
O tom, aká je situácia na kúpaliskách
počas začínajúcej sa tohtoročnej let-
nej sezóny, ktoré sú už otvorené, ale
aj o novinkách sme sa zhovárali s ria-
diteľom mestskej organizácie STaRZ
Jozefom CHYNORANSKÝM.
- V piatok 27. mája 2011 sme otvorili
tri kúpaliská - Rosničku, Lamač a Del-
fín. Kúpaliská Tehelné pole, v Rači v
Knižkovej doline a v Krasňanoch otvá-
rame 10. júna. Tehelné pole otvárame
neskôr aj preto, lebo priestory slúžili
organizátorom hokejových maj-
strovstiev sveta. 
Začínate sezónu s nejakými novin-
kami?
- Vzhľadom na nedostatok financií sme
väčšie investičné akcie nerobili, len na
Tehelnom poli by nám mali inštalovať
novú šmykľavku typu kamikadze s
malým toboganom. Podobnú máme na
kúpalisku Delfín. Ide o jedinú investí-

ciu, za približne dvadsaťtisíc eur. Ok-
rem toho si návštevníci kúpalísk
Lamač, Delfín, Rosnička a Tehelné
pole môžu požičať slnečníky a ležadlá
a na Rosničke aj na Delfíne vieme
zabezpečiť dohrievanie vody v bazé-
noch. Počas letných mesiacov, od
konca júna do polovice augusta, znovu
predĺžime otváracie hodiny na Rosnič-
ke a Delfíne, a to namiesto do siedmej
až do ôsmej hodiny.
Ako je to tento rok so Zlatými pie-
skami?
- Otvorili sme ich 28. mája s tým, že
areál je sprístupnený celoročne. Ak
teda hovorím o sprístupnení našich
kúpalísk, mám na mysli, že začíname s
vyberaním vstupného, zabezpečova-
ním vodnej záchrannej služby, otvore-

ním hygienických a sociálnych zaria-
dení. Samozrejme, že sa to týka aj
otvorenia bufetov s občerstvením.
O koľko ste oproti minulej sezóne
zvýšili vstupné?
- Keďže narástli náklady v podobe
zvýšenia poplatkov za elektrinu, stočné
či úpravu vody v bazénoch, pristúpili
sme aj k úprave cien. Zvýšenie je v
priemere asi o tridsať centov. Na Tehel-
nom poli sa môže zvýšenie o päťdesiat
centov zdať vysoké, musím však pri-
pomenúť, že v minulej sezóne sme tam
vstupné, naopak, znížili. Bolo to kvôli
tomu, že v bezprostrednom okolí kúpa-
liska sa stavalo. Ceny na Tehelnom
poli sme dali na úroveň Delfína. Zľavy
máme pre študentov od 15 do 26 rokov,
pre deti od troch do pätnásť rokov,
ďalej pre seniorov nad 62 rokov a pre
ťažko zdravotne postihnutých.

Zhováral sa Robert Lattacher
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STARÉ MESTO
Cez Starý most chodia peší a jazdia
po ňom aj cyklisti. A to napriek tomu,
že chodník cez most je len pre chod-
cov. Potvrdzuje to aj dopravné znače-
nie - príkazová dopravná značka
Cestička pre chodcov, ktorá je osade-
ná zo staromestskej strany mosta.
Mnohí chodci tvrdia, že chodník je
úzky na to, aby po ňom jazdili cyklisti,
tí, zase oponujú, že lávku v januári
2011 otvorili pre peších, ale aj pre
cyklistov. Zo spoločnosti Metro Brati-
slava, ktorá most opravuje, však infor-
movali, že lávka cez Starý most je
určená iba pre chodcov. 
„Ide o chodník, nie o lávku pre cyklis-

tov. Tí by mali ma Starom moste zosad-
núť z bicykla,“ uvádza Metro Bratisla-
va. Spoločnosť vraj vie, že mnohí
cyklisti to nerobia a ohrozujú chodcov.
„Niekoľko ľudí sa nám už sťažovalo,“
priznala hovorkyňa spoločnosti Metro
Bratislava Jana Murínová. Ako dodala,
ak cyklisti nechcú zosadnúť z bicykla,
môžu využiť cyklistické lávky na Moste
Apollo a na Novom moste. „Po rekon-
štrukcii Starého mosta bude na ňom
chodník aj lávka pre cyklistov. V súčas-
nosti tam však nie je,“ dodala. 
O probléme vie aj mestská polícia, ktorá
podľa hovorcu Petra Plevu „zistené
priestupky odstupuje na doriešenie prí-
slušným orgánom“. O aké orgány ide,

neuviedol. Mestská polícia však cyklis-
tov postihovať môže, a to blokovými
pokutami za priestupky proti bezpeč-
nosti a plynulosti cestnej premávky. 
Na druhej strane zástupcovia Cyklokoa-
lície odmietajú názor, že za nebezpečnú
situáciu na lávke Starého mosta sú zod-
povední cyklisti. Tvrdia, že napriek
dezolátnemu stavu lávky na moste,
nehody medzi cyklistom a chodcom na
ňom zatiaľ nezaznamenali. „Cyklokoa-
lícia je za zachovanie možnosti prejazdu
bicyklov na lávke, ktorá môže byť dôle-
žitou spojnicou pre chodcov i pre
peších, ak budú obe skupiny ohľadupl-
né,“ uvádzajú zástupcovia Cyklo-
koalície. (rob)

Lávka na Starom moste patrí chodcom
Podľa značky bicyklisti po moste nesmú jazdiť, málokto to však rešpektuje. FOTO - Robert Lattacher  

