súťaži.
Ako je teda Slovan pripravený na
Corgoň ligu?
- Dúfam, že dobre. Chuť nám nechýba,
máme aj svoju kvalitu. Sme dostatočne
silní, aby sme hrali hore, ale na to
potrebujeme aj zdravých hráčov a prí-
padné posily.

Mnohí tréneri si do nového klubu
prinášajú hráčov z bývalých pôso-
bísk. Uvažovali ste o podobnom
kroku?
- Z Banskej Bystrice sa o tom nedalo
veľmi uvažovať. Aj keď, možno áno,
možno nie... Aj tam boli hráči, ktorí by
sa v Bratislave uplatnili... Nejaké roko-
vania vlastne sú, ale nemôžem k tomu
viac povedať. 
Kde to súri najviac?
- Na ľavej strane, kde máme menej
vhodných typov. Tá nám hapruje. Aj
preto sme naposledy skúšali jedného
hráča z bývalej Juhoslávie. Má však
zmluvu s klubom, takže je to na dlhšiu
trať.
Je reálne, že niekoho získate ešte do
začiatku ligy?
- Nie, keď, tak až v priebehu súťaže.
Ligu začneme s tým, čo máme.
V príprave ste vraveli, že máte pro-
blémy s útočníkmi, ale v generálke
na ligu ste vyhrali 5:0 a všetky góly
ste dokonca dosiahli v prvom polča-
se. Nepripadali ste si ako ako v kra-
jine zázrakov?
- Nie, nie. Súper porobil chyby a my
sme ich využili. Dobre sme však hrali
aj po prestávke, ale vtedy nám to už
nepadalo. Štepanovský išiel dvakrát
sám na brankára a nedal, to isté Gren-

del, boli aj ďalšie príležitostí. Aj mne
tento duel potvrdil, že vzadu nebudem
zlí, lebo hráčov do defenzívy máme a
dopredu...? Dopredu budeme už len
lepší a každým návratom zranených
hráčov sa to bude zlepšovať! Zvýšime
konkurenciu a všetko bude len a len
lepšie.
Ako vyzerá Saláta?
- S tréningom začal iba minulý týždeň.
Je to však poctivý futbalista, kvalitný,
chcel by ho mať každý klub. Vždy
odohrá svoje. Len čo prišiel, hneď ho
bolo cítiť.
Rátate, že minimálne na jeseň ešte
zostane?
- Určite.
Novým kapitánom je Dosoudil.
Vyšlo to z hráčov, alebo z vášho
návrhu?
- Navrhli sme to my, realizačný tím.
ponúkli sme dve mená, Dobrotku alebo
Dosoudila.
V pondelok ste si prevzali byt, kde
všade ste vlastne už v hlavnom meste
bývali?
- Raz priamo na Slovane, potom na
Palkovičovej, teraz budem bývať za
Kuchajdou. Vyhovuje mi pokojnejšia
lokalita, ale v podstate mi to môže byť
jedno, lebo, ako som už spomínal, naj-
viac času trávim na ihrisku. Keď máme
tréning o tretej, neprídem tam o druhej,
ale na štadióne som už od rána a sledu-
jem všetko, čo sa tam deje. 
V meste vás teda veľmi neuvidíme?
- Len keď to bude nutné...
Určite ste sa bavili s vedením o cie-
ľoch pred novou sezónou. Aké teda
sú? Titul, ďalšie prebudovanie muž-
stva, alebo len pokračovanie v jeho
prebudovávaní?
- Mužstvá sa prebudovávajú každý rok.
Slovan však nemôže mať iný cieľ, než
vyhrať ligu. Ďalšou etapou je potom
pokračovanie v európskej súťaži.
Nestačí len vyhrať ligu, ale musí mať
schopnosť presadiť sa aj v Európe.
Budete cítiť pred prvým zápasom
nejakú väčšiu nervozitu?
- Nebude žiadna. Verím, že obstojíme!

