
O vysokom výskyte komárov v meste,
ktorý už od júna trápi obyvateľov
Bratislavy, o možných epidemických
rizikách, ale aj o účinnej ochrane
pred nepríjemným bodavým hmy-
zom sme sa pozhovárali s hlavným
hygienikom Slovenskej republiky
Ivanom ROVNÝM.
- V súčasnosti nie sú na Slovensku a ani
v Bratislave komáre považované za epi-
demiologicky významný hmyz prenáša-
júci epidémie infekčných ochorení.
Riziká vyplývajú z možnej sekundárnej
infekcie. Napríklad rozškriabaním
poštípaného miesta sa môžu objaviť
alergické prejavy u niektorých citlivých
jedincov, najmä u malých detí.
Kde ich bolo začiatkom leta najviac?
- V mestských častiach Devínska Nová
Ves, Devín, Dúbravka a Karlova Ves,
Kramáre (okolo Železnej studienky),
Petržalka, Rusovce a Čunovo. 
Ako sa z hygienického a epidemiolo-

gického hľadiska vyhodnocuje šíre-
nie tohto hmyzu?
- Informácie o výskyte sa dostávajú k
regionálnym úradom verejného zdra-
votníctva najčastejšie od obyvateľov.
Potom sa vyhodnocujú v spolupráci s
obcami a v určitých prípadoch, naprík-
lad ak je nadmerný výskyt komárov,
regionálne úrady odporúčajú obvykle
postreky, ktoré potom zabezpečujú obce
prostredníctvom špecializovaných fi-
riem. Vzhľadom na to, že v našich pod-
mienkach komáre neznamenajú osobit-
ne významné riziko šírenia prenosných
ochorení, nie je dôvod uplatňovať pro-
tiepidemické opatrenia. 
Máte v súčasnosti pre Bratislavu
nejaký návod, ako sa účinne indivi-
duálne chrániť proti komárom?
- Individuálna ochrana spočíva v správ-

nom a primeranom oblečení a v použí-
vaní repelentov. V tomto čase sa treba
vyhýbať prechádzkam v prírode večer a
blízko vôd, pretože komáre sú najaktív-
nejšie vtedy a na svitaní. Odporúča sa aj
používanie ochranných sieťok na
oknách a dverách, ale aj na detských ko-
číkoch či používanie elektrických odpu-
dzovačov.
Aká ďalšia preventívna ochrana ľudí
pred komármi je možná?
- Ide o trvalú starostlivosť o čistotu obyt-
ného prostredia. Pravidelné kosenie
vysokej trávy, buriny a kríkov vo dvo-
roch, záhradách a kosenie bezprostredné-
ho okolia domu. Dôležité je likvidovanie
možného liahniska komárov včasným
odvozom komunálneho odpadu z okolia
ľudských obydlí, najmä plechoviek, plas-
tových fliaš, konzerv, pneumatík a
nádob, v ktorých sa môžu v zachytenej
dažďovej vode liahnuť komáre.

Zhováral sa Robert Lattacher
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Farbu fasády

Dómu určia

po prieskume

pamiatkari
STARÉ MESTO
Farbu, charakter fasády a štýl
rekonštrukcie Katedrály svätého
Martina, ktorý je v súčasnosti obale-
ný lešením, určia reštaurátori a
pamiatkari až po prieskume veže,
ktorý ešte nie je dokončený.
Na budúcu podobu fasády a jej farbu sa
pýtajú mnohí čitatelia Bratislavských
novín. Tomu však predchádza prie-
skum katedrály, ktorý má odhaliť roz-
sah poškodenia veže nachádzajúcej sa
v havarijnom stave. Podľa Bratislav-
skej arcidiecézy sa bude pravdepodob-
ne rekonštruovať fasáda a krov veže,
strešná krytina a niektoré pozlátené
prvky. 
V súvislosti s budúcou vonkajšou
podobou katedrály hovorca Bratislav-
skej arcidiecézy Jozef Haľko uviedol,
že katedrála je objekt s najvyšším mož-
ným režimom pamiatkovej ochrany -
investor preto nemôže konať svojvoľ-
ne bez rozhodnutia príslušného pamiat-
kového úradu. 
„Znamená to, že farba a štýl rekon-
štrukcie sa určí až po pamiatkovom a
reštaurátorskom prieskume, ktorý ešte
stále pokračuje, a následne na základe
rozhodnutia pamiatkového úradu,“
konštatoval hovorca arcidiecézy. V
minulosti bola napríklad zmenená aj
farba fasády Bratislavského hradu z
pieskovožltej na pôvodnú, bielu. Na
pôvodnú, žltú, sa nedávno zmenila aj
farba historického gymnázia na Grö-
sslingovej ulici.
Dóm sv. Martina, v súčasnosti Kate-
drála sv. Martina, postavili v 14. storo-
čí na mieste pôvodného románskeho
Kostola sv. Salvatora a cintorína. Po
desaťročiach stavebných prác bola v
roku 1452 vysvätená centrálna loď.
Prístavby sú z 15. až 18. storočia.
Počas 18. storočia pridali do celého in-
teriéru kostola barokové prvky, ktoré v
19. storočí v rámci znovuobnovenia
pôvodného gotického slohu odstránili.
Baroková kaplnka sv. Almužníka však
ostala zachovaná. 
Po dobití Stoličného Belehradu Os-
manskou ríšou, kde sa nachádzala aj
uhorská korunovačná bazilika, sa stal
Dóm sv. Martina v rokoch 1563 až
1830 korunovačným kostolom, kde
korunovali 10 uhorských kráľov, jednu
panujúcu kráľovnú a osem kráľov-
ských manželiek. V roku 1760 blesk
zničil pôvodnú vežu kostola a tá muse-
la byť nahradená novostavbou, ktorá
bola znovu zničená požiarom v roku
1835. V roku 1847 bola veža rekon-
štruovaná a v roku 1877 dostal Dóm sv.
Martina dnešnú podobu. Naposledy
katedrálu opravovali v 60 - 70. rokoch
minulého storočia. (rob, brn)
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STARÉ MESTO
Kovové výplne do vitrín kombinova-
né s plastom osadil v týchto dňoch
väčšinový vlastník priestorov paláca
Motešických na Gorkého ulici, spo-
ločnosť CDC. Osadil ich na miesto
drevených, ktoré tam boli počas fun-
govania bývalej reštaurácie Vegetka.
Mnohých okoloidúcich nový vonkajší
vzhľad bývalej Vegetky poburuje. Zho-
dujú sa, že ide o znetvorenie celej histo-
rickej budovy a ide vraj o ďalší prešľap
po nešťastnej nadstavbe na objekte tejto
národnej kultúrnej pamiatky, ktorú pred
nevhodnými úpravami nedokázal ochrá-
niť ani Krajský pamiatkový úrad.

Prízemné priestory paláca Motešických
prenajíma mesto, ale z magistrátu sme
sa dozvedeli iba to, že ide o pamiatkový
objekt a rekonštrukcia preto musí byť
nevyhnutne v koordinácii s pamiatkar-
mi a so stavebným úradom.
Samotní krajskí pamiatkari tvrdia, že
ide o kovové výplne otvorov a ich
povrchová úprava ešte nie je konečná.
Všetky práce na prízemí v rámci fasády
pritom odsúhlasili. Na otázku, prečo
investor zachoval pôvodné výplne vitrín
z Gorkého ulice a z Laurinskej nie, sme
dostali odpoveď: „Rozdiel vychádza z
diametrálne odlišného stupňa zachova-
nia originálnej situácie, respektíve histo-

rickej substancie, ktorá je predmetom
pamiatkovej ochrany.“ Stavebný úrad v
Starom meste informoval, že v staveb-
nom povolení sa nerieši materiálové a
tvarové vyhotovenie rámov. To má v
kompetencii pamiatkový úrad.
Podľa historika Štefana Holčíka predo-
šlé rámy tiež neboli originálne, išlo o
rozširované otvory z prvej polovice 20.
storočia. „Mrzí ma, že ich teraz ešte viac
zvyšujú,“ uviedol. Ako dodal, k príklad-
ne obnovenej fasáde sa také veľké otvo-
ry na prízemí nehodia. Osobne ho mrzí,
že investor úplne prerobil bránu - „ide sa
do nej po schodoch, hoci to bola vždy
vozová brána, “uviedol. (rob)

Palác dostal nevkusné kovové vitríny
Vlastníka vôbec netrápi, že nové kovové výplne sa k palácu nehodia. FOTO - Robert Lattacher

Proti komárom treba bojovať aj čistotou

Staromešťania

chcú návrat 

tržnice do 

Starej tržnice
STARÉ MESTO
Koncom júla vznikla iniciatíva Vráť-
me tržnicu do Starej tržnice!, ktorá si
za cieľ kladie obnovu pôvodnej funk-
cie Starej tržnice na Námestí SNP v
Bratislave. O budúcom využití Starej
tržnice by totiž mali v krátkom čase
rozhodnúť mestskí poslanci, z kto-
rých niektorí presadzujú zmenu
tržnice na kultúrne zariadenie.
Iniciátorom návratu tržnice do Starej
tržnice je staromestský miestny posla-
nec a šéfredaktor Bratislavských novín
Radoslav Števčík. Prvým krokom bolo
vytvorenie skupiny v sociálnej sieti
Facebook, ďalej chce o podporu požia-
dať starostu mestskej časti Staré Mesto
a všetkých poslancov miestneho zastu-
piteľstva mestskej časti Bratislava -
Staré Mesto, ako aj poslancov brati-
slavského mestského zastupiteľstva
zvolených za Staré Mesto. Práve
zástupcovia Staromešťanov v miestnej
a mestskej samospráve by sa podľa
neho mali zasadiť za obnovu pôvodnej
funkcie Starej tržnice.
„Staromešťanom zostal posledný
funkčný verejný trh na Žilinskej ulici a
aj ten by mal onedlho zaniknúť. Dom-
nievam sa, že prirodzeným miestom na
obnovu trhu v Starom Meste je práve
Stará tržnica, ktorú nechalo mesto na
tento účel pred sto rokmi vybudovať,“
tvrdí R. Števčík. „Verím, že vedenie
mesta a väčšina poslancov sa k budúc-
nosti Starej tržnice postaví zodpovedne
a podporia obnovu jej pôvodnej funk-
cie - verejného trhoviska,“ dodal.
Zmeniť tržnicu na obchodnú galériu
nepovažuje za šťastné, najmä ak neďa-
leko je zrekonštruovaný obchodný
dom My Bratislava a na Námestí SNP
čaká na rekonštrukciu obchodný dom
Dunaj. Rovnako zámer niektorých
mestských poslancov premeniť Starú
tržnicu na kultúrne zariadenie - výstav-
nú sieň či kunsthale, nepovažuje za
šťastný. Najmä, ak túto funkciu v
súčasnosti plní Dom umenia (bývalé
Véčko) na Námestí SNP, ktorý je len
niekoľko desiatok metrov od tržnice.
Stará tržnica je už poldruha roka zatvo-
rená. Za ten čas bola niekoľkokrát
využitá pre uzatvorenú spoločnosť -
ako napríklad na módnu prehliadku či
tanečnú súťaž súkromnej televízie.
Vlani tam bola niekoľko mesiacov
výstava o Himalájach, v súčasnosti je
objekt Starej tržnice nevyužívaný.
Za obnovu trhoviska v Starej tržnici sa
vyslovili aj čitatelia internetového vy-
dania Bratislavských novín. Až 77%
účastníkov ankety sa vyslovilo za
obnovu trhoviska, za premenu na kul-
túrne zariadenie bolo 19% a za ob-
chodnú galériu 4% hlasujúcich. (stn)



JAROVCE
Zadunajská časť diaľnice D2 je už
roky tŕňom v oku obyvateľov Jaro-
viec. Diaľnica spája mestskú časť s
Petržalkou a s centrom mesta, no
napriek tomu je spoplatnená. Jej
predčasné užívanie sa skončilo v roku
2008 a pre nadmerný hluk nie je
zatiaľ skolaudovaná.
Obyvatelia mestskej časti však zažili
nedávno šok. V uplynulých dňoch, po-
čas výdatných dažďov, nezvládala
diaľničná kanalizácia odvádzať dažďo-
vú vodu, ktorá vyvierala na povrch a
zaplavila priľahlé pole s dozretou úro-
dou. Miestnemu poľnohospodárovi
zničila voda z diaľnice D2 viac ako
polovicu úrody.
Nespokojní občania sa rozhodli zorga-
nizovať petičnú akciu za zastavenie
nelegálneho užívania spomenutého

úseku diaľnice až dovtedy, kým nebu-
de riadne skolaudovaný. Počas prvého
týždňa podpísala petíciu viac ako
štvrtina obyvateľov mestskej časti.
„Národná diaľničná spoločnosť a mi-

nisterstvo dopravy nás dlhodobo igno-
rujú a dúfame, že petíciou ukážeme
zdvihnutý prst.“ informoval Jozef
Uhler, člen petičného výboru. (ur)

FOTO - Jozef Uhler

2BRATISLAVSKÉ NOVINY 26/2010

Bratislavské
pamiatky nemá
kto chrániť!
Po niekoľkoročnom zápase staromest-
skej samosprávy s čiernou stavbou na
Hviezdoslavovom námestí č. 25 prišiel
nečakaný úder pod pás a s ním zrejme
aj záverečný gong. Po sérii pokút,
ktoré udelil staromestský stavebný
úrad a krajský stavebný úrad zrušil,
zmenili krajskí pamiatkari svoje
pôvodné stanovisko a de facto odobrili
túto nelegálnu nadstavbu.
Pôvodne dvojpodlažný dom na Hviez-
doslavovom námestí dovolili pamiatka-
ri nadstavať o ďalšie poschodia. Od
investora žiadali, aby fasáda nadstavby
bola presne v štruktúre pôvodnej zástav-
by. Na nadstavenom dome navyše povo-
lili ustúpenú fasádu so šikmou strechou.
Tá sa však nikdy nerealizovala -
namiesto nej tam investor postavil skle-
nenú nadstavbu, ktorá lícuje s fasádou a
pôsobí na dome ako päť na oko. Tak
vznikla čierna stavba, ktorej nedokázal
zabrániť starosta mestskej časti ani jeho
stavebný úrad. Už niekoľko dní však
táto stavba podľa všetkého čiernou nie
je, pamiatkari totiž zmenili názor a
súhlasili s preskleným čudom, ktoré je
vytiahnuté až na fasádu domu.
Staromestská pamiatková rezervácia
však vzápätí dostala ďalšie rany - na
Baštovej ulici začal majiteľ búrať
bývalý meštiansky dom, v Paláci Mote-
šických nahradil majiteľ drevené
výklady do Laurinskej ulice kovovými,
na rohu Klobúčnickej ulice v dome nad
Bratislavským kultúrnym a informač-
ným strediskom zmizla strecha a zača-
la rásť čudná nadstavba. To všetko za
bieleho dňa a pred zrakmi verejnosti,
stavebného úradu a bratislavských
pamiatkarov.
Ak pamiatkari pomáhajú v tomto meste
legalizovať čierne stavby, je najvyšší
čas prestať sa hrať na pamiatkovú sta-
rostlivosť a konečne sa o pamiatky sta-
rať. Je zrejme ťažké diktovať bohatým
investorom, ako majú svoje pamiatkovo
chránené domy obnovovať. Ak však
nechcú rešpektovať zásady pamiatkovej
starostlivosti, nech si radšej domy v
pamiatkovej rezervácii nekupujú. A
pamiatkari, ak nechcú pamiatky chrá-
niť a obnovovať, nech idú radšej podá-
vať na stavbu tehly. Radoslav Števčík

Voda z diaľnice zaplavila Jarovčanom

veľkú časť dozretej tohtoročnej úrody

Obyvatelia Donovalovej ulice musia

počkať na dokončenie prác na svahu

Poplatky budú

vyberať priamo

na cintorínoch
BRATISLAVA
Správa cintorínov organizácie
Marianum - Pohrebníctvo mesta
Bratislava posiela doporučené listy
užívateľom, respektíve nájomcom
hrobových miest, ktorí nemajú
uhradený poplatok za nájom a služ-
by spojené s nájmom hrobového
miesta na jednotlivých bratislav-
ských cintorínoch.
„Na základe skutočností, že sa nám z
týchto listov viac ako tretina vracia
späť ako neprevzatých - pre zmenu
adresy, úmrtiu nájomcu a podobne -
sme sa rozhodli, v záujme efektívne-
ho vyberania poplatkov za hrobové
miesta, pristúpiť k vyberaniu poplat-
kov od nájomcov hrobových miest
priamo na bratislavských cintorí-
noch,“ prezradil riaditeľ organizácie
Miloslav Hrádek.
Podľa jeho slov je najväčším parado-
xom, že najviac neplatičov je práve na
malých okrajových cintorínoch ako
napríklad cintorín Devín. „Z celkového
počtu hrobových miest je 67 percent
nezaplatených poplatkov, na cintoríne
Rusovce je napríklad 55 percent neza-
platených poplatkov, na cintoríne
Komárov je 37 percent, na cintoríne
Vrakuňa 39 percent, na cintoríne Podu-
najské Biskupice 34 percent nezaplate-
ných poplatkov atď.,“ opísal situáciu
na niektorých cintorínoch Miloslav
Hrádek.
Fakt, či nájomca hrobového miesta je
alebo nie je neplatičom, zistí nielen
priamo na cintoríne, prípadne zo s svo-
jich dokladov, ale aj na webovej strán-
ke organizácie Marianum www.maria-
num.sk v rubrike Máte zaplatené hro-
bové miesto?
Správa cintorínov organizácie Maria-
num bude v nasledujúcich týždňoch
vždy v sobotu od 8.00 do 12.00 h vybe-
rať poplatky za hrobové miesta priamo
na príslušnom cintoríne. O termínoch
výberu poplatkov bude informovať aj
na webovej stránke organizácie www.
marianum.sk.
„Tento spôsob výberu poplatkov zvoli-
la organizácia Marianum ako ústretový
voči všetkým nájomcom hrobových
miest, najmä však starším a chorým
občanom, ktorým cestovanie do stredu
mesta spôsobuje nemalé problémy,“
dodal Miloslav Hrádek. (mm)

STARÉ MESTO
Po petíciách a po vyše desiatich ro-
koch korešpondovania a s kompe-
tentnými pracovníkmi a asi tromi
starostami, ktorí sa vystriedali vo
svojich funkciách na Miestnom
úrade v Starom Meste, sa všetci
obyvatelia Donovalovej ulice, ako i
blízkeho okolia potešili, keď sa
začiatkom júna začali práce s jej
odkanalizovaním. 
Ako napísal čitateľ Anton Sudek, tešili
sa, že počas dažďov ich už nebude
ohrozovať vodopád, ktorý sa nekontro-
lovane valí ponad garáže na Vlčkovu a
na rohu Kuzmányho ulice dokonca
ohrozuje dom.  
„Začiatkom júna sa práce začali, ale
trvali iba približne štyri dni, keď pra-
covníci nemenovanej firmy odkopali
časť svahu, kde má byť umiestnená
kanalizácia a odviezli asi päť náklad-
ných áut zeminy. To bolo z ich strany
všetko. Poldruha mesiaca sa na tomto
pracovisku odvtedy nik neukázal.
Odstránením zeminy sa ešte zvýšilo
nebezpečenstvo zosuvu svahu z Dono-
valovej ulice, ako i možnosť zrútenia
oporného múru na Vlčkovej ulici, ktorý
by v prípade intenzívnych dažďov
nemusel vydržať nápor vody. Ak by sa

tak naozaj stalo, účet za odkanalizova-
nie bude oveľa väčší, než páni poslanci
pôvodne odsúhlasili. Takýto prístup
„kompetentných“ bol známy ešte v
nedávnej minulosti, ale ako vidno na
mnohých miestach sa odvtedy nič
nezmenilo. Je možné i to, že na vine sú
dovolenky,“ napísal Anton Sudek.
Na jeho postreh zareagovala hovorky-
ňa staromestskej samosprávy Alena
Kopřivová: „Dôvodom na pozastave-
nie prác bolo, že vykonaný geologický
prieskum nezistil v časti výkopu
navážky a spraše. Pri výkopových prá-

cach došlo k obnaženiu nestabilných
vrstiev. Táto skutočnosť si vyžiadala
vypracovanie posudku na metódu sta-
bilizácie svahu počas výkopových
prác. Na základe neho bude nutné svah
stabilizovať ZZ mikropilótami a klin-
covanou stenou výšky cca 2000 mm.
Termín realizácie mikropilót je asi do
10. augusta 2010. Vzhľadom na uvede-
né dôvody nie je možné v súčasnosti
pokračovať v prácach bez zabezpeče-
nia svahu mikropilótami,“ uviedla
Alena Kopřivová. (db)