Polovica kúpalísk je už týždeň otvorená

Šampionát 

zmenil celé

hlavné mesto 

na osemjazyčné 
BRATISLAVA
Nedávno skončené hokejové maj-
strovstvá sveta boli dobrou skúsenos-
ťou aj pre pracovníčky Bratislavské-
ho kultúrneho a informačného stre-
diska. Zaznamenali nielen zvýšený
záujem turistov, ale aj ich rôzne
požiadavky, ktoré sa často vymykali z
okruhu tých očakávaných. 
„Bratislavské kultúrne a informačné
stredisko poskytovalo počas šampioná-
tu v centrách rôzne služby. Fungovala
informačná linka, informačné materiály
boli aj na letisku Schwechat či na Brati-
slava Point na Schwedenplatz vo Vied-
ni. Záujem o služby bol veľký a spokoj-
nosť s nimi, podľa uskutočnených prie-
skumov, tiež,“ prezradila námestníčka
Bratislavského kultúrneho a informač-
ného strediska pre cestovný ruch Ale-
xandra Bučková.
Podľa jej slov, „zamestnanci informač-
ných centier evidovali počas šampioná-
tu 15 335 dopytov počas 1368 prevádz-
kových hodín. V komunikácii domino-
valo osem svetových jazykov - angličti-
na, nemčina, ruština, francúzština, špa-
nielčina, taliančina, švédština a poľština.
Okrem informačného servisu sme pre
fanúšikov prechádzajúcich centrom Sta-
rého Mesta pripravili Námestie šampio-
nátu, alebo tzv. srdce šampionátu pria-
mo na Hlavnom námestí.“
Najčastejšie otázky fanúšikov sa týkali
organizácie dopravy aj pre telesne
postihnutých návštevníkov, bezpeč-
nostných opatrení, fanzón, vstupeniek
či sprievodných podujatí. „Nechýbali
však kuriózne otázky typu - kto
navrhol schody na WC na Železničnej
stanici v Petržalke, alebo ako sa fínski
hokejisti dostanú z Fínska do Orange
Arény. Rakúsky turista si dokonca pro-
stredníctvom informačnej linky žiadal
slečnu na izbu... Pracovníci infopoin-
tov a infocentier Bratislavského kultúr-
neho a informačného strediska posky-
tovali aj prvú pomoc - od volania
záchrannej služby a dohľadu nad oso-
bou v ohrození do príchodu sanitky až
po stratené predmety na štadióne, stra-
tené kódy od vstupeniek a podobne,“
doplnila Alexandra Bučková.
Čo sa týka sťažností, malá časť
návštevníkov bola nespokojná len s
nedostatkom vstupeniek na niektoré
zápasy. „Našlo sa aj zopár takých, ktorí
neboli spokojní s bezpečnostnými
opatreniami na štadióne. Zaznamenali
sme aj dve sťažnosti na vysoké ceny
taxislužieb od slovenských návštevní-
kov. V oboch prípadoch sa však sťažo-
vatelia priznali, že si vzali taxi bez
označenia prevádzkovateľa a na cenu
sa vopred nespýtali,“ dodala Alexandra
Bučková. (rob)

Pamiatkari 

zastavili opravu

múra Kostola

svätej Alžbety 
STARÉ MESTO
Krajskí pamiatkari zastavili obnovu
poškodeného secesného múra, ktorý
je súčasťou pamiatkovo chránených
objektov Kostola sv. Alžbety na Bez-
ručovej ulici. Dôvodom je, že vlastník
neoznámil úmysel rekonštruovať.
Pracovníci Krajského pamiatkového
úradu v Bratislave po obhliadke stavu
oplotenia areálu kostola 19. mája 2011
všetky práce okamžite zastavili. „Za po-
rušenie ustanovení pamiatkového záko-
na bude voči vlastníkovi vedené prie-
stupkové konanie a Krajský pamiatkový
úrad vydá rozhodnutie na nápravu, čiže
obnovenie do pôvodného materiálové-
ho a architektonického výrazu,“ uviedol
v stanovisku pamiatkový úrad.
Na zbúranie múrika upozornili nedávno
odborníci venujúci sa histórii a pamiat-
kam v Bratislave. Rozhorčilo ich, že
časť vzácneho secesného múra bola
úplne zbúraná. Podľa našich informácií
bolo ale vraj otázkou času, kedy sa starý
múr bez základov, zrúti. Pôvodne malo
preto ísť o jeho podrezanie a vloženie
izolácie, aby ďalej nevlhol a nerozsypá-
val sa. Tento postup sa však podľa
firmy, ktorá robila aj múr aj na sused-
nom gymnáziu, ukázal ako nereálny. Po
novom má vzniknúť kvalitný múr v
pôvodnej podobe so základmi, ktorý
vydrží stovky rokov. Pri výstavbe sa vo
vrchných častiach použijú pôvodné
tehly. (rob)

Henbury žaluje

mesto, chce vyše 

30 miliónov eur
STARÉ MESTO
Spoločnosť Henbury Development
podala tri žaloby na hlavné mesto.
Týkajú sa búrania PKO, náhrady
škody a neoprávneného využívania
pozemkov spoločnosti.
Henbury Development, ktorá vlastní
pozemky pod PKO, vyčíslila v žalobe o
náhradu škody a ušlého zisku sumu 28
milióna eur. Za neoprávnené užívanie
pozemkov chce od mesta viac ako 2,3
milióna eur. Henbury konštatuje, že
mesto neprejavilo záujem o konštruktív-
nu dohodu o budúcej podobe PKO.
Podanie žalôb je podľa magistrátu „pre-
javom toho, že investor sa nevie vyspo-
riadať s novým prístupom vedenia bra-
tislavskej samosprávy. K výške náhrady
škody za ušlý zisk sa vedenie mesta
nemôže vyjadriť, pretože podľa magi-
strátu „ani spoločnosť Henbury Deve-
lopment do dnešného dňa nekonkretizo-
vala, čo sa reálne skrýva za horibilnou
sumou 28 miliónov eur.“ (brn)
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Aby cyklista
nezabudol,
že chodcom bol
S pribúdajúcimi rokmi zabúdame, aké
to bolo byť mladým. To isté platí pri
kariérnom postupe, keď s rastúcou
funkciou neraz zabúdame, aké to bolo,
keď sme ešte žiadnu nemali. Jednodu-
cho, zabudol vôl, že teľaťom bol. Niečo
podobné platí aj na bratislavských ces-
tách, s pribúdajúcim počtom kolies
zabúdame, aké to bolo chodiť bez nich.
Napriek tomu, že pravidlá cestnej pre-
mávky platia pre všetkých rovnako,
niektorí majú pocit, že ak majú o pár
kolies viac, sú viac. A neplatí to len pre
tých, čo sa vozia na štyroch kolesách,
ale aj pre tých, ktorí si vystačia s dvomi.
Cyklisti si sťažujú na bezohľadnosť a
aroganciu niektorých vodičov motoro-
vých vozidiel, ak sa však stretnú s chod-
cami, správajú sa k nim občas rovnako
bezohľadne, arogantne, hrubo.
Aj keď mosty majú spájať, zdá sa, že
tie bratislavské ľudí skôr rozdeľujú. A
to najmä cyklistov a chodcov. Aktuál-
nym problémom je lávka Starého
mosta, ktorá bola začiatkom  roka
opäť otvorená. Pôvodne sa síce hovo-
rilo, že je určená chodcom aj cyklis-
tom, dopravné značenie však hovorí
jasne, že lávka je cestičkou pre chod-
cov, nie pre cyklistov. Slnečné dni tu
zvýšili nielen premávku, ale aj napätie
medzi chodcami a cyklistami. Ak si
chodec dovolí upozorniť vyzváňajúce-
ho cyklistu, že lávka je určená len pre
chodcov, neraz sa dozvie, že je somár,
sprostý a ešte horšie...
Cyklokoalícia, ktorá v Bratislave ob-
hajuje práva bicyklistov, vyzýva na oh-
ľaduplnosť oboch skupín - cyklistov aj
chodcov. Priznám sa, že väčšiu ohľadu-
plnosť si u chodcov ani neviem pred-
staviť. Denne po tejto lávke chodím a
pravidelne som svedkom, že tými menej
ohľaduplnými sú práve cyklisti. Logicky,
veď na dvoch kolesách sú rýchlejší, ako
tí na dvoch nohách, takže ak niekto za-
vadzia, je to chodec, ak niekto má uh-
núť, je to zase len ten chudák, čo nemá
ani na bicykel.
Cyklista zabudol, že chodcom bol. Mož-
no by stačilo, aby cyklisti na lávke zo-
sadli z bicykla, aby nezabudli, aké to je
byť chodcom. Veď chodiť pešo je tiež
ekologické a zdravé. Radoslav Števčík