Zhováral sa Dušan Blaško
FOTO - SITA

18. Slovenské derby

€
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Ťahákmi nedele

sú Overdose aj

súťaž klobúkov
DOSTIHY
Najväčším ťahákom nedeľňajšieho
(18. júla 2010) dostihového popolud-
nia na Závodisku v Starom háji bude
okrem samotného Slovenského derby
aj návrat fenomenálneho Overdosa
na dostihovú dráhu po pätnásťme-
sačnej zdravotnej prestávke. 
Pri dvanástich štartoch neporazený
šprintér v majetku Zoltána Mikóczyho
sa divákom naposledy predstavil 19.
apríla 2009 v Budapešti a odvtedy labo-
roval so zranením kopyta. V Bratislave
nastúpi v kilometrovej Cene Mysa proti
desiatim odvážlivcom a v jeho sedle
bude skúsený Gary Hind.
Okrem napínavých a vzrušujúcich
dostihov nebude chýbať už tradične
súťaž O najkrajší dámsky klobúk. Ak
nájdete doma klobúčik a máte odvahu
ho prezentovať na pódiu Závodiska,
možno práve vy budete patriť k tým
šťastným, ktorí získajú hodnotné ceny.
Autogramiáda missiek, mažoretky,
orientálne tance, vozenie deti na koní-
koch, bizón rodeo, skákací hrad, tombo-
la s tridsiatimi hodnotnými cenami, 18
druhov palaciniek, ochutnávky, vizáž
kozmetických značiek, celebrity, to
všetko čaká v nedeľu od 14.00 h na
návštevníkov Závodiska a prírodného
areálu v Starom háji.
Na štartovej listine 18. ročníka Sloven-
ského derby (rovina, Graded 1, 2400 m,
pre 3-ročné kobyly a žrebce, základná
celková dotácia 65 000 eur), ktoré sa
uskutoční o 18.20 h, figuruje 13 koní.
Päť uchádzačov je zo Slovenska: Inno-
vator (maj. OMS Vladimíra Levárskeho
a Petra Šimečka, tr. Zuzana Kubovičo-
vá, dž. Martin Srnec), Endless Storm
(maj. OMS Vladimíra Levárskeho a
Petra Šimečka, tr. Zuzana Kubovičová,
dž. Jaroslav Línek), Noem (maj. KT
Obal Tibora Tomeka, tr. Miroslav Stan-
čík, dž. Rastislav Juráček), Fiery Wing
(maj. Vimar Dvorníky Pavla Vigaša, tr.
Petr Kubík, dž. Tomáš Lukášek) a Bri-
bon (maj. EMOP Vladimíra Jurigu, tr.
Zuzana Kubovičová, dž. Zdenko
Šmida).
V sedle administratívne českého Talga-
da, 28. júna v pražskej Velkej Chuchli
suveréna miestnej analógie, bude 16-
ročná Slovenka s panamským turfovým
zázemím a licenciou na meno María
Magdalena Rossak. Zverenec Filipa
Neuberga zastupuje Petra a Drahomíru
Rossákovcov zo Žiliny, rodičov jazdky-
ne. Vlani na tzv. Modrej stuhe triumfo-
val neskorší Kôň roka v SR i ČR Age of
Jape, ktorý teraz smeruje na petržalský
vytrvalostný Zlatý pohár (2600 m) pre
staršie semestre. 
Prehľad doterajších víťazov: 1993 Zim-
zalabim (L. Piggott) V. Brit., 1994
Arvan (J. Reid) Nem., 1995 Almaz (A.
Čugujevec) SR, 1996 White wine (A.
Tylicki) Nem., 1997 Lonango (P. Edde-
ry) Nem., 1998 Temirkanov (M. Kina-
ne) SR, 1999 Ray of Light (K. Píchal)
ČR, 2000 Lauf nach vorn (G. Mossé)
Nem., 2001 Saitensohn (J. Korpas)
Nem., 2002 Muskatsturm (L. Dettori)
Nem., 2003 Tankred (P. Eddery) ČR,
2004 Siberion (Jean-Pierre Carvalho)
Nem., 2005 Rosenblatt (P. Heugl)
Nem., 2006 Normen (R. Koplík) ČR,
2007 Carmond (dž. E. Pedroza) Nem.,
2008 Teddy Ready (dž. M. Srnec) SR,
2009 Age of Jape (dž. Jean-Pierre
Lopez) ČR. (vk, sita)

Ponuka, ktorá
dlho nevydrží...
Ponuka, ktoráPonuka, ktorá
dlho nevydrží...dlho nevydrží...

oslnivo
všestranná Kia Sportage

www.kia.sk

s metalízou a klimatizáciou
so zlavou až 4 000 € so zlavou ažso zlavou až 4 000 €4 000 € 

Emisie CO2: 124 - 237 g/km, kombinovaná spotreba: 4,7 - 10 l / 100 km. Akcia platí do vypredania zásob. Fotografi e sú ilustračné. * 7 rokov / 150 000 km. Podrobnosti nájdete v Zmluvných podmienkach.