FOTO - Anton Sudek

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
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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Na mestskú

zeleň pôjde 

dvetisíc eur
BRATISLAVA
Mestské časti Staré Mesto a Petržal-
ka, ako aj bratislavský magistrát
dostanú financie, ktoré im pomôžu
pri revitalizácii mestskej zelene.
Pri príležitosti Svetového dňa životné-
ho prostredia, ktorý každoročne pripa-
dá na 5. jún, sa totiž v Bratislave usku-
točnil nultý ročník verejnej finančnej
zbierky Úsmev pre strom. V samotnej
Bratislave sa vyzbieralo 2000 eur a
výťažok sa použije na zveľadenie
mestskej zelene. (mm)

Na Hlbokej

ulici budujú

oporné múriky
STARÉ MESTO
Do polovice augusta 2010 sa skončia
zabezpečovacie práce na Hlbokej
ceste. Cieľom mestskej časti Brati-
slava-Staré Mesto je vybudovaním
54 metrov dlhej sústavy oporných
múrikov - tzv. gabionov, ochrániť
pred padajúcimi skalami zo svahu. 
„Umiestňovaniu gabionov predchádza-
lo celkové vyčistenie svahov po obid-
voch stranách, ktoré spočívalo v
odstránení uvoľnených skál, popada-
ných konárov, suchých a chorých dre-
vín ohrozujúcich zdravie a život ľudí
prechádzajúcich po ceste. Práce sas
urobili pri zachovaní pôvodného prí-
rodného prostredia, o čom svedčí
napríklad zachovaný brečtan,“ infor-
movala hovorkyňa staromestskej
samosprávy Alena Kopřivová. 
Podľa jej slov rekonštruujú staré
hrdzavé a poškodené zábradlie, ktoré
osadia po celej dĺžke Hlbokej cesty,
pričom sa na ňom obnoví náter. „Vy-
čistená bola aj komunikácia, na ktorú
sa v uplynulom období pod vplyvom
času a poveternostných podmienok na
niekoľkých miestach zosunula zo
svahu zemina a kamene. Práce finan-
covala formou dotácie mestská časť
Bratislava-Staré Mesto,“ dodala Alena
Kopřivová. (brn)

Z Pečnianskeho

lesa má byť

chránený areál 
PETRŽALKA
Ochrana vzácnych lokalít lužných
lesov je cieľom nového projektu
Bratislavského regionálneho ochra-
nárskeho združenia (BROZ) pod
názvom Projekt ochrany Chránené-
ho areálu Pečniansky les. 
Projekt ochranári odôvodňujú tým, že
priamo na území hlavného mesta sa
dodnes zachovalo niekoľko vzácnych
lokalít lužných lesov na dunajských
ostrovoch. Z prírodovedného a kraji-
nárskeho aspektu sú to cenné plochy so
vzácnymi biocenózami, ktoré sa v
strednej Európe zachovali už len v
nepatrných zvyškoch. Vzhľadom na to,
že lesy sú pod vplyvom pravidelných
záplav a ovplyvňuje ich aj nepravidelná
hladina spodnej vody, je ochrana dôle-
žitá na zachovanie druhového bohat-
stva územia, ako aj typického rázu luž-
nej krajiny. 
Územie je zároveň biotopom chráne-
ných druhov rastlín a živočíchov, na
ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené
územia. Z druhov európskeho význa-
mu, ktorých populácie sa na území
navrhovaného chráneného areálu pra-
videlne vyskytujú, patrí k najvýznam-
nejším výskyt bobra vodného, ako aj
mnohých populácií netopierov.
V Pečnianskom lese platí dočasne 2.
stupeň ochrany. Pre zabezpečenie
priaznivého stavu je ochrana navrhova-
ná v kategórii chránený areál s druhým,
s tretím a so štvrtým stupňom ochrany,
keďže na takmer celom území sa
nachádzajú chránené biotopy európ-
skeho významu. Vyhlásenie územia v
kategórii chránený areál so štvrtým
stupňom ochrany nevytvorí podľa
ochranárov žiadne nové podstatné
obmedzenie hospodárskeho využitia
územia. (rob)

NOVÉ MESTO
Vlastnícke a prevádzkové problémy
ohlásil vlastník zrekonštruovaného
ôsmeho mlyna Klepáč na Železnej
studienke. Krátko po tom, ako bol
mlyn uvedený do prevádzky, ho údaj-
ní sponzori vyhodili z pozemku.
Podľa Viliama Sedlára sa to malo stať
29. júna 2010. Od tohto dňa je znemož-
nené užívanie Klepáča nielen vlastníko-
vi, ale aj ľuďom venujúcim sa pre-
vádzke v prospech detí a mládeže a sta-
rajúcich sa o bezpečnosť. 
„V uvedený deň neoprávnene vstúpil
na Klepáč pod štítom Klepáč - združe-
nie pre ôsmy mlyn na Vydrici pán Mi-
chael Dragašič spolu s pánom Radkom
Kašiarom a pracovníkmi, vymenili
zámky na budove a postavili tam stráž .
Klepáč je zneprístupnený, Klepáč je
okupovaný,“ opísal situáciu vlastník
Klepáča Viliam Sedlár. Dodal, že v ten
istý deň bola na mieste aj polícia, ktorá

„urobila záznam, ale na skutkovej veci,
teda na okupácii sa nič nezmenilo“. V.
Sedlár ďalej informoval, že 8. júla po-
dal trestné oznámenie na oboch meno-
vaných. Dodal, že na objekte bola násil-
ne preseknutá reťaz na bráne. Michael
Dragašič sa mal podľa V. Sedlára vyja-
driť, že on (Sedlár) už nie je vlastníkom
nehnuteľnosti. 
Polícia na otázku, či prijala oznámenia
na uvedených pánov, odpovedala, že in-
formácie ku konkrétnym osobám nepo-
skytuje. Zaujímavé je aj začiernenie,
resp. preškrtnutie údajov na informačnej
tabuli o Klepáči, ktorá sa nachádza na
turistickom chodníku nad ním. Na tabu-
li niekto prečiarkol informáciu o pre-
vádzkovateľovi a jeho adresu.
Po dlhoročnej devastácii ôsmeho mlyna
bol Klepáč sprístupnený verejnosti
minulý rok. Jeho otvorenou širokej
verejnosti predchádzali dlhoročné
spory. Majiteľka Ľudmila Sedlárová -

Rabanová najskôr darovala mlyn
občianskemu združeniu, ktoré si však z
pozemku urobilo viac-menej súkromné
piknikové miesto. Súd napokon darova-
ciu zmluvu a majetok vrátil pôvodnej
majiteľke. Následne bola založená nezi-
sková organizácia Klepáč - združenie
pre ôsmy mlyn na Vydrici, v ktorom sa
za jeho obnovu angažoval najmä man-
žel majiteľky - Viliam Sedlár. 
Mlyn mal a má slúžiť najmä skautom,
deťom a mládeži na vzdelávacie
výchovné programy s možnosťou krát-
kodobého ubytovania. Na internetovej
stránke Klepáča sú medzi hlavnými
sponzormi uvedení okrem Viliama Sed-
lára aj Michael Dragašič a Holcim Slo-
vensko, a. s., Michael Dragašič je kona-
teľom spoločnosti Euro Active Group,
ktorá rekonštruuje vedľajší deviaty
mlyn na Železnej studienke a snažil sa
aj o vybudovanie hotela neďaleko Kle-
páča. (rob)

Mlyn Klepáč je od konca júna obsadený, 

tvrdí jeho majiteľ, ktorého dnu nepustia

Situácia na Macharovej sa vyostruje,

rozhodnúť by mali miestni poslanci
PETRŽALKA
Prevádzkovanie parkoviska odtiah-
nutých osobných áut na Macharovej
ulici by mohli poslanci vyriešiť na
mimoriadnom rokovaní miestneho
zastupiteľstva v auguste.
Práve na augustovom rokovaní sa majú
petržalskí poslanci zaoberať kontro-
verzným parkoviskom, s ktorého pre-
vádzkou mnohí obyvatelia z okolia
nesúhlasia, ale sú aj takí, ktorým nepre-
káža. Mimoriadne zastupiteľstvo môže
ukázať, či poslanci budú súhlasiť s
novými podmienkami v novej zmluve.
Údajne s nimi nemá problém ani prevá-
dzkovateľ odťahovacej služby, spoloč-
nosť Car Towing. Tá na základe zmluvy
o päťročnom prenájme podpísanej sta-
rostom 26. júna 2009 začala 19. júla
2010 s odťahovaním áut zo Starého
Mesta a Petržalky. Hneď potom sa na
adresu starostu Petržalky Milana Ftáčni-
ka (nominat Smer-SD) zniesla kritika zo
strany petičného výboru. Ten mu v

mene 307 obyvateľov ulíc Macharova,
Pifflova a Wolkrova poslal otvorený list,
kde ho žiadal o definitívne vypovedanie
zmluvy o prenájme plochy. 
Obyvateľom prekáža najmä, že
nákladné odťahovacie autá jazdiace
pod oknami obytných domov ich rušia,
navyše zhusťujú dopravu na úzkych
uliciach, na ktorých majú po oboch
stranách zaparkované svoje vozidlá.
Argumentujú, že lokalita prišla o par-
kovacie miesta, ale aj finančnou nevý-
hodnosťou prenájmu pre mestskú časť.
Ročne dostane mestská časť za prená-
jom 30-tisíc eur. 
Iná časť miestnych obyvateľov, ktorí
prišli s petíciou za zachovanie parkovis-
ka pre odtiahnuté autá, tvrdí, že na býva-
lej voľnej ploche normálne autá vôbec
neparkovali a prostredie tam bolo
zanedbané a často nebezpečné.
Z miestneho petržalského úradu nás
informovali, že o zámere zriadenia par-
koviska sa vedelo pol roka dopredu

predtým, ako starosta Milan Ftáčnik
zmluvu podpísal. Tú mal na podnet
miestneho zastupiteľstva neskôr vypo-
vedať, no vzhľadom na sankciu, ktorá
by zaťažila rozpočet samosprávy, výpo-
veď radšej stiahol. Vypovedanie bez
sankcie by bolo možné len v prípade, ak
má samospráva k dispozícii konkrétny
projekt riešenia daného územia. Vtedy
by musel prevádzkovateľ parkoviska
odísť bez náhrady. 
Miestni poslanci podľa informácie
úradu na predchádzajúcich zastupiteľ-
stvách neschválili projekt ani návrh
novej zmluvy. S novými podmienkami
vraj súhlasí aj spoločnosť Car Towing.
Mala by sprístupniť 25 bezplatných par-
kovacích miest, vybudovať novú prístu-
povú komunikáciu k areálu, revitalizo-
vať okolie a po šiestich rokoch prenáj-
mu odovzdať areál mestskej časti.
Spoločnosť Car Towing, a.s., odťahuje
pre Staré Mesto na základe zmluvy z
konca minulého roka. (rob)

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

kôpku, policajt

ju odignoroval
LIST ČITATEĽA
Koncom júla som išiel cez Hviezdo-
slavovo námestie. Tesne predo mnou
sa producírovali dvaja mestskí poli-
cajti. V plnej zbroji, s dvoma psami.
A práve jeden zo psov sa rozhodol na
trávniku urobiť kôpku. Nič by na tom
nebolo, aj pes je len živý tvor, horšie
však bolo, že kôpka, či skôr riadna kopa,
nevyvolala u policajtov žiadnu reakciu.
Pokojne sa od nej pobrali preč, snažiac
sa nevšímať zdesené pohľady turistov
sediacich na terasách či okoloidúcich
Bratislavčanov. V tej chvíli ma zaujíma-
lo jediné, čo by som musel zaplatiť, keby
také niečo spravil môj päťkilový jorkšír
a keby ma pristihla táto hliadka. 
Týmto dvom pánom (obaja silnejšej
postavy, jeden mal okuliare) sa nestalo
nič, určite aj ďalej chránia čistotu brati-
slavských ulíc a pokutujú drzých maji-
teľov pudlíkov, že ich psi nemajú znám-
ku. Michal Griger, Staré Mesto

Cesta k Dunaju

je súkromným

majetkom?
LIST ČITATEĽA
Radní páni najskôr predali časť
nábrežia privilegovaným, vzápätí v
parku nechali postaviť monštrum
takmer prevyšujúce Hradný vrch. 
Potom začali búrať PKO, následne
nechali policajtmi dennodenne 24 hodín
strážiť PKO, aby ho niekto neukradol a
teraz dovolili zriadiť z hlavného vchodu
do PKO parkovisko. Áno, je tam vjazd
motorových vozidiel, rampy na výber
parkovného, vyznačené parkovacie
miesta, ale nikde nič pre chodcov. Oča-
kávam, že sa tam v najbližších dňoch
objavia tabuľky „Súkromný pozemok -
vstup zakázaný.“
V horúcom počasí robím tzv. malý
okruh, od hlavného vchodu do PKO po
priechod z nábrežia k Machnáču medzi
Výskumným ústavom vodného hospo-
dárstva a areálom Lafranconi. A div sa
svete, do priechodu sú z oboch strán
zabudované zamknuté mreže s nápisom
„Súkromný pozemok.“ Musel som uro-
biť „veľký okruh“ - teda až k Botanickej
záhrade. Bol som aj zvedavý, čí je ten
súkromný pozemok. 
Na vrátnici VÚVH mi bolo povedané,
že patrí ich ústavu. Pokiaľ viem, VÚVH
je príspevková organizácia, ktorej zria-
ďovateľom je ministerstvo životného
prostredia, teda je to štátna organizácia a
jej majetok, aj nehnuteľný patrí štátu. Je
to erár, nie súkromný pozemok. Ak by
tam boli umiestnili tabuľku „Dočasne
uzatvorené pre opravu fasády budovy
VUVH“, bol by som to akceptoval, ale
terajšie riešenie nie. Bolo mi povedané,
že otvorenia priechodu sa tak skoro
nedočkám, lebo oni nechcú byť zodpo-
vední za to, že si tam niekto zlomí nohu. 
Otázkou zostáva - je promenáda pri
Dunaji medzi PKO a Botanickou záhra-
dou súkromný pozemok (aj keď si ju
mnohí mýlia s verejnou komunikáciou),
môžem sa tam ešte beztrestne prechá-
dzať? Ak áno, dokedy ešte?
Prosím kompetentných, nedovoľte nám
zobrať nábrežnú promenádu. Prosím
vedenie VÚVH, nezatvárajte nám prie-
chody k Dunaju. Budeme vám za to
vďační. Karol Blavan, Staré Mesto

Lemon Tree ponúka thajskú kuchyňu
Na Hviezdoslavovom námestí vyrás-
tol citrónovník. Presnejšie thajská
reštaurácia LEMON TREE s prí-
vlastkom Thai Kitchen and Spicy
Bar. Nachádza sa v parteri domu na
Hviezdoslavom námestí číslo 7, kde
sú v suteréne THE RUM CLUB a na
streche Spicy Restaurant & Vodka
Bar SKY. Reštaurácia, klub aj bar sú
spoločným projektom známych bra-
tislavských barmanov (bartendrov).
Priestor, kde v minulosti bola predajňa
odevnej firmy z Kežmarku, sa zmenila
na nepoznanie. Každého návštevníka
pri vstupe do reštaurácie privíta hostes-
ka, ktorá ho aj uvedie k stolu či k výťa-
hu na strechu. V prednej časti je dlhý
bar, do ulice je pár stolíkov s barovými
stoličkami, v zadnej časti je jedálenská
časť s minipódiom pre hudobníkov. Po
večeroch tu je zrejme veselo. Cez deň tu
znie reprodukovaná hudba, ktorá by
mohla byť aj menej hlučná.
Interiér je ladený do hnedej a čiernej
farby - podlaha je drevená, na stenách sú
fototapety a zrkadlá. Ako sme už uvied-
li, reštaurácia je prepojená s rumovým
klubom v podzemí, kde sú aj spoločné
toalety. Cely priestor je zariadený origi-
nálne a vkusne.
Lemon Tree ponúka thajskú kuchyňu.
Ochutnali sme obe polievky - Číru

mierne pikantnú kuraciu polievku so
sklenými rezancami - Tom Kai (5,- €) a
Krémovú polievku s kokosovým mlie-
kom a pražmou - Tom Ka Pla (5,- €). Na
naše prekvapenie bola tá krémová pod-
statne pikantnejšia ako kuracia - a bez
upozornenia. Obe však boli chutné,
výhradu sme mali len ku kúskom citró-
novej trávy v kokosovej polievke, ktoré
sa nedajú zjesť a bolo ich tam plno. Táto
polievka navyše nebola vôbec krémová,
ale skôr smotanová (z anglického
cream). Pod krémovou polievkou si
zrejme každý predstaví niečo úplne iné,
ako to, čo servírujú v Lemon Tree.
Z predjedál sme si dali len Najemno
mleté kuracie prsia opečené na panvici s
thajským voňavým koriandrom - Laap
Kai (6,50 €). Pikantné to bolo ako šľak
- aspoň nás na to mohli upozorniť. Nie
každý má rád ostré jedlo.
Okrem hlavných jedál majú v ponuke
Phad Thai, čo sú sklené alebo ryžové
rezance či ryža pripravované vo woku
so zeleninou, morskými plodmi alebo
mäsom. Podávajú ich v kombinácii s
krevetami, hovädzou sviečkovou, ku-
racími prsiami, kačacími prsiami, loso-
som a tofu syrom.