STARÉ MESTO
Priestor pred budovou ministerstva
vnútra a v jej okolí na Pribinovej
ulici je už v podstate jedným veľkým
parkoviskom. Autá tam každý deň
zaberajú veľkú časť chodníkov,
mnohé dokonca parkujú na mies-
tach, kde je to zakázané.
Na chaotické parkovanie a státie vozi-
diel pred ministerstvom vnútra a v jeho
okolí nás upozornili viacerí obyvatelia
mesta a niekoľkokrát sme sa presvedči-
li, že ani sídlo rezortu, ktoré by malo
dohliadať nad dodržiavaním predpisov
v cestnej premávke, nie je zárukou, že
v jeho priestore budú vodiči rešpekto-
vať dopravné pravidlá a predpisy. 
Vodičov sme tu pristihli, ako parkujú
za značkou Zákaz zastavenia alebo na
značke Šikmé rovnobežné čiary. Do
tohto priestoru je zakázané vchádzať,
alebo zasahovať nákladom, ak to nie je
potrebné v určitých prípadoch. Vodiči
si zvykli parkovať aj na chodníku pria-
mo pred budovou ministerstva na Pri-
binovej ulici. Podľa polície predpisy
neporušujú, ak dodržia 1,5-metrovú
medzeru pre chodcov, no ministerstvo
by nemuselo tolerovať, určite aj z hľa-
diska bezpečnosti návštevníkov budo-
vy a dobrej priechodnosti  na chodníku,
pred svojou budovou žiadne parkujúce
autá!

Krajská polícia na základe fotografií
priznala, že niektoré vozidlá stáli na
vodorovnej dopravnej značke Šikmé
rovnobežné čiary, čo je zakázané.
„Niektoré vozidlá parkujú pri priecho-
de pre chodcov na pôvodnej zjazdovej
vetve zo Starého mosta, čo je zakáza-
né, keďže vozidlá parkujú vo vzdiale-
nosti kratšej ako 5 metrov pred prie-
chodom pre chodcov,“ uviedli krajskí
policajti. Ako dodali, v prípade že
vozidlo tvorí prekážku cestnej premáv-
ky a môže ohroziť alebo obmedziť
jazdu vozidiel a pohyb chodcov, alebo
ide o vozidlo tvoriace prekážku cestnej

premávky podľa § 43 ods. 4, alebo
podľa § 25 hovoriacom o zastavení  a
státí, môže správca cesty odstrániť
vozidlo stojace na ceste alebo na chod-
níku na náklady prevádzkovateľa. O
odstránení vozidla môže takisto roz-
hodnúť aj policajt. 
Žiaľ, aj opakovaná návšteva priestorov
pred budovou Ministerstva vnútra Slo-
venskej republiky na Pribinovej ulici
nás presvedčila, že organizácia dopra-
vy na tomto mieste by mala byť dôstoj-
nejšia, prehľadnejšia, ale najmä bez-
pečnejšia! Robert Lattacher

FOTO - Slavo Polanský

STARÉ MESTO
Medzi objektom ministerstva vnútra
na Pribinovej ulici a komplexom
Eurovea nedávno zrušili úzky chod-
ník, ktorý chodci čiastočne využívali
na cestu do obchodného centra.
Čiastočne preto, lebo chodník sa
postupne zužoval, až sa pred kom-
plexom Eurovea úplne stratil. Peších
teraz už od začiatku presmerovali na
druhú stranu ulice. 
Chodci, idúci po riadnom chodníku, sa
tak zrazu ocitnú pred značkami, ktoré
im zakazujú vojsť a pokračovať tam,
kadiaľ mesiace chodili, a prikazujú im
prejsť na druhú stranu ulice. Nečudo,
že väčšina chodcov nový stav ignoruje
a ďalej chodí po chodníku a neskôr aj
po ceste. 
U správcu komunikácie, ktorým je
mesto, ale aj u polície, sme sa informo-
vali, či je značka zakazujúca vstup
chodcom na chodník v poriadku.
Mesto na našu otázku nereagovalo,
krajská polícia zase pred časom posla-
la stanovisko, v ktorom tvrdí, že ide o
nesprávne umiestnenie dopravnej
značky správcom komunikácie. „Znač-
ka mala byť umiestnená v mieste ukon-
čenia chodníka smerom k Eurovei, t. j.
v mieste vyústenia parkoviska minis-

terstva na cestu. Značka má zakazovať
vstup chodcom na vozovku. Chybu
sme minulý týždeň oznámili správcovi
komunikácie,“ uviedla polícia. 
Predseda Komisie dopravy a informač-
ných systémov mesta Jozef Uhler
tvrdí, že mestská komisia dopravy sa
problematikou zaoberala a podala pod-
net na Krajský dopravný inšpektorát na
prešetrenie dopravnej situácie pred
budovou ministerstva. Ako dodal, v
tomto prípade ide o ukážkový príklad,

ako individuálna automobilová dopra-
va vytláča chodcov z ulíc. Jedným z
riešení by mohlo byť rozšírenie úzkeho
chodníka o drevenú časť v pravom
jazdnom pruhu pozdĺž parkoviska. Pre
autá smerujúce do Eurovey od Šafári-
kovho námestia by zostal jeden jazdný
pruh. Ďalšou možnosťou môže byť
rozšírenie chodníka na úkor časti
pozemku, kde parkujú ministerské
autá... Robert Lattacher