Vozidlá Kia so 7-ročnou zárukou a klimatizáciou s jedinečnými letnými zľavami!Vozidlá Kia so 7-ročnou zárukou a klimatizáciou s jedinečnými letnými zľavami!

Kia Rio

s klimatizáciou

limitovaná
edícia 150 ks 1.4 16V

so zlavou až 1 400 € so zlavou ažso zlavou až 1 400 €1 400 € 

V ponuke aj Kia cee’d so zľavou až do 4 500 €!

SBS prijme
pracovníkov

pre objekty v BA 
0948 032 610, 0948 032 666

Navrhovateľ Národná diaľničná spoločnosť,
a.s., Mlynské Nivy 45, Bratislava predložil
správu o hodnotení navrhovanej činnosti

Diaľnica D4 Jarovce - Ivanka, sever
Do správy o hodnotení je možné nahliadnuť v
dňoch od 2. 7. do 1. 8. 2010 na prízemí bu-
dovy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Prima-
ciálne nám. 1, v priestoroch Služieb občanom/-
FRONT OFFICE. (V elektronickej podobe bude zá-
mer 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, od-
bor hodnotenia a posudzovania vplyvov na život-
né prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bra-
tislava 1 do 1. 8. 2010.
Miestom realizácie navrhovanej činnosti má byť Brati-
slava - MČ Jarovce, Rusovce, Podunajské Biskupice a
Vajnory, Most pri Bratislave, Ivanka pri Dunaji, k. ú.
MČ Bratislava - Jarovce, Rusovce, Podunajské Bisku-
pice a Vajnory, Most pri Bratislave, Ivanka pri Dunaji -
Farná, Ivanka pri Dunaji. Realizácia sa dotýka územ-
ných obvodov Bratislava II, III, V a Senec.
Účelom správy o hodnotení navrhovanej činnosti je
výstavba diaľnice D4, ktorá je súčasťou diaľničných a
rýchlostných ciest a ako taká si vyžaduje skvalitniť pod-
mienky pre medzinárodnú, vnútroštátnu tranzitnú a
regionálnu dopravu, zvýšiť plynulosť, rýchlosť a bezpeč-
nosť všetkých účastníkov cestnej premávky na cestnej
sieti. Navrhovaná diaľnica D4 predstavuje dopravné
prepojenie existujúcich diaľničných ťahov D1 a D2 v juž-
nej, východnej a severnej časti Hlavného mesta SR Bra-
tislavy. Okrem uvedeného diaľničného prepojenia D2 a
D1 bude diaľnica D4 významným medzinárodným pre-
pojením Slovenska s Rakúskom s dopravnými väzbami
na Maďarsko a Českú republiku. Diaľnica D4 v úseku
Jarovce - Ivanka je v zmysle aktuálnej technickej doku-
mentácie 1. úsekom diaľnice D4, ktorý sa v súčasnosti
pripravuje, pričom celý ťah D4 je rozdelený nasledovne:
• I. úsek Jarovce - Ivanka sever
• II. úsek Ivanka sever - Záhorská Bystrica
• III. úsek Záhorská Bystrica - Devínska Nová Ves
• IV. úsek Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/RR
Diaľnica D4, úsek Jarovce - Ivanka, sever je v tomto
úseku navrhnutá v dvoch variantoch:
• C červený - modifikácia variantov „A“ a „B“ uvede-
ných v zámere - celková dĺžka 22,800 63 km
• E zelený - alternatívny návrh (estakáda) prechodu
cez Dunaj v trase tunelového variantu - celková dĺžka
22,168 94 km
Predpokladaný termín začatia a ukončenia činnosti:
cca 2012 - 2015

�  �  �  �  �
VEREJNÉ PREROKOVANIE SPRÁVY

O HODNOTENÍ SA USKUTOČNÍ 
v spolupráci s navrhovateľom NDS, a.s.,

dňa 15. 7. 2010 (štvrtok) o 16.30 h
v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca,