Dali sme si Sklené rezance s vajíčkom,
cesnakom a dlhou fazuľkou - Phad
Woon Sen (7,- €) v kombinácii s tofu
syrom (9,- €), Ryžové cestoviny s vajíč-
kom, fazuľovými klíčkami a arašidami -
Pad Seew (7,- €) a Praženú thajskú ryžu
s vajíčkom, hráškom, hríbmi shitake a
mladou cibuľkou - Kao Pad (6,50 €) v
kombinácii s krevetami (11,10 €). Všet-
ky tri boli chutné, pokojne by mohli byť
zaradené medzi hlavné jedlá.
Z tých sme ochutnali Grilované kuracie
špíziky marinované s koreňom galanga
a strúčikom cesnaku - Satay (7,50 €),
Hovädziu sviečkovú s kari pastou zo
sušených kreviet paneng - Paneng
Neuaô (20,- €), Pražmu dusenú na
limetkách a cesnaku vo vlastnej šťave -
Pla Neuhng Manao (10,- €) a Rybie
guličky pripravované s červeným kari a
haďou fazuľkou - Tod Man Pla (8,- €).
K jedlám sa podáva Thajská ryža - Kao
Plao (2,50 €). Všetky boli vynikajúce.
Lemon Tree si určite nájde v meste stálu
klientelu. Ak nie kvôli pikantnej thajskej
kuchyni, tak určite kvôli vynikajúcim
miešaným nápojom a dobrej obsluhe.
Naše hodnotenie: ����

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

Treba si dávať pozor na „výhodnú“ kúpu
Človek je tvor nespokojný. V dňoch,
keď ortuť teplomera siahala nad 33
stupňov, sme kolektívne nadávali na
neznesiteľnú horúčavu. Keď sa zo
dňa na deň ochladilo na 18 stupňov,
tiež nám to nebolo vhod.
To české - Nenarodil se člověk ten, jenž
vyhověl by lidem všem - má očividne
univerzálnu platnosť. A nielen z hľadis-
ka meteorológie. Uvediem príklad, s
ktorým ste sa už pravdepodobne stretli. 
V obchodných strediskách, alebo pred
nimi, vám pôvabné slečny začnú podá-
vať rôzne kozmetické výrobky. Samo-
zrejme, zadarmo, ako darček od firmy
XY. Ak už máte plné zuby darčekov,
dajú vám poslednú škatuľku či tubu za
veľmi „výhodnú“ cenu. Tá je prirodzene
výhodná iba pre tú zdanlivo veľkorysú
firmu a vy netušíte, že ste práve zaplatili
za všetok nevyžiadaný tovar, o ktorom
nič neviete a na nič ho ani nepotrebujete. 
Iná finta vyzerá tak, že vám pod nos
strčia „vynikajúcu“ voňavku, ktorá sa
normálne predáva za sto eur, ale pretože

to je posledný kus, máte to šťastie, že ju
môžete získať za desať eur. Myslíte si, že
len kecám? Neverili by ste, koľko ľudí
na takéto praktiky naletí. Predovšetkým
starší ľudia, najmä ženy. V prvom prípa-
de je im trápne vrátiť všetok ten darova-
ný šmejd slovami, že nič platiť nebudú.
V druhom prípade si zase obeť povie, že
„kvalitnou“ voňavkou poteší niekoho z
rodiny - veď nekúp to za takú výhodnú
cenu!
Mohla by som do aleluja opisovať tele-
fonáty, v ktorých ma žiadajú o radu, ako
získať späť peniaze za neuváženú kúpu.
Nuž, v opísaných prípadoch nijako, pre-
tože podvodní predajcovia menia miesta
svojho účinkovania. Inak je to v prípade
tzv. párty predaja, kde pod zámienkou
zájazdu či občerstvenia dokážu kvalifi-
kovaní predajcovia vymámiť z jalovej
kravy teľa. Priamo na mieste nanútia
svojim obetiam predražené výrobky od

výmyslu sveta. Súčasťou podpísanej
zmluvy je obyčajne aj klauzula, že pod-
pisujete pri plnom vedomí a od zmluvy
sa nedá odstúpiť.
To je síce iba zbožné želanie predajcu,
ale zákon na svojej strane nemá.
Netešte sa však predčasne, úplne jedno-
ducho svoje peniaze naspäť nedostanete.
Po prvé - približne do týždňa musíte
vyhľadať onoho obchodníka. Po druhé -
ak narazíte na „tvrďasa“, ktorý sa s vami
odmietne baviť, nastupuje proces, ktorý
je uvedený v zákone: Oprávnený roz-
hodnúť v spore medzi predávajúcim a
spotrebiteľom je súd!
Faktom zostáva, že už aj u nás existuje
tzv. mimosúdna cesta - mediácia. Je lac-
nejšia a zrejme aj rýchlejšia ako súd. V
každom prípade to však stojí nervy a čas.
Márne mi preto do telefónu nadávate, že
sa u nás na spotrebiteľov vlastne kašle.
Je pravdou, že ochranu spotrebiteľov štát
ponechal na občianskych združeniach.
Prosím, za to ja naozaj nemôžem!

Marta Černá, Fórum spotrebiteľov

Zaplatia pokutu

a priestupok 

je vybavený
LIST ČITATEĽA
V roku 2005 začali s rekonštrukciou
domu na Hviezdoslavovom námestí
25. Mala to byť kombinácia pôvod-
nej historickej stavby s modernou
sklenenou fasádou. 
Už vtedy som mala obavy, ako sa to
skončí. Ide o kultúrnu pamiatku
postavenú v roku 1798 ako meštiacky
dom, ktorú sa poslanci Starého Mesta
rozhodli v roku 2002 predať. Spoloč-
nosť Urbia International, ktorá ho
rekonštruuje, mala povolenie nadsta-
viť dve nadzemné podlažia a podkro-
vie. Strecha mala byť šikmá a výško-
vo na rovnakej úrovni ako vedľajší
Krnov dom. 
Stavebník však namiesto toho zvýšil
budovu ešte o dve nadzemné podlažia
v rozpore s platným stavebným povo-
lením. Je to čierna stavba a v roku 2006
nás vtedajší zástupca starostu mestskej
časti ubezpečil, že mestská časť urobí
všetko pre to, aby čierna stavba zmizla.
Moje obavy sa však naplnili. Za čiernu
stavbu dostal stavebník smiešnu poku-
tu, ktorú hravo zaplatí, a stavbu doda-
točne zlegalizovali. Keď prechádzam
okolo domu, neviem, či sa mám smiať
alebo plakať. Znovu vyhral egoizmus,
chamtivosť a neúcta ku kultúrnej pa-
miatke. Marta Savová, Bratislava

Prečo autobus

nemôže chodiť

aj do Rovinky?
LIST ČITATEĽA
Chcela by som sa dozvedieť, prečo
mestská hromadná doprava nemôže
pravidelne chodievať aj do priľa-
hlých miest Bratislavy, napríklad
Rovinky a podobne.
Vzdialenosť medzi Rovinkou a Podu-
najskými Biskupicami je možno dva
kilometre. Mestská doprava jazdí bez
problémov do Čunova, ktoré je mest-
skou časťou, ale dokonca aj do Hain-
burgu, čiže medzištátne. 
Spoločnosť SAD síce zastrešuje me-
dzimestskú dopravu, no z vlastnej skú-
seností viem, že obsluhovanie nie je
časovo vyhovujúce a vodiči dokonca
nezastavujú na všetkých zastávkach. 

Simona Bachárová, Bratislava

Po kom sú

pomenované

naše ulice?
LIST ČITATEĽA
Nedávno som bol v Osle a videl som
tabuľku označujúcu meno ulice,
ktorá niesla meno nórsko-švédskeho
panovníka.
Na tom by nebolo nič zvláštneho, ale
popri mene ulice bolo aj uvedené, o
koho išlo a kedy žil. Kto to bol Jesen-
ský? Palacký? Gessay? Svoboda? Veľa
ľudí nemá ani tušenia.
Niečo podobného by povznieslo atrakti-
vitu mesta v očiach návštevníkov aj spo-
luobčanov a upevnilo hrdosť jeho oby-
vateľov, nehovoriac o zvýšení kultúr-
nosti a uvedomelosti nás všetkých. Stálo
by to pár gramov farby na tabuľke navy-
še a čas jedného historika - konzultanta.

Martin Pollák, Bratislava

P R E D Á M
veľmi pekný, jednopodlažný 5-ročný dom 

v obci Miloslavov časť Alžbetin Dvor 
12 km od Bratislavy, na rozlohe 1162 m2. Montovaný drevený dom je ekologický, z prírodných mate-
riálov, eurookná, strecha pálená hlina Tondach, slnečné kolektory na ohrev vody (marec-október).
Miestnosti: 5 izieb + obývačka s kozubom, prepojená je s jedálňou a kuchyňou, na mieru vyrobená
kuchynská linka so vstavanými spotrebičmi, špajza, 2 kúpeľne, šatník, zimná záhrada, dvojgaráž, kotoľ-
ňa, pod strechou úložný priestor. Úžitková aj okrasná záhrada sú veľmi pekne upravené. Na pozemku
je jazierko s potôčikom, závlahový systém, vlastná vŕtaná studňa. Všetky IS vrátane kanalizácie.

Cena: 425 000,- eur (prípadne dohodou) Tel.: 0908 713 267

�AUTOMATICKÉ 
POHONY na brány Z 
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Jungmannova 10-12, 851 01 Bratislava
tel./fax: 6252 5021, 0905 431 455

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

Vám vyrobí a namontuje 

Aj na splátky!

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

SBS prijme
pracovníkov

pre objekty v BA 
0948 032 610, 0948 032 666
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Zochova chata

má zostať verná

svojmu názvu
BRATISLAVA
Zochova chata v lokalite Modra -
Piesok, známa ako miesto zastávok
mnohých turistov z Bratislavy a oko-
lia, má za sebou dve tretiny rekon-
štrukčných prác. Nový majiteľ
obľúbenej chaty plánuje preinvesto-
vať približne desať miliónov eur. Po
dokončení bude hotel poskytovať
ubytovacie, stravovacie a kongreso-
vé služby. 
„Cieľom rekonštrukcie Zochovej chaty
je zachovanie pôvodnej podoby kultúr-
nej a historickej pamiatky a doplnenie
o prístavbu. Oba objekty, ktoré v sebe
skĺbia odkaz minulosti a modernú in-
fraštruktúru, zodpovedajú aj súčasným
náročným požiadavkám na ubytovacie
a stravovacie služby,“ informoval ria-
diteľ hotela Ján Bokroš. 
Autorom architektonického projektu
revitalizácie hotela Zochova chata je
architekt Albert Mikovínyi z Banskej
Bystrice. „Hľadal som, ako prepojiť
obraz minulosti s požiadavkami súčas-
nosti na revitalizáciu celého objektu.
Celý objekt som riešil ako kontrast
zažitej podoby objektu Zochovej chaty
s novostavbou“, prezradil Albert Miko-
víny a doplnil, že „v projekte vždy
rezonuje slovo chata.“ V novostavbe
využil vo veľkom množstve a v rôznej
podobe drevený materiál v interiéri i v
exteriéri, ktorý dopĺňa pieskovec v rôz-
nej forme. Rekonštrukcia má byť hoto-
vá koncom roka.
Celkove sa v hoteli bude môcť ubyto-
vať 134 hostí v 53 dvojlôžkových
izbách, 2 trojlôžkových izbách, 7 dvoj-
lôžkových apartmánov a v dvoch štvor-
lôžkových apartmánoch. Vo voľnom
čase budú môcť hostia a návštevníci
využívať bazén a wellness centrum.
Zochova chata začala poskytovať svoje
služby návštevníkom ešte pred druhou
svetovou vojnou, 30. apríla 1933.
Chata dostala pomenovanie podľa
evanjelického kňaza, verejného činite-
ľa a politika Samuela Zocha. (vb)

Krvi je stále

málo, vyzývajú

na darovanie
BRATISLAVA
V hlavnom meste ešte stále pretrvá-
va akútny nedostatok krvi. Uviedla
to koordinátorka pre vnútorné a
vonkajšie vzťahy zo Slovenského
Červeného kríža Jana Petrová. 
Hlavný nedostatok krvi počas dovolen-
kového obdobia je podľa nej akútny z
dôvodu nepredvídaných operácií, pre
hemofilických pacientov, pre pacien-
tov liečiacich sa na leukémiu a nádoro-
vé ochorenia, obete úrazov a havárií,
ktoré sú časté najmä počas dovolenko-
vého obdobia. 
Slovenský Červený kríž už vyhlásil
Prázdninovú kvapku krvi - výzvu na
darovanie krvi počas júla a augusta.
„Oslovilo to veľkú časť obyvateľov
hlavného mesta, čo sme pocítili hneď v
prvom týždni po vyhlásení zvýšeným
počtom ľudí ochotných darovať krv,"
uviedla J. Petrová. 
V prvom týždni po výzve prišlo daro-
vať krv približne 100 ľudí. „Zazname-
naný bol aj zvýšený počet prvodarcov,“
uviedla J. Petrová. (sita)

V Petržalke

horel futbalový

štadión 
PETRŽALKA
Najstarší futbalový stánok v Brati-
slave dostáva jednu ranu za druhou.
V pondelok 2. augusta 2010 spozoro-
vali požiar na bývalom futbalovom
štadióne Artmedie Petržalka.
„Hasiči museli násilne vstúpiť na
požiarovisko a samotný požiar sa im
podarilo dostať pod kontrolu za necelú
polhodinu. Hasiči za účasti správcu
budovy prehľadali štadión a odvetráva-
li silne zadymené priestory,“ informo-
vala hovorkyňa Prezídia Hasičského a
záchranného zboru Silvia Jančovičová.
Majiteľ areálu vyhlásil, že mu nevznik-
la žiadna škoda, keďže v objekte sú
naplánované demolačné práce.
V súčasností je areál zarastený buri-
nou, sedačky odmontované a odveze-
né. Investor tu pôvodne plánoval vybu-
dovať veľký komplex, dnes sa hovorí,
že na ploche štadióna by malo byť
skladisko pre stroje a stavebný mate-
riál, ktoré budú využívať počas rekon-
štrukcie Starého mosta. (brn)

Novým šéfom

polície v kraji

je Csaba Faragó
BRATISLAVA
V pondelok 2. augusta 2010 prevzal
funkciu nového policajného šéfa pre
Bratislavský kraj Csaba Faragó.
Do funkcie ho ustanovil minister vnút-
ra Daniel Lipšic a Faragó, ktorý bol
doteraz policajným riaditeľom v dru-
hom Bratislavskom okrese, nahradí
doterajšieho krajského policajného
šéfa Pavla Bratha. Ten po vyše 24 ro-
koch odišiel do výsluhového dô-
chodku. (mm)

Branislav Záhradník: Všetky podstatné 

a uskutočniteľné reformy sme urobili
BRATISLAVA
O úspechoch a prehrách, ale aj o tom,
prečo vo funkcii nevydržal až do
konca volebného obdobia, sme sa
pozhovárali s dnes už bývalým pred-
sedom predstavenstva DPB, a. s.,
Branislavom ZÁHRADNÍKOM.

~     ~     ~
- Za najväčší úspech považujem moder-
nizáciu dopravného podniku, konkrétne
182 nových autobusov, zavedenie SMS
lístka, internetovej električenky a
kamerového systému vo vozidlách.
Som rád, že sa počas môjho pôsobenia
komplexne zrekonštruoval električko-
vý tunel a zlepšila sa dopravná obsluha
viacerých území Bratislavy novými lin-
kami, kde dosiaľ žiadna forma mestskej
hromadnej dopravy neexistovala. Ús-
pechom je aj vyrovnané hospodárenie
podniku a zachovanie sociálneho zmie-
ru, za čo ďakujem najmä vodičom
MHD. Za neúspech považujem fakt, že
sme už nemali silu, odvahu a financie
pustiť sa do modernizácie električiek
nákupom nových, nízkopodlažných
vozidiel. Mrzí ma aj čas, ktorý sme stra-
tili opakovaním tendra na kĺbové vozid-
lá, lebo mesto sa ocitlo vo finančnej
kríze a ambiciózny projekt na nákup
240 kĺbových autobusov sa musel zre-
dukovať.
Prečo ste nepočkali s odchodom?
Mali ste pred sebou ešte nedorobenú
robotu - tunel, ďalšie nové vozidlá,
tender na tarifný systém...
- Rozhodnutie odísť dozrievalo vo mne
už dlhší čas. Všetky podstatné reformné
zámery, ktoré boli uskutočniteľné v

tomto volebnom období v dopravnom
podniku, sme urobili. Do volieb by už
podnik nemal prijímať žiadne zásadné
rozhodnutia, ktoré by zaťažovali budúce
vedenie mesta, okrem zabezpečovania
bežnej prevádzky mestskej hromadnej
dopravy. Tunel je z našej strany hotový,
kolaudácia je vec, ktorú už majú v
rukách kompetentné úrady. Nové vozid-
lá sú zaradené do premávky a je vyrie-
šené aj ich financovanie. Tender na tarif-
ný systém je vecou mesta a župy v
rámci BID, to nie je vec, ktorú rieši
DPB ako jeden z dopravcov. Keďže
som sa rozhodol odísť z politiky, nema-
lo význam, aby som ešte pol roka zotr-
vával vo vedení dopravného podniku.
Na stoličku som sa neprilepil a ani
netrpím pocitom nenahraditeľnosti. V
podniku pracuje tím manažérov, ktorí
zabezpečia plnohodnotné fungovanie
MHD a kontinuitu. Cítim, že mám
„vybité“ baterky a potrebujem zmenu. 

Mestu ani dopravnému podniku sa
počas dlhých rokov nepodarilo výraz-
ne posunúť mestskú hromadnú
dopravu dopredu - nerozšírila sa
električková sieť, neposunula sa
doprava v Petržalke, relatívne málo
pribudlo autobusov. Prečo?
- S takýmto hodnotením nesúhlasím.
To, že MHD v Bratislave je dlhé roky
systémovo podfinancovaná, berieme
ako objektívny fakt, ktorý sa logicky
musí niekde prejaviť. Na rozvoj nie sú
financie, mesto to nedokáže samo utiah-
nuť. Je dobré, že sa podarila obnova tak-
mer 50 percent autobusov, lebo to pod-
statne zvýši spoľahlivosť mestskej hro-
madnej dopravy a zníži prevádzkové
náklady. Bratislavská MHD by však
potrebovala jednorazovo asi 300 až 500
miliónov eur na „dobehnutie“ zaostáva-
nia. Išlo by o výstavbu nových električ-
kových tratí, nákup nových električiek a
trolejbusov, ako aj na zvýšenie výkonov
v podobe nových liniek a „hustejších“
intervalov. 
Dlhé roky sa nedarí spojazdniť Brati-
slavskú integrovanú dopravu (BID).
- Je to problém kompetencií a financií.
Na jednej strane sú dvaja objednávatelia
výkonov - župa a mesto, a na druhej
strane sú minimálne traja dopravcovia -
železnice, SAD a DPB. Objednávatelia
aj dopravcovia sa boja, že na systém
finančne doplatia. Som však optimista a
verím, že sa to nakoniec podarí presadiť
v praxi, lebo je to v prospech cestujú-
cich.

Zhováral sa Robert Lattacher
FOTO - SITA

Ústav experimentálnej onkológie SAV, 
Vlárska 7, 833 91 Bratislava - Kramáre

vypisuje konkurz 
na prenájom: 

1/ vykurovacej haly /260 m2/, doba nájmu 2
roky.

2/ stravovacieho zariadenia /185 m2/, doba
nájmu 5 rokov. 

Svoje ponuky zasielajte do 7 dní od zverejnenia
inzerátu. Vyhradzujeme si právo odstúpiť od ponu-
ky, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedo-
siahne výšku trhového nájomného.