FOTO - autor

Ministerstvo vnútra nedokáže udržať

poriadok ani pred vlastnou budovou

Chodník na Pribinovej, ktorý nikam

nevedie, už vlastne nie je pre chodcov

Beh pre život 

presunuli, bude

na Partizánskej
BRATISLAVA
Trasa charitatívneho podujatia Behu
pre život sa presunula z centra mesta
do prírody. Bratislavský beh bude na
Partizánskej lúky, štart je v sobotu 4.
júna 2011 o 11.00 h. 
,,Vzhľadom na skúsenosti z tohtoroč-
ných behov v Žiline a v Prešove očaká-
vame veľa bežcov a pôvodná trasa v
centre mesta je už pomerne úzka. Súčas-
ne sme uvažovali o tom, ako dostať Beh
pre život viac do prírody,“ uviedol
Michal Dyttert z Nadácie Tesco, ktorá
Beh pre život organizuje spolu s Nadá-
ciou Výskum rakoviny. Peniaze vyzbie-
rané z Behu pre život pôjdu práve na
výskum rakoviny. 
Bratislavský beh odštartuje na Ceste
mládeže smerom na Železnú studienku,
kde sa účastníci otočia a pobežia späť
smerom do cieľa v amfiteátri na Parti-
zánskej lúke. Dĺžka trasy je 3500
metrov. Bežci môžu použiť aj kyvadlo-
vú dopravu na Partizánsku lúku (zastáv-
ka pri Vojenskej nemocnici - Nemocni-
ca Min. obrany SR). Kyvadlová dopra-
va bude zadarmo od 9.00 do 13.00 hodi-
ny. (brn)

Na novú 

lodenicu majú

830-tisíc eur
KARLOVA VES
Spolu asi 830-tisíc eur je k dispozícii
na vybodovanie novej lodenice v Kar-
loveskej zátoke. Pôvodne sa rátalo s
jej rekonštrukciou, no mestskí po-
slanci odsúhlasili účelovú dotáciu viac
ako 335-tisíc eur.
Mestskí poslanci tak zmenili uznesenie
z decembra 2008, keď súhlasili s dotá-
ciou 376 889 eur. Peniaze sa mali získať
z predaja pozemkov v tejto mestskej
časti. Ako uviedla navrhovateľka,
poslankyňa Petra Nagyová-Džerengo-
vá, súčasná lodenica pre verejnosť v
zátoke je v zlom technickom stave.
Kvôli príprave projektu bolo treba roz-
hodnúť o jej financovaní už v súčasnos-
ti. Postavená by mala byť dvojpodlaž-
ná lodenica, s čím súhlasia aj karloves-
kí vodáci. Projekt lodenice má na sta-
rosti mestská časť. (brn)

Záhradnícka ulica 83, 821 08 Bratislava, telefón: 02 5556 3860, www.intermedial.sk

21.sezóna

To najlepšie z Chorvátska 
(Rovinj, Poreč, Vrsar, Trogir, Dubrovnik, ostrovy)

apartmány od 48 € na týždeň, hotely s polpenziou od 144 €, deti až 100% zľavy!
AKCIA: každý týždeň nové 15% zľavy na vybrané hotely

expresná autobusová linka na Istriu 50 - 70 € (do 5 rokov zadarmo)
Relaxačno-skrášľovací pobyt pre ženy 11.6.-18.6. iba za 299 €

Obrazy od významných slovenských,
českých a iných maliarov, 

staré obrazy a starožitnosti
Tel.: 032/6528 492, 0905 409 972

Email: najvyssie.ceny@gmail.com

KÚPIM ZA 
NAJVYŠŠIE CENY

02/6020 1711
0905 319 509

www.stahovaniesvasnou.sk

S AHOVANIE 
S VÁŠ OUDREVENÉ ROLETY

predokenné ESLINGERKY
kompletný servis - popruhy 

navíjače - obnova, generálne opravy
Poradíme ako zachovať drevené rolety

pri výmene okien.
Mobil: 0903 349 274, e-mail: info@drevenerolety.sk

www.drevenerolety.sk
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Ceny idú dole,

záujem o byty

začína rásť
BRATISLAVA
Prvý štvrťrok 2011 potvrdil, že
záujem o nové byty sa postupne zvy-
šuje. V medziročnom porovnaní bol
prvý štvrťrok 2011 úspešnejší, keď
sa predalo 636 bytov v 72 jednotli-
vých projektoch. Ponuka bytov sa
síce postupne rozrastá, no cena začí-
najúcich projektov vďaka lepšej
dostupnosti mierne klesá.
„V prvom štvrťroku 2011 sa predalo
viac bytov, ako pribudlo do ponuky
(559), a tak celkový objem predstavu-
je približne 3835 voľných bytov.
Dokončené tvoria viac ako sedemde-
siat percent, čo je celkove 2705
bytov. Po roku sa tak opäť začala zni-
žovať ponuka ukončených bytov. V
novostavbách je dnes nepredaných
len 33 percent všetkých bytov,“ infor-
movala manažérka spoločnosti Lex-
xus Ľubica Hovorková.
Aj to vraj podľa nej svedčí, že záujem
o byty sa postupne zvyšuje. V medzi-
ročnom porovnaní štvrťrokov dokon-
ca vraj možno pozorovať 75-percent-
ný nárast dopytu, ktorý je zameraný
najmä na dokončené novostavby. 
„Najpopulárnejšou lokalitou stále zo-
stáva Bratislava II, kde sa predalo 267
bytov v 21 projektoch. V Bratislave V
sa predalo 146 bytov v 11 projektoch, v
Bratislave III to bolo 117 bytov, v Bra-
tislave IV predali 77 bytov a v Bratisla-
ve I len 29 bytov,“ spresnila Ľubica
Hovorková a dodala ceny na štvorcový
meter: „Pohybujú sa medzi 1700 až
1800 eurami na štvorcový meter. V
prvom štvrťroku však prišli na trh aj
projekty s cenou 1550 eur na štvorcový
meter, a tak sa priemerná cena stále
mierne znižuje. Oficiálne šesť projek-
tov zlacnelo o viac ako o desať percent,
jeden dokonca znížil ceny o 25 percent.
Lacnejú najmä projekty, ktorú sú sko-
laudované viac ako rok.“
Je však zaujímavé, že pri projektoch,
ktoré za posledný polrok zaznamenali
vyšší predaj, alebo sa im niektoré byty
dopredávajú, aj vzhľadom na nedávne
zníženie cien, už možno pozorovať aj
zvyšovanie cien. (brn)