Primaciálne námestie 1
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Slávnu Coco

Chanell uvedie

české divadlo 
DIVADLO
S hrou Jiřího Justa Coco Chanell
prichádza do Bratislavy pražské
divadlo. Môžete ju vidieť 4. augusta
2010 o 20.30 h na Divadelnom nádvo-
rí Zichyho paláca, Ventúrska 9. 
Jedna z najbohatších žien sveta, seba-
vedomá pani kapitalistka, osobnosť s
ostrým, až cynickým humorom,
neprestala byť nikdy nešťastnou naiv-
nou krajčírkou, túžiacou mať to, čo
väčšina žien: manžela a dieťa. Celoži-
votná slečna však mala „šťastie v kar-
tách a smolu v láske“. Pokiaľ si to
nezavinila sama. 
Všetky jej lásky - a len tých Veľkých a
Zaručene Posledných sama napočítala
päť - sa končia tragédiou alebo krachom.
Asú to lásky rôznych národov, aj banko-
vých kont: následník ruského trónu,
anglický lord, chudobný francúzsky bás-
nik, nemecký nacistický dôstojník... 
Hrajú Michaela Dolinová, Libuše
Švormová, Jan Čenský a Lumír Olšov-
ský. Režisérom je Filip Menzel. (dš)

Sklenený folk

môžete počuť 

v Medickej 
HUDBA
Medická záhrada ponúka vo svojom
programe Folk v Medickej 29. júla
2010 o 19.00 h vystúpenie vokálnej
skupiny Sklo.
Hudobný prejav skupiny je charakte-
ristický prepracovaným viachlasným
spevom a capella, s vlastným sporadic-
kým inštrumentálnym sprievodom. 
V repertoári, zameranom od starej až po
súčasnú vokálnu tvorbu, je možné nájsť
duchovné piesne, renesančné piesne,
madrigaly, ľudové piesne, vianočné
koledy a černošské spirituály. Skladby
interpretuje z pôvodných zápisov, ako i
vo vlastných úpravách a v úpravách
známych hudobných skladateľov.
Kapelu tvoria Slávka Horváthová,
Viliam Solčány, Ivan Schreiner, Peter
Koma a Radovan Tomeš - bas. (dš)

V Zichyho paláci

sa bude hľadať 

nový manžel
DIVADLO
Na Divadelnom nádvorí Zichyho
paláca, Ventúrska 9, sa 21. júla 2010
o 20.30 h uskutoční divadelné pred-
stavenie chorvátskeho autora Mira
Gavrana Hľadá sa nový manžel.
Dej nás zavedie k bratislavskej vdove
Zdenke, ktorá má už dosť samoty a roz-
hodne sa hľadať si nového manžela
pomocou inzerátu. Situáciu chce využiť
jej dlhoročný sused, bývajúci v slúžkov-
skej izbe naproti jej štvorizbového bytu,
ktorý chce ľsťou prísť k väčšiemu bytu.
Požiada svojho kamaráta z detstva -
toho času bezdomovca, aby zahral
budúcich nápadníkov tak, že ich vdove
zhnusí, a tým pripraví situáciu pre neho
ako jediného možného kandidáta na
ženenie. Hrajú Zuzana Tlučková, Jožo
Pročko, Marián Labuda ml. Režisérom
je Ľubo Roman. (dš)

Nenápadná

kresba sa snaží

byť sondou
VÝSTAVA
V Galérii Cypriána Majerníka,
Zichyho paláci na Ventúrskej 9, otvo-
rili výstavu s názvom Nenápadné
médium (súčasné podoby kresby). 
Výstava sa odvoláva na tradíciu celoslo-
venských prehliadok kresby. Predstavu-
je kresbu v súčasnosti, no zameriava sa
na také jej polohy, ktoré ovplyvnili nové
médiá alebo na výtvarné realizácie
hybridnej povahy, ktorých je súčasťou.
Je sondou do dnešných foriem tohto
média. 
Výstava ponúka možnosť polemizovať
so vžitými predstavami o kresbe, o jej
tradičných formách, ako aj o zaužíva-
nom spôsobe jej prezentácie. Potrvá do
31. júla 2010. (dš)