Telefonický kontakt - 5932 7232, 5932 7233

Bratislavský samosprávny kraj
chce v snahe efektívnejšie zabrániť
premnoženiu komárov v okolí rie-
ky Moravy spolupracovať so Zdru-
žením dolnorakúskych obcí pri
rieke Morava. 
Predseda BSK Pavol Frešo sa preto
stretol so zástupcom združenia
Robertom Freitagom. „V roku 2011
je možné riešiť problém spoločným
projektom, ktorý by sa hradil z euro-
fondov. Keď to neurobíte na oboch
stranách naraz v tom istom krátkom
čase, tak to bude menej efektívne,“
uviedol župan. Tak by potom kraje
nemuseli každoročne žiadať pro-
striedky na postreky proti komárom
od štátu. Získané finančné prostried-
ky budú potom podľa Freša smerovať
do krízového fondu Bratislavského
kraja, z ktorého chce župa riešiť aj iné
kalamitné situácie. „Som rád, že sme
nadviazali so susedným rakúskym
krajom takéto perspektívne vzťahy,
pretože nám to do budúcnosti môže
pomôcť pri riešení viacerých spoloč-
ných problémov,“ uzavrel Frešo. 
V Dolnom Rakúsku mali tento rok
kalamitný výskyt komárov, v krajine
platia veľmi prísne predpisy na ochra-
nu prírody. Samosprávy tam môžu
bojovať len proti larvám komárov a to
len striekaním ručne, čo je podľa Frei-
taga veľmi neefektívne. Združenie
dolnorakúskych obcí začalo pred nie-
koľkými rokmi konanie, aby sa pro-

striedok vyrobený na prísne biologic-
kej báze mohol aplikovať aj z vrtuľní-
ka. Frešo povedal, že ak toto zelené
riešenie bude schválené a úspešné,
vyskúša sa aj na slovenskej strane. 
Bratislavský kraj uskutočnil 9. do12.
júla postreky proti premnoženým
komárom v najviac postihnutých
oblastiach regiónu. Najhoršia situácia
bola a je podľa Freša každoročne na
rieke Morave, preto sa s postrekmi
začalo najskôr na Záhorí. Striekala sa
aj časť seneckého a pezinského okre-
su. „Pri postrekoch sa použila kombi-
nácia pozemnej a leteckej aplikácie.
Výber lokalít a rozsah prác závisel od
požiadaviek jednotlivých obcí a ope-
ratívneho monitoringu,“ spresnil

župan. Postreky boli zamerané aj
proti agresívnym muškám, ktoré trá-
pili obyvateľov. 
Pozemné postreky sa začali vo Vyso-
kej pri Morave a v ďalších obciach na
Záhorí, v sobotu 10. júla v skorých
ranných hodinách robili aj letecký
postrek nad viacerými obcami na
území Bratislavského kraja. Pri
postrekoch sa použili zdraviu neškod-
né prípravky a postupy na ničenie
komárov. Aplikovaný roztok bol v
nízkej koncentrácii a rýchlo sa rozkla-
dal na neškodné látky. Neohrozoval
preto ani ryby, plazy a obojživelníky,
bol neškodný k domácim zvieratám a
necielenému hmyzu. Účinok roztoku
je pritom okamžitý.

Proti komárom chce Bratislavský kraj

bojovať spoločne s Dolným Rakúskom

Zástupca dolnorakúskych obcí Robert Freitag a predseda BSK Pavol
Frešo.

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

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

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

Zabuchli ste si auto?

Kariéra pre nadšených a tvorivých ľudí v najväčšej
životnej poisťovni na Slovensku na pozícii

VIAZANÝ FINANČNÝ AGENT
S možnosťou postupu do manažmentu. 

Min. SŠ, bezúhonnosť
Nerozhoduje vek, ale Vaša túžba byť úspešný 

a viera vo vlastné schopnosti.
Radi Vás privítame v našom tíme profesionálov.

Kontakt: Július Mazúch, tel.: 0908 713 267
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V Starom Meste

sa už parkuje

po novom
STARÉ MESTO
Od piatka 23. júla 2010 začal v 1.
parkovacej oblasti mestskej časti
Bratislava-Staré Mesto nabiehať
nový parkovací režim. V tento deň
odkryli dopravné značenie na uli-
ciach Chorvátska, Justičná, Lužic-
ká, Moskovská, Poľná, Poľská,
Sasinkova, Šoltésovej. Na ďalších
jedenástich uliciach dokončili dop-
ravné značenie do piatka minulého
týždňa. 
„Hliadky Mestskej polície a poverení
pracovníci miestneho úradu najskôr na
týchto uliciach upozorňujú prostred-
níctvom oznamov zasunutých za stie-
rače tých vlastníkov vozidiel, ktorí na
parkovacích boxoch stoja neoprávnene
- teda bez parkovacej karty. 
Pre Staromešťanov to bude nepriamy
pokyn, aby si kartu prišli čo najskôr
vybaviť, pre ostatných, aby odstavili
svoje auto mimo vyhradených miest
pre držiteľov kariet. Po niekoľkých
týždňoch sa začne aj s represiou - odťa-
hovaním áut,“ informovala hovorkyňa
staromestskej samosprávy Alena
Kopřivová. (brn)

Tesco expres 

už majú aj na

Košickej ulici
RUŽINOV
Od 29. júla 2010 majú obyvatelia
Košickej ulice a okolia šancu nakúpiť
v ďalšom z obchodov Tesco expres.
Obchod prináša nové služby a rýchle
vybavenie sedem dní v týždni od 6.00
do 22.00 h. 
Predajná plocha ponúka vyše 2200
druhov výrobkov od čerstvých a
trvanlivých potravín cez drogériu,
kozmetiku až po noviny a čerstvé
kvety. „Je to už siedma taká prevá-
dzka v Bratislave a vždy sa snažíme
každú ďalšiu predajňu zlepšiť o skú-
senosti a spätnú väzbu z predchádza-
júcich,“ prezradil Martin Kuruc,
oblastný riaditeľ pre maloformátový
obchod Tesco expres.
V novej predajni je do 100 nákup-
ných košíkov. K dispozícii sú štyri
rýchle pokladnice, skener na prípadné
overenie ceny výrobkov a ekologické
igelitové tašky na odnesenie tovaru.
Výkup fliaš bude pri prvej pokladni-
ci. (mm)

Draždiak stále obmedzuje vedenie nad

vodou, budúci rok ho chcú odstrániť 
PETRŽALKA
Hoci Draždiak nie je oficiálnym prí-
rodným kúpaliskom, jedna z hlav-
ných prekážok, aby sa tak stalo, by
mohla byť už budúci rok vyriešená.
V roku 2011 vraj môže nájsť svoje
nové miesto elektrické vedenie, ktoré
zatiaľ vedie priamo nad vodnou plo-
chou. Tak to aspoň tvrdí petržalská
samospráva. Zástupcovia Západo-
slovenskej energetiky však tvrdia, že
o ničom nevedia.
Podľa samosprávy má byť podmien-
kou, aby Západoslovenská energetika
našla na to budúci rok dostatok finan-
cií. Petržalský starosta tvrdí, že samot-
ná samospráva už urobila všetky
potrebné kroky, teraz je rad na Západo-
slovenskej energetike. Nové trasovanie
vedenia je zakotvené aj v platnom
územnom pláne mesta, trasa by mala
viesť poza čistiareň odpadových vôd
na konci mestskej časti. Samospráva v
tejto súvislosti musela rokovať s maji-
teľmi pozemkov, cez ktoré by nové
vedenie malo prechádzať. Vedeniu
miestneho úradu sa bez problémov
podarilo dohodnúť s väčšími vlastník-
mi. Problematické však boli rokovania
s drobnými vlastníkmi o ich súhlase so
zriadením vecného bremena. V súčas-

nosti by už prekládka nemala byť pro-
blémom, otázne zatiaľ zostáva, kedy
investor vyčlení peniaze. 
Zástupcovia Západoslovenskej energe-
tiky však tvrdia, že na budúci rok
nemajú na prekládku vyčlenené penia-
ze. Prekládku má navyše podľa nich
hradiť žiadateľ, teda samospráva, ener-
getika však pripúšťa, že by sa mohla
podielať na financovaní. Hovorca
Západoslovenskej energetiky, a.s., Ján
Orlovský pripustil, že mestská časť
urobila všetko, aby sa našlo optimálne
riešenie. Okrem toho plány develope-
rov podľa neho nevie ovplyvniť ani
mestská časť, ani energetici. Jednu z
možností totiž ponúkal plán výstavby
Južného mesta na konci Petržalky sme-
rom na Jarovce, kde sa pôvodne uvažo-
valo nad vybudovaním novej rozvod-
ne. Tým by sa podľa Jána Orlovského
„otvorila možnosť nového riešenia,
ktoré by vedenia sponad Draždiaka
odstránilo“. Developer však údajne aj
pre krízu svoje pôvodné plány prehod-
notil, takže z pôvodného požadované-
ho výkonu pre novú výstavbu zostalo
len torzo. 
Bez výstavby rozvodne je preto nutné
získať súhlas všetkých majiteľov
pozemkov s výstavbou nového vedenia

na pôvodnej trase obchvatu a zabezpe-
čiť financovanie prekládky. Riešenie
zemným káblom namiesto vedenia
vzduchom vyžaduje nielen súhlas
majiteľov, ale stavbu by značne predra-
žilo - náklady sú päť- až osemnásobne
vyššie. 
Úhrada nákladov prekládky vo väčšom
rozsahu zo strany energetikov by podľa
Jána Orlovského bola možná len vtedy,
ak by bolo takéto riešenie účelné z hľa-
diska vynaložených nákladov. To zna-
mená napríklad pri pripojení väčšieho
množstva odberateľov ako v prípade
pôvodného projektu Južného mesta. 
Mestská časť sa zároveň chce dohod-
núť so štátnymi Lesmi SR. Časť areá-
lu, ktorá je obkolesená lesom, totiž
patrí im, mestská časť ju chce do svo-
jej správy. Pre časté výmeny na danom
úrade nebolo možné podľa vedenia
samosprávy sa s nimi na nejakom rie-
šení dohodnúť. Na zámenu pozemkov
nemali „lesy“ údajne vôľu, navrhovaná
výška nájomného okolo 33-tisíc eur
ročne sa mestskej časti zdala zasa pri-
vysoká. Vedenie mestskej časti tak
čakajú v tejto veci ďalšie rokovania.
Ak by prekládka nevyšla, Draždiak by
stále nemohol byť oficiálnym prírod-
ným kúpaliskom. (mm, sita)

Papuče na 

Podjavorinskej

sú v poriadku
STARÉ MESTO
Mestská polícia začala s intenzívnej-
ším zakladaním tzv. papúč na autá
aj na Podjavorinskej ulici v Starom
Meste. Dôvodom je podľa polície
porušovanie zákona o premávke na
pozemných komunikáciách.
Na hromadné zakladanie papúč na
Podjavorinskej ulici nás upozornil čita-
teľ Daniel Blonski. Ako uviedol, sám
zvykne v okolí často parkovať a v
poslednom čase si všimol, že najmä v
slepej ulici sú na autách „porozdávané“
papuče. „Čo oprávňuje dať papuču na
tomto mieste? Mne sa vidí, že ide o
šikanu mestskej polície. Žiadne z
týchto áut neblokovalo ani chodcov ani
iné vozidlá. V tomto sa situácia ničím
nelíšila od okolitých ulíc..,“ myslí si
čitateľ. Dodal, že by tam bolo dobré
inštalovať značky, ktorá by povolili
parkovanie na oboch stranách ulice.
Zo staromestského miestneho úradu
sme dostali informáciu, podľa ktorej
podmienky na tejto obojsmernej ko-
munikácii neumožňujú parkovanie
vozidiel po obidvoch stranách a nebu-
de to možné ani v budúcnosti. Je na to
priúzka. „Mestská časť v súčasnosti
spracúva projekt, ktorý chce situáciu
vyriešiť,“ uvádza sa vo vyhlásení z
úradu. K osádzaniu papúč 12. júla
2010 konštatuje, že na mestskú políciu
sa obracajú obyvatelia so žiadosťou,
aby zasiahla, pretože obyvatelia neve-
dia prejsť po chodníku najmä s det-
ským kočiarom. Bránia im v tom par-
kujúce autá. „Policajti to kvalifikujú
ako porušenie zákona o premávke na
pozemných komunikáciách a v tomto
duchu aj konajú,“ uvádza sa v stanovis-
ku staromestského úradu. (rob)

Navrhovateľ Univerzita Komenského,
Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny,

Staré Grunty 36, Bratislava predložil zámer 
Ubytovacie zariadenie 

pre študentov
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od
23.7. do 12. 8. 2010 na prízemí budovy
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne
nám. 1, v priestoroch Služieb občanom/FRONT
OFFICE. (V elektronickej podobe bude zámer k
nahliadnutiu na www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Infor-
mačný systém podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.)
Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doru-
čiť Obvodnému úradu životného prostredia v
Bratislave, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4 do
12. 8. 2010.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
2932,2939,2940/2,16,18-20 v lokalite areálu Vyso-
koškolského mesta v Mlynskej doline, k. ú. a MČ Bra-
tislava Karlova Ves, územný obvod Bratislava IV.
Územie je vymedzené z juhu koncovým úsekom vnú-
troareálovej komunikácie, na východe susedí s blokmi
A, B existujúcich objektov Átriových domkov, na severe
prechádza na úrovni bloku B Átriových domkov do
súvislého topoľového porastu a na západe susedí s
objektom telocvične.
Účelom navrhovaného zámeru je výstavba nového
ubytovacieho zariadenia (pozostávajúceho z troch
sekcií A,B,C) s cieľom rozšíriť ubytovacie kapacity o
405 buniek pre 1419 študentov, ktoré poskytnú štan-
dard pre potreby ubytovania a individuálneho samo-
vzdelávania študentov, spoločenské priestory,
doplnkové služby v oblasti maloobchodu a občerstve-
nia. Objekt je členený na tri objemovo a kapacitne
zhodné objekty. Hlavná pozdĺžna hmota objektu
(8+2 p.) bude prepojená s trojicou 14 (13+1p.) pod-
lažných samostatných veží. Na prízemí je navrhovaná
recepcia, na 2.-8. nadzemnom podlaží budú umiest-
nené ubytovacie bunky. Parkovacia garáž je navrhnu-
tá ako dvojpodlažná (171 parkovacích stojísk). Parko-
vanie na teréne je zabezpečené 53 parkovacími stoji-
skami. Objekt bude sprístupnený existujúcou vnútroa-
reálovou komunikáciou. Predkladaný zámer je riešený
variantne oba varianty sa líšia výmerou zelene.
Predpokladaný termín začatia a ukončenia činnosti:
cca II.Q/2010 II.Q/2011

pridajte sa ku skupine Vráťme tržnicu do Starej tržnice



Hľadajú ľudí 

na výchovu 

šteniatok
BRATISLAVA
Výcviková škola pre vodiacich psov
ÚNSS hľadá dobrovoľníkov nad 18
rokov, ktorých úlohou bude pripra-
viť šteniatka.
Vychovávateľ umožní psíkovi spozná-
vať svet ľudí a tak ho pripraví na zod-
povednú prácu vodiaceho psa. Ak sa
chcete podieľať na vytvorení takého
skvelého pomocníka, akým je vodiaci
pes, treba zavolať na 0948 888 522,
0911 119 397, alebo mailom vodia-
ci.pes@gmail.com. Viac informácií na
http://guidedog.unss.sk/sk/kto-chce-
pomoct/spolupraca.php. (brn)

Bratislavský samosprávny kraj
SSaabbiinnoovvsskkáá  1166,,  882200  0055  BBrraattiissllaavvaa

V Y H L A S U J E
OBCHODNÉ VEREJNÉ SÚŤAŽE

s použitím systému elektronickej
aukcie o najvhodnejší návrh
na uzavretie Kúpnych zmlúv

za účelom prevodu týchto
nehnuteľností: 

1.) areál bývalého SOU energetic-
kého, Pod Holým vrchom, Záhor-
ská Bystrica, k. ú. Záhorská Bystri-
ca, cena podľa znaleckého posudku -
10 180 000,- €
2.) objekt chaty v k. ú. Pezinok, súp.
č. 595, evidovaný na LV č. 5242 -
Kučišdorfská  Dolina. Okres Pezinok,
obec Pezinok, cena podľa znalecké-
ho posudku - 45 300,- €
3.) prevádzková budova SOU Pezi-
nok súp. č. 5, nachádzajúca sa na
parcele č. 4976, v okrese Pezinok na
ul. M. R. Štefánika, zapísaná na LV č.
3912, k. ú. Pezinok, obec  Pezinok,
cena podľa znaleckého posudku -
819 000,- €
4.) budova školy súp. č. 3127, LV č.
3192 na Krásnohorskej ul. č. 4, v Bra-
tislave, k. ú. BA - Petržalka, cena podľa
znaleckého posudku - 900 000,- €
5.) dielne na Elektrárenskej ul. 1, v
Bratislave, LV č. 4196, k. ú. BA - Nové
Mesto vrátane pozemkov, cena podľa
znaleckého posudku - 117 000,- €
6.) muničné sklady v Záhorskej
Bystrici vedených na LV č. 4877,
k.ú. Záhorská Bystrica, cena podľa
znaleckého posudku - 888 000,00 €
7.) nehnuteľnosti v areáli Vajnory,
LV č. 3103, k. ú. Vajnory a k. ú. Svätý
Jur, cena podľa znaleckého posudku
- 809 000,- €
8.) pozemky pri budove Polikliniky
Senec, vedené na LV č. 6488, cena
podľa znaleckého posudku - 519
000,- €
9.) dielne na Starej Ivánskej ceste
1/A vedené na LV č. 2863, cena podľa
znaleckého posudku - 652 000,- €

�   �   �
Návrhy môžu záujemcovia zaslať
do 13. 8. 2010 do 12:00 h, na adre-
su: Úrad Bratislavského samo-
správneho kraja, Sabinovská 16,
820 05 Bratislava. Rozhodujúci je
dátum doručenia návrhu v poda-
teľni Úradu BSK
Bližšie informácie a podmienky
obchodných verejných súťaží sú zve-
rejnené na internetovej stránke
www.bratislavskykraj.sk a na úradnej
tabuli Úradu Bratislavského samo-
správneho kraja, Sabinovská 16, Bra-
tislava.

Križovatke na nábreží chýba jazdný

pruh, chodci majú problémy prejsť

Na Baštovej ulici búrali dom, úrady

zisťujú, či investor dodržiava projekt

STARÉ MESTO
Krátky interval zelenej na priec-
hode pre chodcov v centre mesta
na Námestí Ľudovíta Štúra robí
chodcom problémy. Priechod
spája pešiu zónu s dunajským
nábrežím a denne ním prechádza
množstvo ľudí a skupín turistov.
Nie vždy však bezpečne.
Priechod so semaforom prepája histo-
rické centrum mesta s dunajským
nábrežím a priechod na tejto križovat-
ke by mal byť nielen maximálne bez-
pečný, ale aj pohodlný na prechod i
väčšej skupiny chodcov. Opak je
pravdou. Mnohí chodci nestíhajú
prejsť kvôli krátkej zelenej a mnohým
nestačí ani rezerva na opustenie
vozovky už počas červenej. Zelená a
ani rezerva nestačí najmä starším
ľudom, rodičom s deťmi, alebo väčšej
skupine turistov. Navyše priechod nie
je výrazne vyznačený. Podobnú situá-
ciu sme zachytili aj na našich fotogra-
fiách.
S priechodom na Námestí Ľudovíta
Štúra nie sú spokojní ani dopravní
inžinieri. Podľa informácií z doprav-
ného inšpektorátu križovatka s priec-
hodom pre chodcov je od roku 2002 v
tzv. predčasnom užívaní a nie je
dokončená podľa stavebného povole-
nia. „V každom prípade nie je dokon-
čená v stave, s ktorým súhlasil
dopravný inšpektorát - nie je dobudo-
vaný jazdný pruh v smere na Šafári-
kovo námestie. Križovatka ma byť
riešená deleným priechodom na dva
signály „voľno“. Znamená to, že
štvorpruhovú komunikáciu s električ-
kovým pásom v priamych smeroch,
by chodci prechádzali na dvakrát.
Tým by sa podľa dopravného inšpek-
torátu získalo viac času na prechod a
vznikli by kratšie prechodové úseky.
Podľa magistrátu je v signálnych plá-
noch nastavená dĺžka zelenej pre
chodcov na sedem sekúnd. Podľa

mesta by malo predĺženie zelenej pre
chodcov negatívny vplyv na priepust-
nosť jediného radiaceho pruhu na
nábreží v smere od Nového mosta k
Šafárikovmu námestí. 
„Pre aspoň čiastočné zlepšenie prie-
pustnosti sme v spolupráci s Krajským
dopravným inšpektorátom pripravili
úpravu riadenia tak, aby si chodci na
priechode sami vyvolávali svoju zele-
nú pomocou tlačidiel, pričom bez ich
výzvy by mali vozidlá súvislú zelenú.