PETRŽALKA
V pondelok 30. mája 2011 sa na juhu
Petržalky začala výstavba novej obyt-
nej zóny Slnečnice, ktorá je časťou
projektu Južné mesto. V blízkosti
petržalskej hrádze a lužných lesov tu
do dvadsiatich mesiacov vyrastie 70
rodinných domov a takmer dvesto
bytov.
Slnečnice sú projektom rodinných do-
mov v kombinácii s nízkopodlažnými
bytovými domami. „Do Petržalky sa tak
po dlhom  čase vráti segment rodinnej
zástavby, ktorý tam kedysi prevládal,“
povedal projektový manažér Slnečníc
Matej Ceconík. V novej obytnej zóne
bude postavených 70 rodinných domov
a 192 bytov v nízkopodlažných
domoch. Najneskorším termínom
dokončenia výstavby je 30. január 2013.
Ako informovala manažérka pre predaj
a marketing Cresco Popper Investment,
s.r.o., Linda Prelovská, rodinné domy
Slnečnice sú veľmi úspešným reziden-
čným projektom, keďže bolo predaných
už vyše 30 % z nich. Výstavba sa robí
unikátnym rakúskym systémom Red-

block, čo je technológia vopred pripra-
vených tehlových prefabrikátov - celo-
tehlových stien. Tento systém podľa L.
Prelovskej zabezpečuje rovnosť stien,
rýchlosť výstavby, energetickú efektivi-
tu a vysokú kvalitu stavby.
Zóna Slnečnice je prvou časťou projek-
tu Južné mesto, ktorý okrem obytnej
časti bude obsahovať ďalšie rezidenčné,
relaxačné aj obchodné štvrte. Projekt

počíta s vybudovaním dostatočného
množstva parkovacích státí, z čoho 80
percent sa bude nachádzať pod zemou
alebo v parkovacích domoch. Táto nová
mestská časť bude napojená na hlavné
petržalské dopravné ťahy a vznikne tu aj
nová zastávka MHD. Verejnou dopra-
vou bude centrum Bratislavy odtiaľto
dostupné za 10 minút.  (pol)

VIZUALIZÁCIA - Cresco Group

PETRŽALKA
Petržalská samospráva pripravila
pre obyvateľov mestskej časti, Brati-
slavčanov a návštevníkov hlavného
mesta 14. ročník podujatia Dni Petr-
žalky. Počas troch týždňov, od 6. do
25. júna 2011, je pre verejnosť pri-
pravených 27 kultúrnych, spoločen-
ských a športových podujatí.
Tohtoročné Dni Petržalky sa začnú v
pondelok 6. júna 2011 futbalovým tur-
najom priateľstva, v ten istý deň sa
uskutočnia súťaže družstiev základ-
ných škôl z Petržalky a z Rusoviec pod
názvom Petržalka v pohybe - Deň detí. 
Petržalská uličná futbalová liga v
malom futbale - Engerau street soccer
league je naplánovaná na 11. júna.
Zápasy odohrajú na revitalizovanom
ihrisku na Farského ulici. 

Lahôdkou pred júnovými majstrovstva-
mi sveta v hokejbale bude hokejbalový
turnaj mládeže do 15 rokov o Pohár sta-
rostu, ktorý organizuje Slovenská ho-
kejbalová únia. Počas Dňa v knižnici
14. júna vyhodnotia súťaž školských
časopisov. Už 24. ročník bude mať
populárny futbalový turnaj žiakov pre
družstvá petržalských škôl a škôl z
Rusoviec, Jaroviec a zz Čunova Penalta
(Petržalské Nálezisko Talentov), 15.
ročník oslavuje tzv. miniPenalta. Obe
súťaže vyvrcholia finálovými zápasmi
17. júna v ZŠ Budatínska 61. 
Streetball - Petržalský Uličný Basket
2011 sa v areáli ZŠ Holíčska 50 usku-
toční 18. júna, súčasťou Dní Petržalky
je aj súťažná prehliadka amatérskych
hudobných skupín, ktorej víťaz vystúpi
v záverečnom galaprograme. Muzi-

kanti a speváci sa stretnú v Dome kul-
túry Lúky 18. júna. Energia pre šport -
šport bez bariér bude v Sade Janka
Kráľa 22. júna, popri cyklistickej súťa-
ži pre žiakov ZŠ Olympijské nádeje
Petržalky sa 25. júna na dostihovej
dráhe na Starohájskej ulici uskutoční
cyklosúťaž pre verejnosť.  
Dni Petržalky vyvrcholia na dostihovej
dráhe v Starom háji v sobotu 25. júna
udelením ocenenia Osobnosť Petržal-
ky 2011, galakoncertom a ohňostro-
jom. Celý deň  už od rána budú v areá-
li Závodiska rôznorodé kultúrne a spo-
ločenské podujatia pre rôzne vekové
kategórie. Nebudú chýbať súťaž vo
varení gulášu o petržalskú varechu,
Jarmok remesiel, súťaž O najkrajšieho
petržalského orieška, Petržalská burza
kníh, Jarmok... (brn)

Začala sa výstavba novej obytnej zóny

Slnečnice - prvej časti Južného mesta

Júnové Dni Petržalky chcú zabaviť celú

Bratislavu, vyvrcholia galakoncertom

Sprievodný 

program doplní

letnú čitáreň
STARÉ MESTO
Staromestská knižnica pozýva do let-
nej čitárne v Medickej záhrade. Svoje
brány otvorila 20. mája 2011. 
V čitárni je k dispozícii 50 študijných
miest a v ponuke približne sedemdesiat
domácich a zahraničných časopisov a
denníkov. Novinkou je Staromestský
knižný kolotoč, v rámci ktorého si
záujemcovia môžu bezplatne požičať
knihy. Letná čitáreň bude verejnosti prí-
stupná do 31. augusta 2011, v pondelok
- piatok od 10.00 do 18.00 h, v sobotu
od 10.00 do 14.00 h. Vstup je voľný.
V máji a v júni budú pripravené aj sprie-
vodné programy: 8. júna o 11.00 h Roz-
právka o princeznej sulimánskej - pred-
stavenie Bratislavského bábkového
divadla, 27. a 28. júna o 12.00 h Bri-
dgin‘ Drama - scénické čítanie v anglič-
tine v spolupráci s jazykovou školou
The Bridge, 28. júna o 16.30 h Rozprá-
vanie o Bratislave, Devín, božská perla
Slovenska, beseda so spisovateľom
Antonom Hrnkom, 29. júna o 9.30 h
prednáška Petra Weisela Planéta Zem 2.
Na podujatia je vstup voľný. (brn)