Viac o bratislavskej
kultúre sa dozviete na

www.banoviny.sk

Raz hore a raz dole - to tvrdí maliarka

Ildikó Pálová obrazmi v Pálffyho paláci

Sakrálne klenoty možno obdivovať 

v Klenotnici na Bratislavskom hrade

VÝSTAVA
V Pálffyho paláci na Panskej 19 sprí-
stupnili v rámci cyklu Mladá slo-
venská maľba výstavu slovenskej
maliarky Ildikó Pálovej pod názvom
Raz hore, raz dole.
Návštevníkom tým poskytli príležitosť
prejsť sa životom jednej ženy, ktorá je
manželkou aj matkou, vnímavou zapi-
sovateľkou životných udalostí, ktoré
pretavuje do farieb a nanáša na plátno.
Ildikó Pálová je špecifický solitérny
fenomén mladej slovenskej maľby, je
autorkou, ktorú nie je možné zaradiť k
žiadnej skupine, „škole“ či smeru. 
Jej životné príbehy a spôsob ich pre-
zentácie sú miestami až desivo strhujú-
ce. Autorka maľuje, pretože musí.
Musí vypovedať svoje zážitky a samot-
né maľovanie ju oslobodzuje od vlast-
nej vnútornej rozorvanosti. Prostredie
malého mesta Rimavskej Soboty ani
rodinné prostredie ju nesmerovali či

neinšpirovali k umeleckej tvorbe, k
výtvarnému umeniu však sama od seba
inklinovala už od detských rokov.
Počas štúdií a krátko po nich sa veno-
vala expresívnej figurálnej tvorbe, ako
aj portrétnej tvorbe (prevažne aj so sil-
ným sociálnym kontextom), kde skôr
ako o konkrétnu podobu sa snažila o
vystihnutie charakteru. 
Rovnako to bolo aj pri jej viac-menej
fiktívnych autoportrétoch, v ktorých sa
zobrazovala ako stará žena. Už vtedy
pôsobili jej maľby značne dynamicky s
nepokojnou líniou. Mala šťastie na
pedagógov, spočiatku Adama Szentpé-
teryho, neskôr Rudolfa Sikoru a Juraja
Bartusza, ktorí sa ju nesnažili pretvárať
na svoj obraz, ale nechávali celkom
prirodzene dozrievať jej vlastný
výtvarný prejav. 
Postupne, tak ako žila, vytvárala aj roz-
mernejšie cykly viažuce sa na miesta,
kde strávila dlhší čas - či to bolo

Nemecko, kde bola násilím zadržiava-
ná, potom Anglicko, kde sa starala o
starých ľudí, neskôr zaznamenávala
zážitky z pobytov na psychiatrii, roz-
siahla bola jej tvorba v galérii v Rimav-
skej Sobote, aktuálne reagovala na
zážitky so svojimi blízkymi, rozmerný
cyklus vytvorila aj zo svojho vzťahu -
od zoznámenia sa so svojim mužom,
cez tehotenstvo a pôrod až po zobrazo-
vania svojho syna Dávida či už v príro-
de, so zvieratami alebo v cirkuse. 
S trochou nadnesenosti by sa dalo kon-
štatovať, že od záznamov ponižovania
sa dostáva do štádia zobrazovanej
lásky a šťastia z chvíľ strávených so
svojim synom. Pri Ildikó Pálovej však
je vždy mimoriadne ťažké predpove-
dať jej ďalšie smerovanie. A pri pre-
hliadke jej obrazov musíte mať mini-
málne takú guráž, akú má autorka pri
svojej tvorbe. Výstava potrvá do 22.
augusta 2010. (ij, dš)