Táto úprava riadenia zatiaľ nebola
zrealizovaná, keďže si vyžaduje
náročné preprogramovanie radiča sve-
telnej signalizácie,“ tvrdí magistrát.
Pripúšťa však možnosť predĺženia
voľného času pre chodcov pri súčas-
nom spôsobe riadenia aspoň v niekto-
rých obdobiach dňa mimo dopravnej
špičky ako okamžité opatrenie na zlep-
šenie dopravnej situácie.

Robert Lattacher
FOTO - autor

STARÉ MESTO
Intenzívne stavebné práce a najmä
búranie bývalého meštianskeho
domu na Baštovej ulici 6 až 8 vzbu-
dilo v uplynulých dňoch pozornosť
médií a následne aj odbornej verej-
nosti. Stavebník mal dom pôvodne
len rekonštruovať.
Dlhé roky pustnúci meštiansky dvoj-
dom na Baštovej ulici 6 až 8 začali
nedávno prerábať. Niektorí obyvatelia
sa však obávajú, že pôvodná stavba
úplne zmizne. Stavebník minulý týž-
deň zbúral celú strechu a zmizli aj všet-
ky podlažia až na prízemie. Budova je
pritom na území mestskej pamiatkovej
rezervácie Bratislava. 
Z Krajského pamiatkového úradu sme
dostali vyjadrenie, podľa ktorého
nehnuteľnosť stojaca na dvoch parce-
lách nie je zapísaná v Ústrednom zoz-
name pamiatkového fondu Slovenskej
republiky. „Ide o objekty z prvej polo-
vice 20. storočia, z hľadiska pamiatko-
vej ochrany objekty nerušivé v prostre-
dí mestskej pamiatkovej rezervácii.“ 
Ako dodali, k obnove vydali záväzné
stanoviská a v spolupráci so stavebným
úradom budú zisťovať skutkový stav

na mieste. Staromestský miestny úrad
informoval, že investor má povolené
„stavebné úpravy existujúcich objek-
tov a ich nadstavbu“ a tiež rekonštruk-
ciu a vybudovanie sietí. Štátny staveb-
ný dohľad má zistiť, či stavebník pri
prácach postupuje v súlade s vydaným
stavebným povolením. Zo stavebného
povolenia stavebného úradu Staré
Mesto vyplýva, že investor môže vy-
budovať v objekte reštauráciu a kavia-

reň na dvoch podlažiach. Od druhého
po štvrté poschodie majú vzniknúť no-
vé byty, rovnako aj v podkroví.
Baštová ulica je považovaná za najuž-
šiu uličku v hlavnom meste a nachádza
sa medzi ulicami Kapucínska, Klariská
a Michalská. Vybudovali ju pozdĺž
mestských hradieb a je zaujímavé, že v
dome č. 7 býval kedysi mestský kat.

Robert Lattacher
FOTO - autor
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AUTOŠKOLA PROFIT
Využite výhodné akcie!

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

2. Vysoká ulica 12, absolútne centrum

Tel. 4488 5003, 
mobil 0905 514 953

nonstop

Vyplácanie

dotácií kríza

zastavila
PETRŽALKA
Finančná kríza sa dotkla všetkých
samospráv, petržalská preto dokonca
dočasne pozastavila poskytovanie
účelových finančných dotácií pre
aktivity neziskových organizácií či
právnických osôb, ktoré pôsobia na
území mestskej časti.
„K tomuto mimoriadnemu kroku
musel pristúpiť úrad na základe kritic-
kého vývoja verejných financií za
ostatné tri mesiace. Odblokovanie
poskytovania dotácií závisí od ďalšie-
ho vývoja príjmov samosprávy, pričom
vedenie miestneho úradu vykonáva
denný monitoring stavu rozpočtu. Z
dôvodu krízového riadenia je v týchto
dňoch dočasne pozastavené aj posky-
tovanie jednorazových finančných vý-
pomocí pre sociálne odkázaných obča-
nov,“ informoval hovorca mestskej
samosprávy Ľubomír Andrassy.
O nenávratnú finančnú dotáciu požia-
dalo v roku 2009 úrad 95 subjektov v
celkovej výške 104-tisíc eur. „Na
základe odborného posúdenia žiadostí
v komisiách miestneho zastupiteľstva
bolo nakoniec pridelených 25 234 eur
pre 76 žiadateľov. Priemerná výška
dotácie sa vlani pohybovala na úrovni
516 eur,“ dodal Ľ. Andrassy. (mm)

Navrhovateľ Bratislava Mestská časť
Bratislava - Lamač Miestny úrad Lamač,

Heyrovského 2, Bratislava predložil zámer 
Zariadenie na zber odpadov 

Bratislava - Lamač 
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od
22.7. do 12. 8. 2010 na prízemí budovy
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne
nám. 1, v priestoroch Služieb občanom/FRONT
OFFICE. (V elektronickej podobe bude zámer k
nahliadnutiu na www.enviroportal.sk /EIA/SEA -
Informačný systém podľa zákona č. 24/2006
Z.z. časť EIA/.) Verejnosť môže svoje písomné
stanovisko doručiť Obvodnému úradu životného
prostredia v Bratislave, Karloveská 2, 842 33
Bratislava 4 do 12. 8. 2010.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
3876/5, 3877/4-5 a 3878/5-7 v lokalite komunikácie
I/2 smer Lamač - Stupava, k. ú. Záhorská Bystrica a MČ
Bratislava - Lamač, územný obvod Bratislava IV. Areál bu-
de vybudovaný medzi frekventovanou dopravnou komu-
nikáciou I/2 a diaľnicou D2 smer Bratislava Brno.
Účelom navrhovaného zámeru je vytvorenie zariade-
nia pre zhromažďovanie a dočasné uloženie vyseparo-
vaných zložiek komunálnych odpadov od občanov,
ktoré sú určené na ďalšie zhodnocovanie, alebo zne-
škodňovanie v spracovateľských zarioadeniach.
Predpokladaný termín začatia a ukončenia činnosti: vo
výstavbe 02/2011
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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 cee’d s klimatizáciou
mrazivo

atraktívna

so zlavou až do 4 500 € so zlavou až doso zlavou až do 4 500 €4 500 € 

Navrhovateľ RISTON s.r.o., Ing. Jozef Kováč,
Hlavná 325, Rovinka predložil zámer 

Polyfunkčné objekty SO-01, SO-02,
Maximiliána Hella a Mesačnej ulici,

Bratislava - Ružinov
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od
23. 7. do 12. 8. 2010 na prízemí budovy
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciál-
ne 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 stanovis-
ko doručiť Obvodnému úradu životného pro-
stredia v Bratislave, Karloveská 2, 842 33
Bratislava 4 do 12. 8. 2010.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc.
č. 15669/1,5,15 a 15673/2,125,127 v lokalite
Ostredky, k. ú. a MČ Bratislava - Ružinov, územný
obvod Bratislava II.
Obejkty sú umiestnené medzi ulicami Maximiliána
Hellu, Trnavskou cestou, Mesačná a bytovými objekt-
mi na Jesennej a Mesačnej v Bratislave Ružinov, síd-
lisko Ostredky.
Účelom navrhovaného zámeru je výstavba malome-
trážnych bytov jedno-, dvoj- a trojizbových pre kate-
górie občanov s nízkym a stredný príjmom Navrhnu-
té sú nové polyfunkčné objekty s prislúchajúcimi
komunikáciami, chodníkmi, parkovacími miestami
na teréne, parkoviskami v suteréne a na II.NP, a zele-
ňou. Počet parkovacích stojísk na teréne je 99 p.s. a
v podzemnej garáži 297 p.s. Pre oba objekty sa pred-
pokladá v rámci navrhovaného dopravného riešenia
vybudovanie obslužnej komunikácie s vytvorením
parkovacích miest pred objektom, s prepojením od
Jesennej a Meteorovej ul. s vyústením do ul. Max.
Hella, v prípade objektu SO-02 do Mesačnej ul.
Predpokladaný termín začatia a ukončenia činnosti:
cca 10/2011 10/2013

Navrhovateľ A.S.A. SLOVENSKO, s.r.o.,
Bratislavská 18, Bratislava predložil správu

o hodnotení navrhovanej činnosti 
Terminál odpadov zariadenie 
na zber odpadov Prevádzka 

v areáli spoločnosti Slovnaft, a.s
Do správy o hodnotení je možné nahliadnuť v
dňoch od 22. 7. do 20. 8. 2010 na prízemí
budovy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Pri-
maciálne nám. 1, v priestoroch Služieb obča-
nom/FRONT OFFICE. (V elektronickej podobe
bude zámer k nahliadnutiu na www.enviroportal.sk
/EIA/SEA - Informačný systém podľa zákona č.
24/2006 Z.z. časť EIA/.) Verejnosť môže svoje
písomné stanovisko doručiť Ministerstvu pôdo-
hospodárstva, životného prostredia a regionál-
neho rozvoja SR, Sekcia kvality životného pro-
stredia, Odbor hodnotenia a posudzovania
vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľudovíta
Štúra 1, 812 35 Bratislava 1 do 20. 8. 2010.
Miestom realizácie navrhovanej činnosti má byť
pozemok s parc. č. 5063/859-863, 5063/859,
5063/921, v lokalite Vlčie hrdlo, k. ú. a MČ Bratisla-
va - Ružinov, územný obvod Bratislava II.
Zariadenie na zber odpadov bude prevádzkované na
jestvujúcej betónovej ploche ako Terminál odpadov
na bloku 92, Slovnaft, a.s.
Navrhovaný terminál bude slúžiť na zabezpečenie
komplexného odpadového hospodárstva pre SLOV-
NAFT a.s, pre Slovnaft Petrochemicals, a.s., CM
European Power Slovakia, s.r.o., prípadne pre ďalšie
spoločnosti sídliace v areáli SLOVNAFT, a.s., Vlčie
hrdlo prostredníctvom externého dodávateľa.
Navrhovaná činnosť je existujúcou činnosťou. Termi-
nál odpadov bude zariadenie určené výhradne na
zhromažďovanie odpadov a čiastočnú úpravu odpa-
dov, odpady sa nebudú v zariadení zneškodňovať,
ani zhodnocovať. V priestoroch terminálu sa ostatné
a nebezpečné odpady budú skladovať oddelene,
podľa potreby sa odpady rovnakého druhu budú trie-
diť alebo zmiešavať za účelom ich prepravy. Odpady
budú zhromažďované v zabezpečených kontajneroch
patriacich spoločnosti A.S.A. Po naplnení transportnej
dávky budú v čo najkratšom čase transportované
mimo areálu Slovnaft, a.s., na zhodnotenie prípadne
na zneškodnenie.
Predpokladaný termín začatia a ukončenia činnosti:
existujúce zariadenie prevádzka 2010

DOMESTICA SR HĽADÁ
PRE SVOJICH KLIENTOV

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

e-mail: info@domestica.sk

- ženy na dlhodobé upratovanie
domácností a firiem

- možnosť aj pre živnostníčky

Navrhovateľ Vassal EKO, s.r.o., Dúbravská
cesta 2, Bratislava predložil zámer 

Recyklačný a zberný dvor Vassal
EKO Podunajské Biskupice

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od
21. 7. do 10. 8. 2010 na prízemí budovy
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne
nám. 1, v priestoroch Služieb občanom/FRONT
OFFICE. (V elektronickej podobe bude zámer k
nahliadnutiu na www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Infor-
mačný systém podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.)
Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doru-
čiť Ministerstvu pôdohospodárstva, životného
prostredia a regionálneho rozvoja SR, Sekcia
kvality životného prostredia, Odbor hodnotenia
a posudzovania vplyvov na životné prostredie,
Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 1 do
10. 8. 2010.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
5980/7,15-16 a 18 v lokalite západne od Lieskovskej
cesty, k. ú. a MČ Bratislava Podunajské Biskupice,
územný obvod Bratislava II.
Zo severnej strany je lokalita ohraničená jestvujúcimi
priemyselnými objektmi (čerpacia stanica palív), zo
západnej strany prechádza Lieskovská cesta a z
východnej strany poľnohospodárska pôda.
Účelom navrhovaného zámeru je vybudovanie a prevá-
dzkovanie zberu odpadov, prevádzkovanie zariadenia na
zhodnocovanie stavebných odpadov (drvička stavebných
odpadov) a zariadenia na zhodnocovanie drevinných
odpadov (štiepkovač). Činnosť sa nachádza v areáli spo-
ločnosti Vassal Base, s.r.o., na Lieskovskej ceste. K zberu
odpadov bude dochádzať v boxoch a na spevnených
plochách. V severozápadnej časti areálu sa budú nachá-
dzať boxy na zber kovov a pneumatík, v južnej časti budú
kontajnerové stojiská pre separovaný zber. So samostat-
ným kontajnerom sa uvažuje pre drevo, pneumatiky, tex-
til, odpad zo stavieb a pod. V areáli sa uvažuje so spra-
covateľskou kapacitou 150 000t/rok drevného odpadu
a 200 000t/rok stavebných odpadov.
Predpokladaný termín dobudovania areálu a začatia
prevádzky: cca Q1/2011 0Q2/2011

BRATISLAVA
Na Hviezdoslavovom námestí vystú-
pi 15. augusta 2010 o 18.00 h speváč-
ka, herečka, moderátorka, hlasová
pedagogička Anka Repková so svo-
jim bandom. 
Absolventka Konzervatória v Bratisla-
ve, Pedagogickej fakulty a Fakulty
sociálnych a ekonomických vied Uni-
verzity Komenského účinkovala v
Replax band, v Orchestri Pavla Zajáč-
ka, ale aj ako sólistka Big Bandu
Gustáva Broma. 
V réžii Jozefa Bednárika sa predstavila
v úspešnom muzikáli Rocky Horror
Show v divadle Aréna a v muzikáli

Vlasy a Rebelové na Novej scéne. V
televíznej rozprávke Pani zima hrala
Žofku, v divadelnej verzii účinkovala v
hre Liliom. Vydala sólový album Áno,
už to viem a singel Znova nechcem. 
Na Hviezdoslavovom námestí vystúpi
Anka Repková s kapelou, ktorá hráva
v zložení: Majo Fero (gitara, vokály),
Martin Gábor (basgitara, vokály),
Vašo Michalčík (klávesy, vokály),
Jaro Bežák (bicie, vokály). Anka Rep-
ková tu zaspieva vlastné piesne, ale aj
mnohé známe zahraničné hity, džezo-
vé štandardy, muzikálové a šansónové
melódie. (dš)

FOTO - archív 

Speváčka a herečka Anka Repková

vystúpi na Hviezdoslavovom námestí

Vajnorčania

zase pozývajú

na dožinky
VAJNORY
Vajnorčania pripravujú už 7. ročník
„novodobých“ dožinkových slávnos-
tí. Uskutočnia sa v sobotu 28. augusta
2010 a otvorí ich alegorický sprievod.
V kultúrnom programe nebudú chýbať
miestne kultúrne združenia ako napr.
Vajnorský okrášľujúci spolok, Vajnor-
ská dychová hudba, skupina Shine, obo-
hatia ho aj skupina Kastelán Elán dance
revival, Samo Tomeček so svojou sku-
pinou a na záver je pripravená ľudová
veselica so skupinou Akcent.
Pozvanie na Vajnorské dožinky 2010
prijali aj hostia z družobných miest - z
dolnorakúskeho Wolfsthalu, juhomo-
ravskí partneri z Brna-Vinohrad v za-
stúpení detského folklórného súboru
Vinohraďánek a tanečnej skupiny Hon-
ky Tonk. Delegácia príde aj z talianske-
ho mesta Alviano. Pri tejto príležitosti
vystúpi v programe aj folklórny súbor
Vecciarella, pripravená je aj príležitost-
ná pečiatka s motívom 20. výročia dru-
žobnej spolupráce miest Alviano - Vaj-
nory, výstava obrazov talianskeho
maliara Alessandra Vignaliho.
Pred dvoma rokmi sa začala súťaž O
najdlhší dožinkový koláč a organizátori
chcú aj tento rok požiadať vajnorské
gazdinky, aby napiekli záviny podľa
vlastného výberu. Záviny by sa ukladali
na stoly pred miestnym úradom, zmera-
li a ponúkli návštevníkom za 0,50 €. 
Počas dožinkových slávností bude aj
razba unikátnych vajnorských mincí,
predaj novej knihy vajnorského občana
Bohumíra Hrabáka - Príhody vajnor-
ských ľudí, a predaj vajnorskej kerami-
ky, ktorú vyrába Zlatka Šarkőzyová.
Stánkový predaj ponúkne typické
občerstvenie v podobe cigánskych, ale
nebude chýbať ani husacina či napríklad
lokše. (kd)
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PETRŽALKA
NA AMBROSEHO ULICI horeli
osobné motorové vozidlá. K ich prav-
depodobne úmyselnému podpáleniu
došlo v skorých ranných hodinách.
Podľa doterajších zistení požiar založil
pravdepodobne úmyselne neznámy
páchateľ. Následkom požiaru ako prvé
zhorelo osobné motorové vozidlo
Škoda Fabia, od neho sa zapálili vedľa
stojace osobné motorové vozidlá Opel
Astra (obhorená ľavá časť) a Ford
Escort (obhorená pravá časť).

RAČA
NA ULICI KNIŽKOVA DOLINA
horela budova v areáli amfiteátra. K
požiaru došlo vo večerných hodinách a
podľa prvých zistení, pravdepodobne
úmyselne ho založil neznámy páchateľ.
Policajti predbežnú škodu vyčíslili na
33 000 eur. 
NA RAČIANSKEJ ULICI prepadli
dôchodkyňu. Po vstupe do domu s ňou
vošiel aj približne tridsaťročný muž.
Kým staršia žena išla hore výťahom,
muž vybehol po schodoch a pred vcho-
dom do bytu ju prepadol. Hodil ju na
zem a snažil sa jej vytrhnúť tašku. Žena
sa ju však snažila udržať a tak ju muž
niekoľko metrov ťahal po zemi. Na
ženin krik zareagovali susedia a muž
preto radšej ušiel. Aj tak však stihol
ukradnúť mobil, doklady a asi 350 eur.