Retro s bytmi 

a obchodmi 

je už otvorené
RUŽINOV
Na Nevädzovej ulici v uplynulých
dňoch otvorili nový polyfunkčný ob-
jekt Retro. Postavili ho na mieste bý-
valého nákupného strediska Jadran.
Tradičné nákupné stredisko nahradi-
la polyfunkčná stavba, ktorá ponúka
nielen služby, ale aj aj byty.
Ružinovčania tu nájdu potravinový
supermarket, lekáreň, poštu, banku, gas-
troprevádzky, športoviská na tenis,
squash, wellness, fitness. 
V novom objekte nechýba ani indoor
detský kútik, zmes tovarov a služieb
(odevy, obuv, bielizeň, kožená galanté-
ria, nábytok, hračky, kvetinárstvo,
kaderníctvo, kozmetika, potreby pre
domáce zvieratá...). (trs)

tel.: 00421-2-65 31 65 04 | obchod@kolos.sk | www.kolos.sk

Panely na reklamu
alternatíva distribúcie reklamných materiálov

V prípade záujmu nás kontaktujte na tel.:
02/ 653 16 523, panely@kolos.sk

Výhody panelov na reklamu:
• prehľadný a jednoduchý prístup k reklamným materiálom
• estetický vzhľad
• poriadok v dome a v jeho okolí
• miesto v poštových schránkach pre ostatnú korešpondenciu

Alternatívny poštový operátor KOLOS prináša zmenu v doručovaní reklamných mate-
riálov. Na sprehľadnenie distribuovaných materiálov, pre väčší komfort pri ich výbere 
a na eliminovanie neporiadku spôsobeného rozhádzanými letákmi sme ako prví na 
Slovensku začali inštaláciu panelov na reklamu ako náhradu nepraktických spoloč-
ných schránok a stolíkov a ako formu prístupu k informáciám pre tých, ktorých vchody 
ostali nedostupné pre túto formu reklamy. 
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Namiesto reštaurácie Fusion je v
hoteli Crown Plaza už nejaký ten čas
gruzínska reštaurácia BABU. Je zo
strany Obchodnej ulice s výhľadom
na miniaturne Forum Romanum.
Pred reštauráciou pribudla prekrytá
terasa z dreveného masívu s otvore-
ným ohniskom a dymom, ktorý pres-
ne naviguje, kde sa varí.
Vzhľadom na dávne väzby by sa dalo
očakávať, že prvú gruzínsku reštauráciu
otvoria v Rači, ktorá mala kedysi inten-
zívnu družbu s rovnomennou gruzíns-
kou osadou. Napokon sa Bratislavčania
dočkali gruzínskej kuchyne v jednom z
najlepších hotelov v meste.
Interiér je doplnený gruzínskymi gobe-
línmi, obrazmi a starožitnosťami.V bare
nechýba gruzínske brandy (5,00 € / 0,04
l), v ponuke je aj legendárna minerálna
voda Boržomi / Borjomi (2,50 € / 0,5 l).
Vstup do reštaurácie je z terasy, ale aj
priamo z hotela. Po pravej strane je ba-
rový pult a za ním kuchyňa. Na konci
baru je obrovský gril, ten však teraz nie
je v prevádzke, pretože všetko sa griluje
na pahrebe z dreveného uhlia na terase.
Kým vo vnútri je vzorovo prestreté, te-
rasa má trochu iných charakter a na-
miesto bielych obrusov sú na stoloch
pletené plastové prestierania.
Ako v každej reštaurácii, aj tu sme boli
zvedaví najmä na to, aké špeciality tu
ponúkajú. Tentoraz sme podľa očakáva-
nia narazili na gruzínsku reštauráciu s

pravou gruzínskou kuchyňou a pravým
gruzínskym kuchárom.
Z polievok sme si dali dve - hovädzí
vývar s koriandrom, zemiakmi a mäsom
Tbilisuri (3,00 €) a slepačí vývar s kura-
cími prsiami a vajíčkom Čichirtma
(3,50 €). Obe boli skvelé - vňať z čer-
stvého koriandra a kôpru nechýbala ani
v slepačej polievke a dodali chuti úplne
iný rozmer. V oboch bolo dostatok mä-
sa, vajíčko v slepačej bolo rozvarené do
stratena a polievka tak vôbec nepôsobi-
la ako vývar.
Medzi hlavnými sú jedlá z bravčového,
jahňacieho a hovädzieho mäsa, a to gri-
lované a najmä dusené. Špeciálnou
ponukou sú gruzínske šašliky na dreve-
nom uhlí - z morčacích pŕs (10,0 €), z
bravčovej panenky (12,0 €), teľací (20,0
€), jahňací (22,0 €), zeleninový (6,0 €),
z jesetera (22,0 €). Ochutnali sme hneď
dva - jahňací a z jesetera. Oba boli
veľmi chutné, jahňací šašlik bol zo šty-
roch kusov kotliet s kosťou napichut-
ných na šampure (šabli), v prípade jese-
tera išlo o dva väčšie kusy ryby. Chuťo-
vo bolo mäso vynikajúce, najmä ryba
nás však sklamala veľkosťou porcie.
zaujala nás obloha, ktorú tvorili okrem
šalátu vyrezávaním zdobené  papriky a
mrkva - pekný ukážka carvingu, až bola
škoda zahryznúť do mrkvovej ruže. K