VÝSTAVA
Ars liturgica - Zlatníctvo v službách
liturgie je názov výstavy sprístupne-
nej v zrekonštruovanej Klenotnici
Bratislavského hradu.
Výstavu pripravilo Slovenské národné
múzeum-Historické múzeum v spolu-
práci s NR SR a Konferenciou bisku-
pov Slovenska. 
Umelecké diela sú dovezené zo 40
inštitúcií, farností a kostolov veľkých
miest i malých obcí celého Slovenska.
Výstava predstavuje 112 sakrálnych
klenotov - kalichov, cibórií, monštran-
cií, kadidelníc, svietnikov, relikviárov
a iných predmetov vyrobených výluč-
ne z drahých kovov - zlata a striebra.
Všetky sú ukážkou remeselnej virtuo-
zity zlatníckych majstrov.
Liturgické predmety sú prezentované
chronologicky od 14. storočia po
súčasnosť. Vývoj zlatníckeho umenia
demonštrujú autorky výstavy Alena
Piatrová a Ingrid Štibraná na príkla-

doch, vďaka ktorým si návštevník
môže ľahšie uvedomiť postupné
zmeny tvarov, techník a výzdoby. Svo-
jimi liturgickými predmetmi sú zastú-
pené všetky majoritné kresťanské cirk-
vi pôsobiace na území Slovenska, teda
rímskokatolícka, evanjelická a. v.,
reformovaná kresťanská cirkev, gréc-

kokatolícka a pravoslávna. Každý
predmet v sebe skrýva časť histórie:
hľadeli naň tisíce a tisíce ľudí, dotýka-
li sa ich stovky farárov, slúžili pri mno-
hých bohoslužbách. 
Na rozdiel od mnohých iných exponá-
tov vystavovaných bežne v múzeách,
predmety prezentované na výstave Ars
Liturgica - Zlatníctvo v službách litur-
gie sa stále používajú. Boli vyňaté zo
svojho sakrálneho prostredia, aby ich
vystavením mali návštevníci možnosť
vnímať najmä ich umelecko-remeselnú
stránku. 
Rok 2010 bol vyhlásený za Rok kres-
ťanskej kultúry. Cieľom tohto poduja-
tia je reflexia európskych kresťanských
koreňov v konfrontácii so smerovaním
kultúry, umenia a spoločnosti. Ambíci-
ou výstavy Ars Liturgica - Zlatníctvo v
službách liturgie je k tejto reflexii pri-
spieť. Výstava potrvá do konca apríla
2011. (dš)

FOTO - Peter Breier
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SOBOTA 17. júla
� 18.00 - Stelzhamma (A), Rakúska
ethno folk - funk skupina, Hviezdoslavo-
vo námestie 
�18.00 - 22.00 - Za dychovkou na Ku-
chajdu s DH Šarfianka, Kuchajda
� 21.00 - Training day, film, Autokino,
Zlaté piesky

NEDEĽA 18. júla
� 17.00 - Kocúr v čižmách, detské leto,
scéna v oblúkoch, Eisnerova ulica, za
expozitúrou VÚB, Devínska Nová Ves
�17.00 - Perníková striga Figa, Divad-
lo Dunajka, Záhrada Leberfinger, Sad
Janka Kráľa
� 18.00 - Peter Uličný a John Gale,
new country, Hviezdoslavovo námestie 

PONDELOK 19. júla
� 10.30 - Hamko - Mňamko, riekanky
a pesničky pre malých a veľkých. hrá:
Marcela Molnárová, Medická záhrada
� 19.09 - Andrea Bučková a jej skupi-
na, Robo Longauer a skupina Odušu,
Café Schez, Partizánska 2, Palisády
� 20.30 - Barokový súbor Ungaresca,
duchovná hudba baroka, Františkánsky
kostol, Františkánske námestie 

UTOROK 20. júla
� 10.00 - Kalanetika, Anka Repková,
Medická záhrada
� 17.00 - Cvičenie na chrbticu, Klára
Bačíková, Medická záhrada
� 21.00 - Wall - E, film, Autokino, Zlaté
piesky

STREDA 21. júla
� 10.00 - Kalanetika, Anka Repková,
Medická záhrada
� 17.00 - Braňo Jobus, predstavuje
detské knihy Láskavé rozprávky, Zázrač-
né rozprávky, Panta Rhei, Poštová ulica
� 18.00 - Silent duo, koncert, Medická
záhrada
�20.30 - Miro Gavran: Hľadá sa nový
manžel, Divadlo West, Divadelné ná-
dvorie, Zichyho palác
� 20.30 - M. Gavran: Všetko o
mužoch, Leto hereckých osobností,
Hlavné nádvorie Bratislavského hradu