STARÉ MESTO
NA HAYDNOVEJ ULICI sa pokúsil
zatiaľ neznámy páchateľ dostať do
zaparkovaného vozidla audi. Prilákala
ho tam zrejme odložená taška na
zadnom sedadle. Zlodej rozbil bočné
okienko, ale keď chcel tašku zobrať,
vyrušil ho náhodný okoloidúci. Z krá-
deže tak nebolo nič, majiteľ si však
musí dať opraviť sklo. 
NA KRÍŽNEJ ULICI prepadli
banku. K jej lúpežnému prepadnutiu
došlo popoludní, krátko pred 14.30 h.
Neznámy ozbrojený páchateľ vošiel do
pobočky banky a pod hrozbou použitia
zbrane žiadal od zamestnankyne fi-
nančnú hotovosť. Pracovníčka banky
mu v obave o svoj život a zdravie vy-
dala 8430 eur. Páchateľ po lúpeži ušiel
smerom k Trnavskému mýtu. Polícia
ho však rýchlo dolapila a vyšetrovateľ
už obvinil 35-ročného Bratislavčana zo
zločinu lúpeže.
NA KÝČERSKÉHO ULICI polícia
zaistila niekoľko stoviek kusov zelenej
rastliny a zariadenie na ich pestovanie.
Stalo sa tak počas previerky v jednom
z opustených domov v centre Bratisla-
vy, keď polícia kontrolovala, či v dome
nie sú bezdomovci. Išlo o takzvané
indoorové pestovanie tejto rastliny, pri-
čom elektrinu potrebnú na fungovanie
lámp, ventilátorov zavlažovacích a
iných zariadení pestovatelia brali zo
susedného domu. Vyšetrovateľ začal
trestné stíhanie vo veci nedovolenej
výroby omamných a psychotropných
látok, jedov alebo prekurzorov, ich
držanie a obchodovanie s nimi. Polícia
zadržala jednu podozrivú osobu z Viet-
namskej republiky, momentálne sa
nachádza v cele policajného zaistenia.
NA CINTORÍNSKEJ ULICI pre-
padli herňu. Stalo sa to skoro ráno, keď
do herne vošli dvaja ozbrojení páchate-
lia maskovaní kuklami a pod hrozbou
použitia zbrane žiadali od zamestnan-
cov peniaze. Hoci v herni boli počas
prepadu aj dvaja zamestnanci SBS,
zamestnanci im v obave o svoje životy
vydali 10 800 eur. Páchatelia po zobra-
tí peňazí vybehli z herne a ušli nezná-
mym smerom. (mm)

Písacie stroje 

v triede robili

Ra-ta-ta-ta
Dunajošky aj deti z okolitých ulíc
odjakživa chodili do Štefánikovej
školy na Grösslingovu ulicu, s výnim-
kou krátkeho času, po bombovom zá-
sahu chlapčenského traktu, na Nedba-
lovu k uršulinkám a na Jesenského do
Csákyho školy.
Školský systém nariaďoval vychodiť päť
tried ľudových, po nich plynulý prestup
do meštianky a pokračovanie na výbero-
vej strednej škole, prípadne na učňovke.
Umožnený bol však aj prechod do gym-
názia. Väčšina z nás si zvolila meštianku,
menej náročnú na financie. 
Päťdesiate roky poznačené neustálymi
zmenami vo všetkých sférach života
neobišli ani pomenovania ulíc: Fučíkova,
Leningradská, Moskovská, Molotovova,
Leninovo námestie, ulica Červenej armá-
dy a iné (ale Dunajská zostala Dunaj-
skou!). Preto namiesto meštianky sme
začali navštevovať VII. strednú školu na
ulici Červenej armády. Tá istá budova, tá
istá ulica, ibaže pod iným názvom.
V poslednom ročníku nadišiel čas vstú-
piť do seba a vážne sa zamyslieť, čo
ďalej, pretože dobré vyučovacie výsled-
ky „garantovali“ súhlas riaditeľstva školy
s pokračovaním štúdií. 
Nám pribudol nový predmet náuka o
domácnosti, zameraný na prípravu 14- až
15-ročných dievčat do života - varenie
jednoduchých jedál v cvičnej kuchynke,
stolovanie, vyšívanie rôznymi technika-
mi, ažúrovanie, pletenie, háčkovanie. Pre
mňa bola sizyfovská práca najmä šitie na
stroji. Mnou spichnuté výtvory v škole
mama doma vypárala a znovu zašila na
Singerke do prijateľnej podoby (za neus-
táleho lamentovania nad grambľavosťou
a ľavorukosťou dcéry), len aby ma
zachránila pred zlou známkou. Sama by
som namiesto šitia najradšej v rekord-
nom čase vyliezla na najvyšší strom na
Jakubáku, alebo s rozbehom preskočila
dvojmetrový múr na našom dvore.
Krajčírkou nebudem!
Zaujímavejšie sa mi pozdával nepovinný
predmet, ktorý nebol hodnotený znám-
kou, strojopis, ale ten iba nakrátko. 
Sedenie za strojom značky Underwood
bolo spočiatku čosi úžasné, povznášajú-
ce. To som však netušila, že výučba bude
nudná, vyžadujúca sústredenosť, pozor-
nosť a presnosť (tak ako šitie), nudilo ma
vkladanie papiera do valca, ktorý sa vždy
krčil, nudilo ma nekonečné precvičova-
nie prstokladu všetkými desiatimi. Robi-
li sme možné aj nemožné úkony, iba
vysoké „verky“ (stroje) zaryto mlčali.
Konečne po niekoľkých pretrpených
hodinách nám bolo dovolené zľahka
zaťukať na klávesnice vyradených
rachotín a písmenami aj znakmi veľkými
ako gombíky na otcovom zimníku.
Keď ťukanie nebolo účinné, tĺkli sme na
ne celou silou a striedavo do omrzenia
písali dve písmená na celú stranu listu.
Triedou rachotili ohlušujúce trhané zvu-
ky pripomínajúce častú guľometnú paľ-
bu počas vojny: „Ra-ta-ta-ta, ra-ta-ta-ta!“
Celý život sedieť vzpriamene za strojom
a prísť o uši? Nechcem! 
Po polroku strojopisu som mu dala
„vale“! Ani úradníčkou nebudem. Do-
dnes píšem dvoma ukazovákmi a stačí
mi to. Helena Jonášová-Kloudová

Učiteľka z Dunajskej ulice (2010)
Pokračovanie nabudúce

Batthyanyovci ovplyvnili dejiny mesta
Do dejín nášho mesta v priebehu 18.
storočia významnou mierou zasiahli
členovia grófskej rodiny Batthyany.
V 70. a 80. rokoch minulého storočia
sa bratislavskí historici marxisti sna-
žili násilne poslovenčovať mená
uhorských šľachtických rodín. Z
Batthyanyho sa mal stať Boťanský. 
Podľa vzoru zo Sovietskeho zväzu, kde
museli mená prepisovať do azbuky,
takže ich súčasne porušťovali. V sloven-
skej učebnici dejín filozofie (preklad z
ruštiny) sa tak objavil stredoveký filozof
Nikolaj Kuzanskij. Z textu sa však
nedalo dozvedieť, že to bol vlastne Ne-
mec s humanisticky polatinčeným me-
nom Nikolaus Cusanus, do češtiny a do
slovenčiny bežne prekladaný ako Mi-
kuláš z Kuzy. 
Hrdinka uhorskej histórie Széchy Mária
sa mala volať Marienka Sečovská, z
kniežaťa Rákócziho mal byť akýsi pán
Rakovský.
Z Batthyanyho sa mal stať Boťanský,
hoci dedina, z ktorej šľachtický rod vzi-
šiel, Battyan (teraz Szabadbatyan), leží
v Maďarsku, neďaleko Székesfehérvá-
ru, a nie je dôvod predpokladať, že by
tam žili Slováci. Dedina sa nikdy nevo-
lala Boťany ani nijak podobne. Starý
slovanský názov dediny Guta (ktorý
prežil v pôvodnej forme 1000 rokov)
zmeniť na Kollárovo bol prejav maxi-
málnej ignorancie. 
Batthyanyovci získali majetky a tituly
najmä za účasť v bojoch proti Turkom.
V 18. storočí získali viaceré majetky
južne a západne od Prešporku, ktoré
patrili predtým Esterházyovcom. Ak
cestujeme dnes vlakom z Bratislavy do
Viedne južnou trasou, prechádza vlak
rozsiahlymi územiami, ktoré pred dru-
hou svetovou vojnou vlastnili Batthya-
nyovci (Kittsee, Trautmannsdorf). 
Mária Terézia mala po smrti svojho otca
cisára Karola problém získať jeho krá-
ľovstvá, tróny a koruny. Na uhorskom
sneme v Prešporku 1741 ju zvolili za
uhorskú kráľovnú. Člen snemu gróf
Ludwig Ernst Batthyany presvedčivým
príhovorom nadchol prítomných mag-
nátov, aby prisahali svojej kráľovnej
vernosť a prisľúbili jej obetovať životy a
krv („vitam et sanguinem“) v boji za jej
práva.
Ludwig Ernst žil vo Viedni. Už v roku

1737 sa stal uhorským dvorným kance-
lárom, v roku 1751 uhorským palatí-
nom. V roku 1756 dal kráľovnej k dis-
pozícii vlastný regiment vojska. Zomrel
v roku 1765. 
V centre Bratislavy stojí terajšia radnica
známa pod menom Primaciálny palác.
Na priečelí budovy sa v latinskom texte
dá prečítať meno muža, ktorý dal objekt
postaviť: Josephus Batthyany. Narodil
sa roku 1727 vo Viedni ako syn už spo-
menutého Ludwiga Ernsta. Ako tretí
syn svojich rodičov zvolil si ( možno ani
nie on, ale jeho rodina) kňazskú dráhu.
Za kňaza ho vysvätili v roku 1751 a
potom nasledovala závratnou rýchlos-
ťou jeho kariéra cirkevného magnáta.
Od roku 1752 bol kanonikom v Ostriho-
me, vzápätí sa stal prepoštom v Szom-
bathely a v Prešporku. V roku 1759 ho
vysvätili za sedmohradského biskupa,
už rok na to bol arcibiskupom v Kalocsi.
V roku 1776 sa definitívne vrátil do Pre-
šporku ako knieža-prímas uhorského
kráľovstva a ostrihomský arcibiskup.
Bol aj kardinálom. Zomrel v roku 1799,
pochovali ho do krypty arcibiskupov
pod kaplnkou svätého Jána Almužníka
pri Dóme.
Jeho viedenský strýko Carl Joseph bol
generálom v cisárskych službách. V
roku 1763 získal kniežací titul. Stal sa
vychovávateľom korunného princa,
neskoršieho cisára Jozefa II., pôsobil na
cisárskom dvore. Keď neskôr Jozef II.

ako (nekorunovaný) uhorský kráľ zavá-
dzal pokrokové reformy, patril k jeho
najtvrdším odporcom práve kardinál
Joseph Batthayny. Ten zubami-nechta-
mi bránil napríklad vyhláseniu toleran-
čného patentu, ktorý zrovnoprávňoval v
Uhorsku katolíkov s nekatolíkmi.
Kardinál Batthyany nebol spokojný so
starou prešporskou arcibiskupskou rezi-
denciou. Nezodpovedala jeho predsta-
vám o rezidencii kniežaťa - arcibiskupa,
ktorý mal právo korunovať uhorských
kráľov. Dal ju zbúrať, pričom zanikla aj
jej najstaršia stredoveká časť s pôvod-
nou kaplnkou svätého Ladislava. Jeho
nová rezidencia - primaciálny palác - je
najkrajšou klasicistickou palácovou
stavbou v celom bývalom Uhorsku.
Na prelome 19. a 20. storočia pôsobil v
susednom Kittsee očný lekár gróf Ladi-
slav Batthyany. Vo svojom tamojšom
kaštieli (ktorý, mimochodom, ozdobil
kamennými barokovými sochami atlan-
tov, pôvodne nesúcimi záhradné scho-
dište pri paláci, ktorý dnes užíva vláda
SR) zriadil súkromnú nemocnicu. Gróf
vyštudoval vo Viedni medicínu, špeciali-
zoval sa na očné lekárstvo. Zadarmo lie-
čil, operoval oči stovkám chudobných
pacientov. V roku 1915 zdedil kniežací
titul a s rodinou (mal 14 detí) sa presťa-
hoval do zámku Körmend v Maďarsku.
V jeho kaštieli v Kittsee je dnes expozí-
cia viedenského Národopisného múzea.
Maľovaná emailovaná plechová pamät-
ná tabuľka, ktorú mu venovali z vďaky
pracovníci bývalej továrne na emailový
tovar v Engerau (terajšej Petržalke), patrí
k exponátom, ktoré sa prihovárajú aj
návštevníkom z Bratislavy. V roku 2003
ho pápež za jeho ľudomilnú činnosť
vyhlásil za blahoslaveného. 
V Bratislave na Ondrejskom cintoríne je
pochovaná jeho sestra grófka Antonia,
ktorá bola vydatá za grófa Friedricha
Pongrácza. Patril jej pôvodne Batthya-
nyovský palác medzi terajšími ulicami
Gorkého a Jesenského, presne na mies-
te, kde sídli redakcia Bratislavských
novín. Zomrela v roku 1919. Jeden z jej
synov, gróf Mikuláš Pongrácz, tu žil
(lepšie povedané živoril v biednych
pomeroch) ešte aj po druhej svetovej
vojne a zomrel v roku 1980 vo veku 83
rokov. Štefan Holčík

FOTO - autor
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• 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
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Kone a jazdci 

z celého sveta 

v Petržalke
JAZDECTVO
Šéf organizačného výboru pretekov v
skoku na koni Aegon Mercedes
Grand Prix Bratislava CSIO 3*-W
Andrej Glatz môže byť spokojný. Na
okrúhly, 45. ročník pretekov - od 5.
do 8. augusta 2010 - sa znovu podari-
lo dotiahnuť prestížnych jazdcov a
Andrej Glatz už dopredu avizoval:
„Máme sa na čo tešiť!“
O veľkom záujme svedčí aj počet pri-
hlásených družstiev, jazdcov a koní,
takže rovnako ako v minulosti, aj teraz
museli organizátori riešiť dilemu, komu
poslať ospravedlňujúci list s oznáme-
ním, že im je ľúto, ale kapacita nepustí...
V Bratislave sa predstaví sedemnásť
krajín súťažiacich v Pohári národov a
celkove je prihlásených 23 ekíp, pričom
v prihláškach bolo 199 koní a 97 jazd-
cov. „Odmietli sme napríklad Holand-
sko, Fínsko, Veľkú Britániu, Turecko,
Chorvátsko a Nórsko,“ prezradil Andrej
Glatz. Jeho slová o veľkom záujme
potvrdil hlavný rozhodca Peter Herchel,
ktorý doplnil: „Toľko jazdcov a koní,
koľko budeme mať teraz, sme nemali za
celých 45 doterajších ročníkov.“
Slovensko ako organizátor využije mož-
nosť nominovať zvýšený počet preteká-
rov a koní, reprezentovať ho tak bude
spolu pätnásť jazdcov. Na programe 45.
ročníka Grand Prix je jedenásť súťaží a
okrem najprestížnejšieho Pohára náro-
dov pôjde napríklad o body do 6. roční-
ka Slovenského skokového pohára v
seniorskej aj v juniorskej kategórii. 
Pohár národov je dvojkolová súťaž
reprezentačných družstiev, jeho dotácia
je 20 000 eur. Grand Prix jednotlivcov
má dotáciu 22 000 eur a je zaradený do
Svetového pohára FEI. Obe súťaže sú
súčasne kvalifikáciou na Svetové jaz-
decké hry, ktoré sa na jeseň uskutočnia
v americkom Kentucky. Zoznam účast-
níckych krajín na Grand Prix Bratislava
CSIO 3*-W 2010: Belgicko, Bielorus-
ko, Česko, Estónsko, Francúzsko, Gréc-
ko, Hongkong, Japonsko, JAR, Lotyš-
sko, Luxembursko, Nemecko, Maďar-
sko, Poľsko, Rakúsko, Rusko, Švaj-
čiarsko, Švédsko, Taiwan, Taliansko,
Ukrajina, USA a Slovensko.
Cyklisti a korčuliari jazdiaci po hrádzi si
určite všimli, že trávnik v jazdeckom
areáli Slávie STU v Petržalke na Májo-
vej 21 je v perfektnom stave, ktorý
nepokazili ani vysoké horúčavy či
nedávne búrky. Rozpočet podujatia je
320 000 eur, na odmeny pôjde 100 000
eur. Na rozdiel od minulých ročníkov je
vstup pre divákov bezplatný.
Minuloročnými víťazmi Pohára náro-
dov bol tím Francúzska. Aegon Merce-
des Grand Prix vyhral tiež Francúz -
Stéphan Lafouge. Po troch štvrtkových
súťažiach sa v piatok predpoludním
uskutoční Small Tour a popoludní od
približne 13.00 h sa začne Pohár náro-
dov, ktorý je súčasne kvalifikáciou na
Svetové jazdecké hry v Kentucky a na
Grand Prix. Sobotňajší program vytvo-
ria finále Small Tour, Middle Tour, od
15.00 h Big Tour, tretia kvalifikácia na
Grand Prix, popoludnie uzavrie približ-
ne od 17.00 h Six Bar Competition.
Nedeľňajšie vyvrcholenie zaobstarajú
predpoludním SSP Aegon Cup Junior
(od 9.00 h), Little Prix Bratislava Midd-
le Tour Final (od 11.00 h) a od približne
14.00 h Aegon Mercedes Grand Prix
Bratislava - FEI World Cup. (db)

Slovanisti v lige ešte neprehrali, doma 

už dvakrát vyhrali, v Žiline remizovali 

Bratislavské posádky brali medaily 

na majstrovstvách sveta v Holandsku

FUTBAL
Najvyššia futbalová súťaž má za
sebou tri kolá a futbalisti ŠK Slovan
potvrdzujú pozíciu favorita. Vďaka
siedmim bodom sa dostali hneď v
úvode na čelo tabuľky a vedú pred
tradičným rivalom zo Žiliny.
Prvý polčas úvodného duelu s Košica-
mi však potvrdil obavy nového kormi-
delníka Jozefa Jankecha. Belasí si
dokázali vypracovať niekoľko príleži-
tostí, ale streliť gól bolo pre nich pri-
ťažkou úlohou. Košice pritom prišli
ako obetný baránok a nepripomenuli
mužstvo, ktoré sa na jar bilo o záchra-
nu v súťaži. Domáci však po prestávke
predsa len dvakrát prekonali hosťujú-
ceho brankára a keby mali lepšiu
mušku, výsledok mohol byť pre
východniarov ešte krutejší. Takto zo-
stalo „len“ pri 2:0.
Jozef Jankech po stretnutí priznal, že
videl pozitíva aj negatíva: „Nevyšlo
nám želanie, aby sme hneď v úvode
strelili rýchly gól, a tým sa upokojili.
Vpredu sme totiž nehrali podľa pred-
stáv. Prestávka nám, našťastie, pomoh-
la, chlapci sa dostali do pohody a po
druhom góle bolo rozhodnuté. Škoda
len, že sme nedali ešte nejaký gól,
zaslúžili sme si vyššie víťazstvo.
Napriek výsledku si myslím, že Košice

nemajú slabé mužstvo, my však máme
určite na viac.“
Nasledujúci týždeň čakala slovanistov
ostrá previerka v Žiline. Šláger majstra
s vicemajstrom však nepriniesol veľa
futbalovej krásy. Viac sa bojovalo ako
hralo a výsledkom bolo dvanásť žltých
kariet, z toho dve boli druhé a zname-
nali vylúčenia. V hosťujúcom drese ju
videl už v 21. minúte Had, v domácom
v nadstavenom čase Lietava. 
Napriek dlhému oslabeniu to boli slo-
vanisti, ktorí ukázali viac kvality a
môžu len ľutovať, že proti súperovi,
ktorý sa evidentne trápil, nedokázali
udržať dvojgólové vedenie. Vedúci gól
belasých strelil Bagayoko, v 25. min
zvýšil Božič už na 2:0, ale majster v
druhom polčase dvoma zásahmi v-
yrovnal. 
Nezainteresovaného musela sklamať aj
návšteva, niečo nad 5000 divákov je
málo aj na zaostalejšiu krajinu, než je
osemfinalista majstrovstiev sveta...
Nehovoriac už o tom, že stretnutie
nevysielala televízia, čo bol ďalší úder
toľko proklamovanej propagácii slo-
venského futbalu!
Domáci tréner Pavel Hapal priznal, že
remíza je skôr úspechom jeho mužstva
a Jozef Jankech s tým súhlasil: „Celých
90 minút sme boli lepší, domácim sme

toho veľa nedovolili, škoda, že sme
nedokázali využiť ešte niektorú príleži-
tosť. Aj tak sme však mohli vyhrať,
lenže nás nepodržal brankár, ktorý sa
podpísal najmä pod prvý gól.“
Nedeľňajší zápas proti Zlatým Morav-
ciam bol najmä po prestávke jedno-
strannou záležitosťou. Domáci okrem
troch gólov nepremenili dva pokutové
kopy a ďalšie príležitosti, takže hostia
mohli byť radi, že skončili iba s troj-
kou. Hráčom zápasu bol dvojgólový
Erik Grendel (na fotografii). „Chlapci
boli po stretnutí v Belehrade a násled-
nej ceste domov unavení. Začali sme
však dobre, ale po dvadsiatich minú-
tach, keď sme si vytvorili niekoľko
sľubných šancí, sme zrazu prestali
behať a hostia mali viac z hry. Cez
prestávku sme si povedali určité veci,
ktoré sme aj dodržali. Prvý gól nás
navyše upokojil a mrzia ma len
nepremenené pokutové kopy. Zlaté
Moravce sú ťažký súper, preto ma
výsledok teší,“ dodal Jozef Jankech.
Najvyššia futbalová súťaž pokračuje
pravidelným programom aj v auguste.
Belasí najbližšie privítajú Banskú
Bystricu, potom zavítajú do Nitry, hos-
tia Ružomberok a posledný augustový
víkend sa predstavia v Senici. (db)