obom mäsám bola čerstvá červená cibu-
ľa s jadierkami granátového jablka.
Šašliky ponúkajú s originálnymi omáč-
kami - dali sme si  k rybe sme si dali
omáčku z granátových jabĺk Našarapi
(4,0 €), k jahňacine Paradajkovú s papri-
kou a korením (1,50 €).
Ako prílohu sme si dali Chačapuri, čo je
koláč z kysnutého cesta plnený syrom.
Vybrali sme si Imeretinsky s mozzarel-
lou a fettou (8,0 €). Chačapuri je vynika-
júce, pozor však na to, že jedna porcia je
aj pre dvoch-troch ľudí.
Z hlavných jedál sme ochutnali ešte gri-
lované bravčové rebrá s gruzínskymi
koreninami Neknebi (9,0 €), čo vlastne
ani neboli rebrá, ale iba jedno rebro s
kusiskom mäsa. Veľmi chutné, grilova-
né rebrá sú v našom chápaní však niečo
úplne iné - veľa kostí a málo mäsa.
Na záver sme si ako dezert zvolili koláč
z lístkového cesta plnený vanilkovým
krémom Bagration ( 5,0 €). 
Gruzínska reštaurácia Babu nás prekva-
pila cenami, ktoré vôbec neboli pre-
mrštené. Obedové menu tu síce nepodá-
vajú, kto však chce spoznať chute gru-
zínskej kuchyne, vôbec ho to nevyjde
extrémne draho. Pritom kvalita obsluhy
a stolovania tu je prvotriedna.
Naše hodnotenie:����
Maximálny počet: 5 hviezdičiek 
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Babu ponúka pravú gruzínsku kuchyňu

Pokuta za zlý údaj o Kennedyho minci
Inšpektori Slovenskej obchodnej inš-
pekcie sa stretávajú aj s prípadmi
uvádzania nepravdivých informácií
o výrobkoch. Jeden z nich sa týkal
pamätnej mince J. F. Kennedy. 
Dňa 18. januára 2011 boli inšpektori
SOI na kontrole v prevádzke Národná
Pokladnica, s.r.o., na Kapitulskej ulici.
Kontrola bola zameraná na prešetrenie
podnetu spotrebiteľa. Kontrolóri zistili,
že na internetovej stránke spoločnosti v
časti Špeciálna ponuka aktívny  preklik
- pamätný pol dolár J. F. Kennedy
(rýdzosť 400/1000) bola uvedená infor-
mácia o roku emisie 1965-1970.
Minca však bola podľa certifikátu
autenticity, preukazujúceho pôvod a
pravosť mince, emitovaná po smrti
prezidenta J. F. Kennedyho, čiže v roku
1964. Predávajúci teda uvádzal
nepravdivé údaje o výrobku, čím poru-
šil  zákaz klamania spotrebiteľa. SOI
poskytla možnosť, aby sa spoločnosť
pred vydaním rozhodnutia vyjadrila k
jeho podkladu i k spôsobu jeho ziste-
nia, prípadne navrhla jeho doplnenie.

K oznámeniu o začatí správneho kona-
nia o uložení pokuty sa spoločnosť
vyjadrila prostredníctvom splnomoc-
nených osôb. V liste uviedla, že ešte
pred začatím správneho konania
zabezpečila opravu nesprávneho, omy-
lom uvedeného údaja o minci J. F.
Kennedy s rýdzosťou striebra
400/1000. Spotrebiteľovi, ktorý podal
podnet, zaslala vysvetľujúci e-mail s
uvedením kontaktnej osoby, na ktorú
sa môže kvôli doriešeniu obrátiť. 
Orgán dozoru preskúmal podkladový
materiál a dospel k záveru, že protipráv-
ny skutkový stav bol v čase kontroly
spoľahlivo preukázaný. Vo vyjadrení k
oznámeniu o začatí správneho konania
to nespochybnila ani súkromná spoloč-
nosť. SOI uviedla, že spoločnosť nie je
postihovaná za konanie týkajúce sa jed-
ného konkrétneho spotrebiteľa - pisate-
ľa podnetu, ale za všeobecné uvedenie
nepravdivej informácie na svojej inter-

netovej stránke vo vzťahu k akémukoľ-
vek spotrebiteľovi, ako potenciálnemu
užívateľovi poskytovaných a prezento-
vaných služieb. Uvádzanie nepravdi-
vých  informácií o vlastnostiach  ponú-
kaných výrobkov môže uviesť spotrebi-
teľa do omylu pri obchodnej transakcii.
V konečnom dôsledku aj spôsobiť, že
zákazník urobí na základe takto uvede-
nej informácie rozhodnutie o obchodnej
transakcii, ktoré by inak neurobil. 
V tomto prípade sa spotrebitelia, ako
zberatelia laici, mohli domnievať, že ide
o ďalšie, resp. niekoľkonásobné emisie
mince J. F. Kennedy v rokoch 1965 -
1970. Pokuta bola 500 eur. 
Inšpektori SOI robia kontroly aby zisti-
li, či predávajúci, dodávatelia, výrobco-
via, resp. dovozcovia dodržiavajú
povinnosti a zákazy, vyplývajúce im zo
zákona o ochrane spotrebiteľa. Rozho-
dujúcim faktorom, či bol zákon dodrža-
ný alebo porušený, je stav zistený v čase
kontroly. Marián Taller

(Spracované z právoplatných rozhod-
nutí Slovenskej obchodnej inšpekcie) 

Psy otravujú 

a skáču aj po 

cudzích ľuďoch
LIST ČITATEĽA
Stalo sa mi už veľakrát, že som ostala
stáť ako prikovaná, zľaknutá a v
nemom úžase som sledovala psa
rútiaceho sa priamo na mňa! Pes bre-
chal, vyskakoval, olizoval ma... 
Väčšina majiteľov vtedy začne kričať
všetkými možnými prezývkami, na čo,
samozrejme, máloktorý „splašený“ pes
reaguje... Žiadne „prepáčte“, „ospra-
vedlňujem sa“, či iné vyjadrenie ľútosti
nad nepríjemnou situáciou. Veď aký
môžem mať problém, psík je zlatý, má
len rok a určite mi nič neurobí. 
Pes začína byť pánom mesta, chodníkov
a oddychových zón! Vedome sa vyhý-
bam Námestiu slobody, kde sa psíčkari
stretávajú ako na pravidelných klubo-
vých stretnutiach, sedieť na lavičke sa
neoplatí, pretože dobehnú psy, ktoré
vám nedoprajú pokojný oddych. Neho-
voriac o tom, že štvornohí spoluobyva-
telia voľne behajú na miestach, ktoré sú
jasne označené tabuľou „voľný pohyb
psa zakázaný“.