ŠTVRTOK 22. júla
� 10.00 - Dychové cvičenie, Klára Bačí-
ková, Medická záhrada
� 17.00 - Sitra Achra, koncert virtuóza
Ericha „Boboša“ Procházku, Letná čitá-
reň u Červeného raka, Michalská 26
� 20.00 - Salón u Liszta, Život s vodou,

A. Vavrečka, gastroenterológ, J. Dzúrik,
hydrogeológ, hudobná skupina Business
Club Trio, hostiteľ večera: S. Bachleda,
publicista, Lisztova záhrada
� 20.30 - Bossanova with Lazaro &
Boris Čellár, spevák latino hudby, Zi-
chyho palác, Ventúrska 9
� 20.30 - M. Gavran: Všetko o
mužoch, Leto hereckých osobností,
Hlavné nádvorie Bratislavského hradu
� 21.00 - Hore, film, Autokino, Zlaté
piesky

PIATOK 23. júla
� 10.00 - Výtvarný workshop pre deti,
vedie Nora Mitrová, Medická záhrada
� 16.00 - Zvieratká zo ZOO, divadlo
Strigy, Slubekova záhrada
� 20.30 - Gregorian Meditations, 1.
ročník medzinárodného hudobného pro-
jektu, Tiburtina Ensemble (CZ), originál-
ny ženský vokálny súbor, Nádvorie Kla-
risky, Klariská 5

�20.30 - M. Gavran: Všetko o mužoch,
Leto hereckých osobností, Hlavné nádvo-
rie Bratislavského hradu

SOBOTA 24. júla
� 18.00 - Swing Society Orchestra
Bratislava, swingový a tanečný orches-
ter vychádzajúci z tradície veľkých
orchestrov 40. a 50. rokov minulého sto-
ročia so zapracovaním prvkov dnešnej
pop - music, Hviezdoslavovo námestie 
� 18.00 - 22.00 - Tancujeme pri jazere
s HS Roland Live, Kuchajda
� 20.30 - Gregorian Meditations, Gre-
goriana (SK), Miešaný vokálny súbor z
Dómu sv. Alžbety v Košiciach, Nádvorie
Klarisky, Klariská 5 
� 21.00 - Ratatouille, film, Autokino,
Zlaté piesky

NEDEĽA 25. júla
� 17.00 - Babky Ježibabky, divadlo
Vešiak, Záhrada Leberfinger, Sad Janka
Kráľa
� 18.00 - Ľ. Šrámek & M. Jakabčic
kvartet, Hviezdoslavovo námestie
� 20.30 - Gregorian Meditations, Sva-
tomichalská Gregoriánská Schola (CZ),
Zbor mužov z Katedrály sv. Petra a Pavla
v Brne, Nádvorie Klarisky, Klariská 5 

PONDELOK 26. júla
� 10.30 - Ježko a líška, hrá: divadlo
Zanzara, Medická záhrada
� 20.30 - Birmingham Festival Choral
Society (GB), Františkánsky kostol,
Františkánske námestie
�20.30 - M. Gavran: Všetko o ženách,
Leto hereckých osobností, Hlavné
nádvorie Bratislavského hradu

UTOROK 27. júla
� 10.00 - Kalanetika, Anka Repková,
Medická záhrada
� 17.00 - Cvičenie na chrbticu, Klára
Bačíková, Medická záhrada
� 17.00 - V. Koubek, koncert českého
pesničkára, Letná čitáreň u Červeného
raka, Michalská 26
� 18.00 - Brušné tance, Medická záhrada
�20.30 - M. Gavran: Všetko o ženách,
Leto hereckých osobností, Hlavné ná-
dvorie Bratislavského hradu
� 21.00 - Pán prsteňov: Spoločenstvo
prsteňov, film, Autokino, Zlaté piesky

STREDA 28. júla
� 10.00 - Kalanetika, Anka Repková,
Medická záhrada
� 18.00 - Oregon, piesne Honzu Nedvě-
da, koncert, Medická záhrada
� 20.30 - K. Vosátko a kolektív: Model-
ky 2 (krása neni šetko), divadlo GUna-
GU, Divadelné nádvorie, Zichyho palác