FOTO - SITA

RAFTING
Úspechmi dvoch slovenských posá-
dok vytvorených členmi bratislav-
ských tímov sa skončili nedávne
majstrovstvá sveta v holandskom
Zoetermeeri. Medzi mužmi súťažili
v štyroch disciplínach tridsiatich
tímov, medzi ženami zo šestnástich
posádok. 
Slovenský mužský tím reprezentoval
BVS Raft Team v zložení Jozef Kytka,
Tomáš a Ján Suchalovci, Peter Kmeť-
ko, náhradníkom bol Michal Stohl z
klubu RT Cabanos. 
Ženskú posádku tvorila pätica z ďalšie-
ho bratislavského klubu Mistral Slova-

kia s Júliou Pavelkovou, Hanou Švar-
covou-Vargovou, Monikou Beňušo-
vou, Zuzanou Čunderlíkovou a náhrad-
níčkou Katarínou Žilinkovou.
Obe posádky začali šampionát úspešne
a v paralelnom šprinte získali zlaté
medaily. Muži vyhrali pred Japoncami,
bronz získali Brazílčania. Ženské kvar-
teto zdolalo vo finále Rusky, bronz
putoval do Veľkej Británie. 
Vzápätí bol na programe klasický
šprint, v ktorom však už ani jedna slo-
venská posádka na medailu nesiahla.
Ženy skončili štvrté, tesne za stupňami
víťazov, muži skončili o niečo horšie,
obsadili siedmu priečku. Prvé miesto

medzi mužmi si vypádlovali Rusi pred
Japoncami a Čechmi. 
Ďalšie zlato získali ženy v slalome,
keď na druhú priečku odsunuli Nový
Zéland a na tretie Češky. Menšie odlo-
ženie osláv spôsobili Japonky, ktoré
podali protest, ten však rozhodcovia
zmietli zo stola. Menej už Slovenkám
vyšiel záverečný zjazd, v ktorom síce
najskôr viedli, ale nakoniec obsadili
siedme miesto. V celkovom hodnotení
to stačilo na druhú priečku. 
Mužská posádka skončila v samotnom
zjazde na 9. mieste v celkovom hodno-
tení majstrovstiev sveta obsadila 6.
priečku. (mm)

Národný štadión

sa zase odkladá -

na neurčito
FUTBAL
Pod slovenským futbalovým nebom
nič nové. Búranie Tehelného je zno-
vu odložené. 
Rozhodla o tom ešte bývalá vláda, ale
nová sa s tým zrejme logicky stotožní.
Peňazí niet a postaviť štadión pre pár
medzištátnych stretnutí do roka by bol
luxus, aký si Slovensko dnes nemôže
dovoliť. Nič na tom nemení ani fakt, že
na Slovensku momentálne vládne mier-
na futbalová eufória z majstrovstiev
sveta (aj keď tú úspešne miernia svojou
ješitnosťou nielen samotní hráči a čle-
novia realizačného tímu, ale aj vedenie
SFZ) a funkcionári zväzu môžu poma-
ličky očakávať slušný balík peňazí za
účasť na svetovom šampionáte a za
postup do osemfinále. 
Všetko zlé je však na niečo dobré a
odložené búranie Tehelného poľa by
mohol využiť Slovan, aby si na mieste
súčasného starého štadióna vybudoval
nový stánok. Stačil by aj menší, pre 12-
až 15-tisíc divákov, ale výhodou by
bolo, že by patril belasým! V každom
prípade by zostal názov Tehelné pole a
fanúšikovia aj hráči by vedeli, že tu sú
doma. Za príkladom netreba ísť ďale-
ko, čo tak inšpirovať sa napríklad
Rapidom Viedeň...? V súčasností je na
podobný scenár ideálny čas, pretože,
ako sme už niekoľkokrát napísali -
bohatších slovenských majiteľov už
Slovan nemôže mať!
A čo bude s národným štadiónom? To
už je problém zväzu... (db)

Na hokej sa

bude môcť ísť

za jedno euro
HOKEJ
Funkcionári HC Slovan Bratislava
pripravili pred sezónou 2010/2011
zaujímavú novinku - rôznu cenu
vstupenky. Ich hodnota sa odvinie od
toho, aký súper pricestuje na ruži-
novský štadión.
Ceny vstupeniek budú od jedného eura
po sedem eur, najdrahšie vyjdú lístky
na tzv. Zlaté zápasy (Gold Game) proti
proti HC Košice, Banskej Bystrici,
Dukle Trenčín a Zvolenu - od štyroch
po sedem eur. Stredná hodnota, tzv.
Strieborné zápasy (Silver Game) budú
proti Martinu, Popradu a Skalici - naj-
lacnejší vyjde 2,5 eura, stredný tri a
najdrahší päť eur. Žilina a Nitra patria
do kategórie „Family and Student
Night“, kde vyjdú vstupenky na dve a
tri eurá. Kto si bude chcieť pozrieť
stretnutie so slovenskou dvadsiatkou,
tomu postačí jedno euro!
„Cieľom je zvýšiť návštevnosť na
domácich stretnutiach HC Slovan Bra-
tislava a dať možnosť naozaj každému
vidieť hviezdy Slovana naživo v akcii.
Pri určovaní cien bral klub do úvahy
návštevnosť na zápasoch za ostatné
sezóny, umiestnenie jednotlivých tí-
mov v minulých ročníkoch i záujem
fanúšikov o jednotlivé zápasy. Klub ro-
zdelil ceny lístkov do troch kategórií,
pričom dbal aj na vedľajšie faktory,
ako je vernosť klubovým farbám, vy-
tváranie atmosféry, ale aj záujem v
pokoji si vychutnať jednotlivé ligové
zápasy,“ uviedlo vedenie Slovana na
svojej internetovej stránke. (mm)
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Hokejisti vyšli

po prestávke

konečne na ľad
HOKEJ
Posledný júlový pondelok bol dňom,
keď na prvý tréning na ľade vykor-
čuľovali aj hokejisti Slovana. Rov-
nako ako pred rokom, aj teraz bol
ich domovským štadiónom ružinov-
ský stánok, ktorý by však mali už v
play-off vymeniť za vynovený Šta-
dión O. Nepelu.
Nový tréner Pavel Hynek privítal na
prvom tréningu 26 hráčov, medzi kto-
rými už chýbalo kvarteto Lažo, Hudec,
Sersen a Tesařík. Zrejme najvýraznej-
šou posilou by mal byť skúsený, 37-
ročný útočník Richard Kapuš. Ten by
mal prevziať nielen úlohu vodcu na
ľade, ale aj v kabíne. Okrem mladíkov
chýbal na prvom tréningu aj fínsky
obranca Turunen, ktorý sa mal k tímu
pripojiť neskôr. 
Naopak, nechýbala už najnovšia posi-
la, tridsaťtriročný bývalý český repre-
zentant Róbert Kantor. Ten pôsobil
naposledy vo Švédsku, predtým však
hrával za Brno, Třinec, Havířov, Par-
dubice a Karlovy Vary, vo Fínsku, v
Rusku aj v Nemecku.
Bratislavčanov čaká pred začiatkom
ligy desať duelov, prípadný jedenásty
odohrajú na turnaji vo Švajčiarsku len
v prípade, že v základnej skupine tur-
naja v Bazileji neskončia poslední.
Prvý zápas odohrali 4. augusta 2010 s
Kometou Brno, už o dva dni neskôr
nastúpia doma proti bieloruskému
Metalurg Žlobin (18.00 h) a v sobotu
8. augusta privítajú Duklu Trenčín
(18.00 h). Poslednými previerkami by
mali byť stretnutia so Zlínom (26.
augusta o 18.00 h doma a 31. augusta
vonku) a domáci duel s Olomoucom
(2. septembra o 18.00 h). (mm)

Bratislavské

kluby podporu

asi nepotrebujú
FUTBAL
Západoslovenská energetika, člen
skupiny E.ON vytvorila projekt
Rodinný futbal a v roku 2010 rozde-
lí medzi 54 žiadateľov v regióne
západného Slovenska 300 300 eur. 
O grant žiadalo 106 subjektov (futbalo-
vých klubov, škôl alebo rôznych zdru-
žení). Podľa organizátorov ide o vybu-
dovanie infraštruktúry, ktorá by mala
zostať dlhší čas. Išlo napríklad o penia-
ze na rozvoj mládežníckeho futbalu,
výstavbu detských ihrísk, vybudovanie
či zrekonštruovanie umelého osvetle-
nia, vybudovanie tribún pre rodiny s
deťmi, organizáciu detských turnajov...
Výška grantu u corgoňligistov bola
najvyššia, 40 000 eur, u ostatných
5000 eur, no je šokujúce, že o penia-
ze nepožiadal ani jeden futbalový
klub z hlavného mesta. „Zo strany
bratislavských klubov nebol záujem,
neprihlásil sa ani jeden,“ potvrdili
organizátori. Rok 2010 je teda pre
Bratislavčanov stratený, otázne je, či
sa kluby, školy alebo iné organizácie
prebudia aspoň teraz. (mm)

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na

www.banoviny.sk

Rojko skončil

ako tréner

Doprastavu
VOLEJBAL
Volejbalistky Doprastavu majú
nového trénera. Marka Rojka, ktorý
ich pred rokom doviedol k majstrov-
skému titulu nahradil Pavel Ber-
náth. Marek Rojko zostane ako ma-
nažér a asistent trénera.
„Po štyroch rokoch pod mojím tréner-
ským vedením sme sa rozhodli, že spra-
víme zmenu. Nesúvisí to s tým, že sme
neboli vo finále, je to vec nových
impulzov a novej cesty. S Pavlom Ber-
náthom sme na osemdesiatpäť percent
na rovnakej vlne, aj keď má možno iný
štýl v niektorých veciach, ale filozofia
je rovnaká,“ povedal Marek Rojko.
V zložení družstva nastali zmeny. Tím
opustila Martina Viestová, ktorej sa
skončila zmluva a zamierila do Senice,
na ročné hosťovanie do Frýdku-Místku
ide Paula Kubová. Najväčšou letnou
posilou je Martina Konečná z rumun-
skej Konstance. Blok posilní Michaela
Abrhámová z Bilíkovej. (mm, sita)

Petržalka 

v 1. lige čaká

na prvú výhru
FUTBAL
Futbalisti Petržalky majú za sebou
prvé tri zápasy v 1. lige. Zaujímavos-
ťou ich stretnutí bol fakt, že vo všet-
kých troch sa o výsledku rozhodova-
li v samotných záveroch.
Duel s Moldavou priniesol množstvo
obojstranne nepremenených šancí. Ho-
stia viedli 1:0, a keď sa už-už zdalo, že
premiérové vystúpenie sa skončí pre
domácich nešťastne, v 86. minúte
vyrovnal Johancsik.
Zápas s Trenčínom bol tiež vyrovnaný
a čakanie na gól sa skončilo až v 89.
minúte, keď Trenčan Horváth využil
chybu domáceho brankára. Pozitívom
oboch domácich duelov boli návštevy,
na každý prišla približne tisícka divá-
kov, čo je trikrát viac, než koľko fanú-
šikov sledovalo domáce stretnutia Petr-
žalky v minulej sezóne.
V Púchove získala Petržalka bod, hoci
mohla myslieť aj na tri. Viedla 1:0, ale
ako to už býva v jej zápasoch zvykom,
znovu sa rozhodovalo v závere. Domá-
ci Pilát v nadstavenom čase vyrovnal a
zobral tak hosťom dva body. (mm)

FUTBAL
Futbalisti Slovana získali po úvod-
nom zápase 3. predkola Európskej
ligy proti CZ Belehrad skvelú pozí-
ciu na postup do ďalšej fázy súťaže.
Na ihrisku Crvenej Zvezdy vyhrali
2:1 a vo štvrtkovej odvete im na
postup stačí aj prehra 0:1, prípadne
akýkoľvek nerozhodný výsledok.
O dva góly belasých sa postarali Milan
Ivana, ktorý dostal hostí do vedenia
dve minúty pred prestávkou, domáci
síce v 63. minúte stihli vyrovnať, ale o
päť minút neskôr Saláta znovu strhol
vedenie na stranu Bratislavčanov. V
závere mali obe strany niekoľko príle-
žitostí, ale gól už nepadol. 
Tréner Slovana Jozef Jankech mohol
byť s výkonom aj s výsledkom spokoj-
ný: „Som veľmi rád, že sme dosiahli
takýto výsledok, lebo pred zápasom
sme mali menšie obavy. Crvena Zvez-
da má výborný tím a situácia v našom
kádri nie je ideálna. Bol to krásny
zápas v nádhernej atmosfére, ktorú
vytvorilo približne 40-tisíc fanúšikov.
Moji mladí hráči na tento duel určite
nikdy nezabudnú. Sme si vedomí, že je
za nami len prvý polčas. Ani odveta
nebude pre nás jednoduchá, ale spraví-
me všetko, aby sme obstáli. Verím, že
aj nás príde povzbudiť v Bratislave čo
najviac ľudí." 
Celý tím ukázal podľa jeho názoru
dobrý výkon: „Každý urobil nejakú
maličkú chybičku. Všeobecne však
platí, že všetci hrali dobre, bol to kva-
litný kolektívny výkon. Dobre nám
zachytal brankár, defenzíva stála na

pevných nohách a spokojný som aj s
útočnou fázou. Dúfam, že v odvete
zopakujeme takýto výkon. Myslím si,
že naše víťazstvo bolo absolútne zaslú-
žené, stále sme však len v polovici
cesty. V odvete nás čaká náročná práca.
Máme to dobre rozbehnuté, chceme
postúpiť, ale rozhodne to nebudeme
mať jednoduché.“ 
Domáci Ratko Dostanič priznal skla-
manie: „Víťazstvo Slovana je zaslúže-
né. Hral tak, ako sa má hrať v európ-
skych pohároch - agresívne, vyhrával
osobné súboje. My sme robili príliš
veľa chýb. Máme ešte jeden zápas na
nápravu. V Bratislave sa pokúsime o to
isté, čo sa podarilo Slovanu, teda zvíťa-
ziť na ihrisku súpera.“
Hoci pred duelom panovali obavy, ako
sa hráči vyrovnajú s búrlivou atmosfé-
rou, zverenci Jozefa Jankecha ukázali

pevné nervy. Jakub Sylvestr to
potvrdil: „Nezľakli sme sa búrlivej
atmosféry, ani sily belehradského muž-
stva. Dôležité bolo, že sa nám podarilo
streliť prvý gól, ktorý nás upokojil a
dodal nám ešte viac sebavedomia.
Potom sme inkasovali, ale hneď sme
odpovedali ďalším gólom, ktorý bol
napokon víťazný. Strelili sme dva góly
a podľa môjho názoru sme zaslúžene
zvíťazili. Pred odvetou máme vynika-
júcu pozíciu.“
Bratislavská odveta sa hrá vo štvrtok 5.
augusta 20910 a 20.30 h na Pasien-
koch. Ak slovanisti prejdú cez srbské-
ho súpera, v piatok 6. augusta sa
dozvedia meno klubu, s ktorým sa
stretnú v play-off o postup do základ-
nej skupiny. Play-off sa hrá 19. a 26.
augusta 2010. (mm, sita) 

FOTO - SITA

Belehradská výhra 2:1 dala belasým

veľkú šancu na postup do play-off

Zažite SUPER LETO za  7 €
vyhrajte za svoj nákup
AUTO na mesiac 
a ďalšie ceny 

v OC Galéria Lamač

Partneri súťaže:

www.autogrand .sk

od 15. 7. do 16. 8. 2010
www.ocgaleria.sk

DRAŽBA jednoizbového bytu č. 13. vchod
Bieloruská 38, v dome súp. čísla 5192 v Bratislave s podiel-
mi na spoločných priestoroch a zariadeniach i zastavaných
pozemkoch sa koná 8. 9. 2010 o 11.00 hod. v zasadač-
ke MÚ BA - Podunajské Biskupice, ul. Žiacka 2.
Obhliadky sú 6. 9. 2010 o 13.30 h a 7. 9. 2010 o 13.30
h. Najnižšie podanie je 46 000,- EUR, minimálne priho-
denie 200,- EUR, dražobná zábezpeka 5000,- EUR. Viac
informácií na www.i-drazba.sk, a pda@i-drazba.sk.

DRAŽBA nebytového priestoru č. 6. vchod
Podzáhradná 5, v bytovom dome súp. čísla 10064 v Brati-
slave s podielmi na spoločných priestoroch a zariadeniach i
zastavanom pozemku sa koná 8. 9. 2010 o 11.30 h v za-
sadačke MÚ BA - Podunajské Biskupice, ul. Žiacka 2.
Obhliadky sú 6. 9. 2010 o 14.30 h a 7. 9. 2010 o 14.30
h. Najnižšie podanie je 32 000,- EUR, minimálne priho-
denie 200,- EUR, dražobná zábezpeka 5000,- EUR. Viac
informácií na www.i-drazba.sk, a pda@i-drazba.sk. 
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Divadlo a.ha 

na Nádvorí

Zichyho paláca
DIVADLO
S hrou A. N. Ostrovského Nemá
kocúr večne hody sa 18. augusta 2010
o 20.30 h na Divadelnom nádvorí
Zichyho paláca predstaví divadlo
a.ha.
Ostrovskij napísal túto hru na vrchole
svojich tvorivých síl, v roku 1871 (v
tom istom roku vznikla aj jeho azda naj-
známejšia a najlepšia hra Les). Dal jej
podtitul „scény z moskovského života“
a v liste priateľovi sa vyjadril, že je to
„skôr etuda než hra, nie sú v nej žiadne
javiskové efekty“. 
Je tu však to, čo je pre Ostrovského naj-
typickejšie: úžasne vypracované a cha-
rakterizované postavy. O to mu išlo pre-
dovšetkým - o pravdivý obraz moskov-
ského života a kupeckého jazyka. Hrajú
Danica Matušová, Rebeka Poláková,
Kristína Tóthová, Andreja Vozárová,
Juraj Bielik, Michal Jánoš, Anton
Korenči, Tomáš Vravník. Réžia Juraj
Bielik (dš)

Dvadsať rokov

objavov Bibiany 

v obrazoch
VÝSTAVA
Objavy Bibiany je názov výstavy,
ktorú otvorili v Medzinárodnom
dome umenia pre deti na Panskej 41.
Výstava ponúka verejnosti informácie o
dvadsiatich rokoch pôsobenia Bibiany,
počas ktorých v dome umenia realizo-
vali (okrem BIB, BAB) viac ako 200
veľkých výstavných projektov a ich
súčasťou bolo množstvo titulov tvori-
vých dielní a divadelných predstavení.
Do galérie vybrali autori projektu repre-
zentatívny výber ukážok z výstav. Ich
zámerom je pripraviť pre návštevníkov
možnosť precítiť čaro hravosti, kreativi-
ty a najmä neopakovateľnej atmosféry. 
Scenár výstavy pripravila Jana Hanzelo-
vá, výtvarno-priestorové riešenie Bar-
bora Peuch, námet a dramaturgia Eva
Čárska. Výstava potrvá do 24. októbra
2010. (dš) 

Divadelný 

spolok Frida 

a Panská jazda
DIVADLO
Divadelní spolek Frída z Brna sa 25.
augusta 2010 o 20.30 h. predstaví na
Divadelnom nádvorí Zichyho paláca
s hrou Doda Gombára Panská jízda.
Dej je zasadený do prostredia dedinské-
ho ochotníckeho divadla. Špecifikum
súboru spočíva v tom, že ho tvoria iba
muži. Ženy v dedine hrať divadlo jed-
noducho nebaví. Preto sa život divadla
stáva vyslovene pánskou záležitosťou.
Tento stereotyp naruší až príchod mla-
dého avantgardného režiséra, ktorý sa
rozhodne naštudovať s miestnymi
hviezdami prelomové predstavenie. 
Jeho voľba je odvážna, zvolil Tri sestry
od Čechova. Hlavné postavy Oľgu,
Irinu a Mášu stvárnia traja chlapi. Pred-
stavenie je plné humoru a s nadhľadom
sa pozerá na toto netradičné skúšobné
obdobie. Hrajú Jiří Pecha alebo Barin
Tichý, David Rotter, Alexandra Jirků,
Radim Novák a Martin Trnavský, sce-
nár a réžia Dodo Gombár. (dš)

Divadlo SkRAT 

s hrou Umri,

skap a zdochni...
DIVADLO
Na Divadelnom nádvorí Zichyho
paláca sa 11. augusta 2010 o 20.30 h.
predstaví divadlo SkRAT s hrou
Umri, skap a zdochni...
Optimistický smrtonosný opus o tom,
že futbalové mužstvá sa rozpadávajú,
Boh nemá rád bezbranných a masochiz-
mus je úžasná vec! Ďalej o obdivuhod-
nej schopnosti zamilovávať sa niekoľ-
kokrát denne do rôznych žien, ale aj o
tom, že nie každý je schopný uniesť
toľko vstupov a výstupov. 
Tiež o špecifikách slovenskej tantry,
fenoméne inteligentnej milenky, zvesto-
vaní príchodu Nového človeka a iných
pozoruhodnostiach. Pánsky duševný
striptíz nielen pre dámy... Hrajú autori
textu Vito Bednárik, Ľubo Burgr, Dušan
Vicen, Vlado Zboroň, réžia Dušan
Vicen. (dš)

František Kovár tvrdí: V Bratislave sme

mali kedysi úžasný priestor na hranie
ROZHOVOR
Rodený Bratislavčan, herec, člen
Činohry SND, František KOVÁR
prežil svoje detstvo v Starom Meste. I
keď už tridsať rokov žije v Lamači,
stále rád spomína na chvíle strávené v
lokalite, kde nebola núdza o krásne
priestory na chlapčenské hry.

~     ~     ~
- Býval som v Starom Meste na ulici,
ktorá sa kedysi nazývala Mýtna 33,
dnes je to Tabaková. Tu som sa narodil
a vyrastal až do čias, keď som odišiel
do Nitrianskeho krajového divadla.
Rodičia sa po mojom odchode presťa-
hovali na Povraznícku. Všetky spo-
mienky, ktoré sa spájajú s mojím det-
stvom sú milé. Väčšina z nás, ktorí už
máme niekoľko rôčkov za sebou, si
dobu detstva idealizuje. Mali sme úžas-
ný priestor na hry. Športovali sme, hrá-
vali futbal... Vyrastali sme na dvore,
kde sa stretávali staršie aj mladšie roč-
níky. Našimi partnermi boli chlapci aj o
šesť rokov starší. Dnes už fenomén
„dvor“ neexistuje, čo je škoda. Neexis-
tovali autá, nehrozilo nám žiadne
nebezpečenstvo, stačilo, aby si jedna
mama dala na chodník stoličku a dáva-
la na nás pozor. Neboli drogy, jedinou
hrozbou pre nás bola cigareta, ktorú
sme potiahli doma. Platili medzi nami
pravidlá, ktoré sme dôsledne dodržia-
vali, ak niekto niečo povedal, tak to pla-
tilo. Keby to tak nebolo, ostatní by
hriešnika odsúdili. Neviem, či to ešte
existuje. Dnes rodičia nahrádzajú
atmosféru dvorov tým, že vozia deti na
záujmové krúžky.
Ako vyzerala stará Bratislava vašich
detských čias?
- Zažil som ešte poštové vozy s nás-
tupnými schodíkmi v zadnej časti, po-
honič mal dva biče. Jeden na nás a dru-
hý na kone. Keď vedel, že vzadu na vo-
ze sú deti, jeho bič presiahol celý voz,
vedel presne, ako nás má trafiť a aby
ušetril sily koňom, odháňal nás preč. V
Starom Meste som zažil aj motocyklové
preteky, na miestach, kde dnes stoja
domy boli sady, záhrady. Rástli tu mar-
hule, mali sme kopec ovocia a zeleniny.
Bratislava vyzerala celkom inak. 

Na Vazovovej ulici, v blízkosti vášho
bydliska, bolo kedysi kúpalisko, tu
ste sa stretli prvýkrát aj s divadlom. 
- Dnes je kúsok odtiaľ reštaurácia Gali-
leo. Kúpalisko bolo vo dvore pri vcho-
de do Slovenskej vysokej školy tech-
nickej. Bolo malé a pravdepodobne
kvôli škole ho zrušili. Prvýkrát som tam
videl naživo bábkové divadlo, ex post
som sa dozvedel, že patrilo rodine An-
derleovcov. Urobilo na mňa obrovský
dojem. Vydrankal som od rodičov 50
halierov okrem vstupu do bazéna a
stálo to za to. Na Björnsonovej ulici
bola Četka, vojenská záhrada, kde bolo
basketbalové ihrisko aj miesto na hry.
Chodil tam aj Puco - Ján Mistrík a
kopec našich kamarátov. 
Oslovuje vás aj súčasná Bratislava?
- V hlavnom meste je dnes niekoľko
centier, ktoré určujú jeho život. Petržal-
ka, ktorá už roky existuje v dnešnej
podobe, staré centrum a množstvo sate-
litných sídlisk. Bratislava je na úpätí
Karpát, zasahuje Raču, Krasňany, blíz-
ko je Svätý Jur, medzi jednotlivými
časťami je však obrovská vzdialenosť,
čo sa týka dopravy, ťažko zvládnuteľná.
Neviem si preto predstaviť ani budúc-
nosť tohto riešenia, keďže väčšina
rodín má dnes jedno-dve autá. 
V Lamači žijete už viac ako tridsať
rokov, vyhovuje vám táto lokalita?
- Odkedy máme tunel Sitina, život v
tejto lokalite sa stal, čo sa týka dopravy,
pohodlnejším. Lamač má veľa zelene,
uvidíme, čo sa stane, keď pribudne La-
mačská brána, ktorá prinesie nové ob-
chody a nákupné centrá. Aj táto oblasť

sa začína zahusťovať. Doprava je dnes
pre človeka limitujúcim faktorom. Bra-
tislave určite chýba metro, ktoré by
pospájalo niekoľko mestských uzlov,
kam by sa dalo dostať bez auta. 
Divadelná Bratislava vašej mladosti
bola asi tiež odlišná od tej súčasnej.
- Na Novej scéne hrali počas môjho det-
stva rozprávky. V Pionierskom paláci
sme vyrastali, bolo tu divadielko a
Divadlo P. O. Hviezdoslava tvorilo
vrchol kvality divadelného umenia na
Slovensku. Bábkové divadlo tiež plnilo,
aj dnes plní, svoju úlohu. K tomu sa pri-
dali amatérske alebo poloprofesionálne
súbory. Keď porovnávam súčasnosť s
Prahou, stále sme hlboko poddimenzo-
vaní. Výber by mohol byť zaujímavejší.
Od jesene sa rozšíri Malá scéna, kam sa
presťahuje divadlo a.ha, v Mestskom
divadle P. O. Hviezdoslava môžeme tiež
vidieť rôzne hosťujúce súbory. Divák si
postupne bude mať možnosť okrem
SND a Astorky viac vyberať.
Chodíte s vnúčatami aj do bábkové-
ho divadla?
- Zuzka má päť rokov, Dávidko štyri a
chodia do divadla s rodičmi. 
Miesta vašich umeleckých a herec-
kých stretnutí sa nesústreďovali len
do divadelných klubov.
- Keď som bol na Novej scéne, stretá-
vali sme sa vo vinárni 44 na Vysokej.
Oproti DPOH bol divadelný klub, kde
sa končili všetky premiéry či iné stret-
nutia. Nezávislé miesto na naše rozho-
vory bol bývalý rozhlas na Leninovom
námestí, kde sme v jednej miestnosti
všetci sedávali a čakali kým nás zavola-
jú do štúdia. Popri práci sme debatova-
li, od rána do večera  tam pulzoval
herecký život. Dnes sa námestie volá
Jakubovo a výroba sa presťahovala do
budovy Slovenského rozhlasu. Pre nás
je sviatok, keď nás doň zavolajú.
Trávite leto v Bratislave? 
- Druhý letný mesiac chceme ísť s man-
želkou do Chorvátska, potom som limi-
tovaný výrobou seriálu Ordinácia v
ružovej záhrade. Budeme sa venovať
vnúčatám, pochodíme aj po Slovensku. 

Zhovárala sa Dáša Šebanová
FOTO - SITA

NOVINKY Z MHD

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

24 
y predaných lístkov  Je to úplne jednoduché

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

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

SMS lístok už viac ako rok 
hitom medzi cestujúcimi

www.dpb.sk

 Platí vo dne aj v noci.
  Pošlite prázdnu SMS na číslo 1100 (70 min. lístok), 1124 (24 hod. lístok) a počkajte na svoj SMS lístok v podobe spätne prijatej SMS správy.
  Do vozidla nastupujte výhradne s prijatým potvrdením o kúpe SMS lístka.
  Vami zaslaná SMS správa je len objednávkou služby a neplatí ako cestovný doklad.
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SOBOTA 7. augusta
� 15.00 20.00- Maxi šach, Hviezdosla-
vovo námestie
� 18.00 22.00 Tancujeme pri jazere s
HS V - Kvartet, Kuchajda
� 20.00 - Šanson.Cz - Chanson. Pl -
Šansón.Sk, Daniel Hevier, Ako sa dá
namaľovať pieseň a zaspievať obraz,
Lisztova záhrada
� 21.30 Piráti Karibiku: Truhlica
mŕtveho muža, film, Autokino, Zlaté
piesky

NEDEĽA 8. augusta
�15.00 Promenádna a tanečná hudba,
Horáreň Horský park, Lesná 1
� 17.00 - Kúzelnícka šou Petra Šestá-
ka, záhrada Leberfinger, Sad Janka
Kráľa
� 18.00 Tubarose, súbor vyznačujúci sa
osobitou a netradičnou interpretáciou
vážnej hudby, Hviezdoslavovo námestie
� 18.00 - Komorný koncert v múzeu,
A. Gál violončelo, M. Vrábel klavír, I.
Gábrišová flauta, SNM - Múzeum kultú-
ry Chorvátov na Slovensku, Istríjská 68,
DNV
� 20.00 - Šanson.Cz - Chanson. Pl -
Šansón.Sk, Chantal Poullain (F, CZ),
Francúzsky šarm v neodolateľnom he-
reckom a speváckom úsmeve, Lisztova
záhrada
�20.30 V. Fila: Tibet cesta k najsvätej-
šej hore, komentovaná fotoshow + video
+ diskusia, Divadlo v podpalubí, Tyršovo
nábrežie

PONDELOK 9. augusta
�17.00 -Ako si mačky kupovali televí-
zor, divadlo Babena, Nádvorie sv. Jána
Nepomuckého Primaciálne námestie

UTOROK 10. augusta
� 17.30 - Vernisáž výstavy Valeri Ce-
nov maľba a Rumen Michajlov plasti-
ka, Bulharský kultúrny inštitút, Jesen-
ského 7
� 18.00 Brušné tance, Medická záhrada
� 20.00 Záhrada, Hovory o kultúre a
kriku doby, téma: Bezoči vé reči, Tomáš
Hudák, stand-up comedy, Bene, rap,
koncepcia a moderovanie: Peter Micha-
lík, Veronika Dianišková, hodinová vý-
stava: Martina Slováková, video art,
Lisztova záhrada, Klariská 1
� 21.30 Skala, film, Autokino, Zlaté
piesky

STREDA 11. augusta
� 19.00 - Koncert speváckeho zboru

pre pravoslávne cirkevné spevy Elici
pri Národnom gymnáziu pre staré
jazyky a kultúry v Sofii, Jezuitský kos-
tol Presvätého Spasiteľa, Františkánske
námestie 
� 20.30 Umri, skap a zdochni..., divad-
lo SkRAT, Divadelné nádvorie, Zichyho
palác, Ventúrska 9

ŠTVRTOK 12. augusta
� 17.00 Longital, koncert world music,
Letná čitáreň U červeného raka, Michal-
ská 26
�19.00 My sami, koncert hudobnej sku-
piny, Letná čitáreň Medická záhrada

� 20.30 - Pacora a Nina Nagy-Michel-
le /Can/, hudba tria je postavená na prelí-
naní džezu a folklóru, podfarbená prvka-
mi vážnej hudby, Zichyho palác, Ven-
túrska 9 
� 21.30 Dannyho dvanástka, film,
Autokino, Zlaté piesky

PIATOK 13. augusta
� 15.00 20.00 Maxi šach, Hviezdosla-
vovo námestie

SOBOTA 14. augusta
� 15.00 - Čas na dobrú čítačku, II. pre-
zentácia literárneho klubu Generácia,
Letná čitáreň U červeného raka, Michals-
ká 26
� 18.00 Afrodite, atraktívne dámy a
krásna hudba, Hviezdoslavovo námestie
� 18.00 22.00 Tancujeme pri jazere s
HS Color, Kuchajda
� 21.30 Parfum: Príbeh vraha, film,
Autokino, Zlaté piesky

NEDEĽA 15. augusta
� 15.00 20.00 Maxi šach, Hviezdosla-
vovo námestie
� 15.00 - Promenádna a tanečná hudba,
Horáreň Horský park, Lesná 1
� 17.00 - O mačičke v klobúčiku a čiž-
mičkách, divadlo Atrapa, záhrada Leber-
finger, Sad Janka Kráľa
� 17.00 - Klaun Pepele, detské leto,
scéna v oblúkoch, Eisnerova ul. za expo-
zitúrou VÚB, Devínska Nová Ves
� 18.00 - Anna Repková Band, mladá
slovenská speváčka i s vlastnou tvorbou,
Hviezdoslavovo námestie 

� 20.30 - Phillipe Claudel: O láske,
Leto hereckých osobností, Hlavné ná-
dvorie Bratislavského hradu
�20.30 - M. Zajac, M. Fulier: Mestské
konfrontácie Východ verzus Západ,
komentovaná fotoshow + diskusia, Ho-
ráreň Horský park, Lesná 1

PONDELOK 16. augusta
� 20.30 - Phillipe Claudel: O láske,
Leto hereckých osobností, Hlavné ná-
dvorie Bratislavského hradu

UTOROK 17. augusta
�18.00 - Brušné tance, Medická záhrada
� 20.30 - Phillipe Claudel: O láske,
Leto hereckých osobností, Hlavné
nádvorie Bratislavského hradu
� 21.30 - Nestyda, film, Autokino, Zlaté
piesky

STREDA 18. augusta
� 20.30 - Phillipe Claudel: O láske,
Leto hereckých osobností, Hlavné ná-
dvorie Bratislavského hradu
� 20.30 - A. N. Ostrovskij: Nemá
kocúr večne hody, divadlo a.ha, Diva-
delné nádvorie, Zichyho palác, Ventúr-
ska 9

ŠTVRTOK 19. augusta
� 19.00 - Salón u Liszta, Za javiskom,
90. výročie vzniku SND, O. Šoth, gene-
rálny riaditeľ SND, V. Strnisko, riaditeľ
Činohry SND, P. Dvorský, riaditeľ
Opery SND, V. Harapes, riaditeľ Baletu
SND, hostiteľ večera: S. Bachleda, publi-
cista, Lisztova záhrada
� 20.30 - Ladislav a Eva Papp harfa,
flauta, Zichyho palác, Ventúrska 9
� 20.30 - Dario Fo, Franca Rame:
Otvorené manželstvo, Leto hereckých
osobností, Hlavné nádvorie Bratislavské-
ho hradu
� 21.30 - ROMing, film, Autokino,
Zlaté piesky

PIATOK 20. augusta
� 18.00 22.00 - Letné tanečné piatky s
HS Kartago, Stredisko kultúry BNM,
Vajnorská 21
� 20.30 - Dario Fo, Franca Rame:
Otvorené manželstvo, Leto hereckých
osobností, Hlavné nádvorie Bratislavské-
ho hradu

SOBOTA 21. augusta
� 18.00 - Trjof muzikály, piesne, mladí
speváci - netradičné aranžmá známych
melódií, Hviezdoslavovo námestie 
� 18.00 22.00 - Tancujeme pri jazere s
HS Exe, Kuchajda

� 21.30 - Účastníci zájezdu, film, Auto-
kino, Zlaté piesky

NEDEĽA 22. augusta
� 15.00 - Promenádna a tanečná
hudba, Horáreň Horský park, Lesná 1
� 17.00 - Vodník čľup, Divadlo na ve-
šiaku, záhrada Leberfinger, Sad Janka
Kráľa
� 18.00 - Komorný koncert v múzeu,
M.Rajt cimbal, M.Vrábel klavír, SNM,
Múzeum kultúry Chorvátov na Sloven-
sku, Istríjská 68, DNV
� 18.00 - Oregon, country skupina s re-
pertoárom Honzu Nedvěda, Hviezdosla-
vovo námestie 
� 20.30 - L. Gondová, Š. Kardoš:
Nórsko za polnočným slnkom, komen-
tovaná fotoshow + video + diskusia, Ho-
ráreň Horský park, Lesná 1

PONDELOK 23. augusta
� 20.30 - P. Zelenka, M. Frayn: Herci,
Leto hereckých osobností, Hlavné ná-
dvorie Bratislavského hradu

UTOROK 24. augusta
� 17.00 - Kód 9, uvedenie novej knihy
Jozefa Banáša, Letná čitáreň U červené-
ho raka, Michalská 26
� 20.30 - P. Zelenka, M. Frayn: Herci,
Leto hereckých osobností, Hlavné
nádvorieBratislavskéhohradu
� 21.30 Madagaskar 2, film, Autokino,
Zlaté piesky

STREDA 25. augusta
� 20.30 - Dodo Gombár: Panská
jízda, Divadelní spolek Frída, Brno, Di-
vadelné nádvorie, Zichyho palác, Ven-
túrska 9
� 20.30 - Szidi Tobias, koncert, Hlavné
nádvorie Bratislavského hradu

ŠTVRTOK 26. augusta
� 17.00 - Five Gentlemen, koncert di-
xielandov, Letná čitáreň U červeného ra-
ka, Michalská 26
� 20.30 - Honza Nedvěd, legenda čes-
kého folku so svojou skupinou, Zichyho
palác, Ventúrska 9 
� 21.30 - Zastaneš a neprežiješ, film,
Autokino, Zlaté piesky

PIATOK 27. augusta
� - 20.00 - 2 Bobule (r. Vladimír Lanné,
ČR 2009), Letný Bažant kinematograf,
Hlavné námestie

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

vyjdú opäť o tri týždne

26. augusta 2010

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

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

DODGE Journey

VYBERTE 
 SI SVOJE FINANCOVANIE*

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

 BEZ starostí

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

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

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