ŠTVRTOK 29. júla
� 10.00 - Dychové cvičenie, Klára Bačí-
ková, Medická záhrada
�18.00 - V. Koubek, koncert, Letná čitá-
reň U červeného raka, Michalská 26
�19.00 - Sklo, koncert folkovej skupiny,
Medická záhrada
�20.30 - J. Babjak a E. Šeniglová - opera
a opereta, Zichyho palác, Ventúrska 9 
�21.00 - Zvieracia kazajka, film, Auto-
kino, Zlaté piesky

PIATOK 30. júla
� 10.00 - Výtvarný workshop pre deti,
vedie Nora Mitrová, Medická záhrada
� 18.00 - 22.00 - Letné tanečné piatky
s HS Saturn, Stredisko kultúry BNM,
Vajnorská 21
�20.30 - Letné literárne láskanie, Dau-
bnerová číta Cocteaua, Nádvorie Klari-
sky, Klariská 5 

SOBOTA 31. júla
� 18.00 - Violin orchestra, vlastné
aranžmány od ľudovky až po operetu,
Hviezdoslavovo námestie 
� 18.00 - 22.00 - Za dychovkou na
Kuchajdu s DH 11 z Ivanky, Kuchajda

� 20.30 - Letné literárne láskanie,
Lauko číta prekliatych básnikov, Nádvo-
rie Klarisky, Klariská 5 
� 21.00 - Jánošík - Pravdivá história,
film, Autokino, Zlaté piesky

NEDEĽA 1. augusta
� 17.00 - Gašparko a drak, scéna v
oblúkoch, Eisnerova ulica, za expozitú-
rou VÚB, Devínska Nová Ves
�17.00 - Rytier Bajaja, Záhrada Leber-
finger, Sad Janka Kráľa
� 18.00 - Marián Bango - Poviem vám
to piesňou, bez zraku, nie však bez zápa-
lu pre krásnu hudbu, slovenský Andrea
Bocelli, Hviezdoslavovo námestie 
� 20.30 - Letné literárne láskanie,
Gábor číta Xiaolu Guo, Nádvorie Klari-
sky, Klariská 5

PONDELOK 2. augusta
�17.00 - Cirkus Pepele, Divadlo Žihad-
lo Nádvorie Sv. Jána Nepomuckého, Pri-
maciálny palác 

UTOROK 3. augusta
�10.00 - Hathajóga, Soňa Ftáčniková,
Medická záhrada
� 17.00 - Cvičenie na chrbticu, Klára
Bačíková, Medická záhrada
� 21.00 - Ďakujeme, že fajčíte, film,
Autokino, Zlaté piesky

STREDA 4. augusta
� 20.30 - Jiří Just: Příběh Coco Cha-
nell, Pražské divadlo, Divadelné nádvo-
rie, Zichyho palác

ŠTVRTOK 5. augusta
� 17.00 - Sivia Josifovská band, prvá
dáma slovenského jazz&blues, Letná
čitáreň u Červeného raka, Michalská 26
�17.00 - Tomáš Janovic číta zo Sándo-
ra Máraia, SNG, Esterházyho palác,
Nám. Ľ. Štúra 4
� 20.30 - Jana Orlická - Chanson, s´il
vous plait!, šansoniérka, Zichyho palác,
Ventúrska 9
�21.00 -Autá, film, Autokino, Zlaté piesky

PIATOK 6. augusta
� 18.00 - 22.00 - Letné tanečné piatky
s HS Skan, Stredisko kultúry BNM, Vaj-
norská 21
� 20.00 - Šanson.Cz - Chanson. Pl -
Šansón.Sk, 4. ročník medzinárodného
hudobného projektu, Maria Meyer (PL),
Lisztova záhrada

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

vyjdú opäť o tri týždne

5. augusta 2010

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

Nulové navýšenie, akontácia od 20%,   

Nulové poistenie (Povinné zmluvné poistenie + KASKO) 

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

Mercedes-Benz Financial

Motor-Car Bratislava, s.r.o. Tuhovská 5, Tel.:02-4929 4555, E-mail: info@mercedes-benz.sk; Motor-Car Bratislava, s.r.o. Hodonínska 7, Tel.:02-4929 4399, E-mail: lamac@motor-car.sk
Motor-Car Bratislava, s.r.o. Panónska cesta 31, Tel.:02-6829 4111, E-mail:panonska@motor-car.sk

Trieda GL už od:  

73 542,00 € 

Trieda M už od:  

54 442,50 € 

Trieda GLK už od:  

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