Silvia Kratochvíľová, Bratislava

Sedlárska býva

plná, ťažko sa

ňou prechádza
LIST ČITATEĽA
Z voľakedy normálnej Sedlárskej
ulice sa zrazu stal len akýsi chodní-
ček, ktorý je, na svoju smolu, akousi
tepnou Starého Mesta a turistov pri-
chádzajúcich do centra. 
Často sa tu stretávajú skupinky náv-
števníkov prichádzajúcich súčasne z
Hlavného námestia, od Michalskej
brány a podľa toho vtedy vyzerá aj
chodník. Hlava na hlave, turisti natla-
čení na jednom-dvoch sprievodcoch a
tí, ktorí jedia po stranách, majú čo
robiť, aby im do jedál nepopadali
nejakí chodci, nehovoriac už o rozký-
vaných stoloch, do ktorých kde-tu
niekto nechtiac buchne.
Letné sedenia patria k centru. Na druhej
strane by si však samospráva, ktorá také
niečo povoľuje, ale aj prevádzkovatelia
mali uvedomiť, že menej býva niekedy
viac. Možno by stačilo dať stoly iba
tesne k stene, aby hladní turisti nedo-
padli ako Angličan, ktorý si po treťom-
štvrtom drgnutí zobral tanier a porciu
dojedol priamo v reštaurácii. A v pokoji.

Ľuba Sandanusová, Staré Mesto

Kde sa jazdí

stovkou, cesta 

nie je bezpečná
LIST ČITATEĽA
V nedávnom vydaní Bratislavských
novinách som si prečítal článok o
cyklotrasách v Bratislave. Každému,
kto nejazdí na bicykli len po dunaj-
skej hrádzi, je jasné, že Bratislava je
na tom s cestami pre cyklistov bied-
ne. Nie sú peniaze, často sa však
nevedia využiť už existujúce cesty a
cestičky, ktoré by sa po malých
úpravách mohli začleniť medzi ofi-
ciálne cyklotrasy.
Príkladom je „nedokončená“ cyklo-
trasa cez Mlynskú dolinu, kde je vraj
problém kvôli tunelu Sitina a nevie
sa, kadiaľ ju viesť. Nie je mi jasné, o
akom premostení alebo podkopaní sa
v článku hovorí, aby mohla byť trasa
dokončená. 
Pokiaľ viem, od Mosta Lafranconi
vedie stredom doliny betónová cesta,
ktorú využívajú naozaj len cyklisti,
pri bratislavskej Zoologickej záhrade
pokračuje popri plote chodníkom,
ktorý využívajú určite viac cyklisti
ako chodci, popod diaľnicu pri tuneli
Sitina až po križovatku Patrónka.
Jediné, čo tomuto úseku chýba, je
označiť cestu ako cyklistickú a riadne
označiť dva priechody, ktorými musí
cyklista počas cesty prejsť. 
Problémový úsek Devínska cesta je
oveľa horší. Cesta, po ktorej jazdia
vodiči sedemdesiatkilometrovou rý-
chlosťou, niektorí aj stokilometrovou,
nemôže byť pre cyklistu nikdy bez-
pečná. Vzhľadom na jej šírku je jedi-
ným riešením Sihoť. Problémom je
však zdroj pitnej vody. Je pochopiteľ-
né, že pri nedisciplinovanosti niekto-
rých ľudí, ktorí nevedia dodržiavať
príkazy a zákazy, má Bratislavská
vodárenská spoločnosť obavy pustiť
sem verejnosť.
Vzhľadom na územie, ktorým by
trasa prechádzala, preto navrhujem
po oboch stranách cestičky, ktorá by
pre cyklistov vznikla, postaviť plot,
ktorý by mal podobu ostnatého drôtu
spred roka 1989. Ten by tvoril zábra-
nu pre nezodpovedných cykloturistov
a zároveň by pripomínal, ako to voľa-
kedy na hranici s Rakúskom vyzera-
lo. A vodári by tiež mohli pokojne
spávať, pretože nikto nepovolaný sa
im nepohybuje mimo vyznačenej
trasy. Tomáš Husár, Petržalka

www.VaVslovakia.skwww.VaVslovakia.sk
0907 035 335 0911 996 6390907 035 335 0911 996 639
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PODUNAJSKÉ BISKUPICE
NA VRAKUNSKEJ ULICI ukradol
muž z okresu Dunajská Streda štyri
kusy salámy v hodnote takmer 20 €.
Okamžite po krádeži ho zadržal pracov-
ník SBS. Policajti muža predviedli na
oddelenie a vzhľadom  na to, že 38-
ročný Dušan T. bol za obdobný skutok
koncom apríla 2011 postihnutý bloko-
vou pokutou, obvinili ho z úmyselného
prečinu krádeže. 

PETRŽALKA
NA VYŠEHRADSKEJ ULICI zhore-
lo v podzemnej garáži osobné motorové
vozidlo Mercedes-Benz G. Požiar prav-
depodobne spôsobil neznámy páchateľ.
Majiteľovi vozidla vznikla škoda
30 000 eur. Následkom požiaru došlo k
poškodenia aj vedľa zaparkovanej
Škody Fabia, kde vznikla škoda 800 eur
a poškodené boli aj okolité stropné kon-
štrukcie garážového stojiska, ako aj
elektroinštalačné rozvody a odtokové
potrubie. 

NOVÉ MESTO
NA VAJNORSKEJ ULICI prepadli
internet kaviareň. Večer vošiel do
kaviarne neznámy ozbrojený páchateľ a
pod hrozbou násilia a  použitia zbrane
žiadal od čašníčky peniaze. Čašníčka
mu v obave o svoj život a zdravie vyda-
la približne 500 eur. Páchateľ jej pri
odchode zobral aj mobilný telefón v
hodnote 100 eur. Čašníčka utrpela zra-
nenie s časom liečenia dvoch týždňov. 

STARÉ MESTO
NA ŠPITÁLSKEJ ULICI pred Me-
dickou záhradou prepadli 18-ročného
mladíka z Pezinku. Dvaja útočníci mu
najskôr nastriekali do tváre slzný sprej,
potom ho fyzicky napadli a nakoniec
mu odcudzili peňaženku a mobilný tele-
fón. V tom čase išli okolo na súkrom-
nom motorovom vozidle v čase voľna
dvaja policajti zaradení na útvare poho-
tovostnej motorizovanej jednotky Kraj-
ského riaditeľstva PZ v Bratislave. Keď
si všimli, ako dvaja muži bijú jedného,
pričom jeden z nich na mladíka mieril
zbraňou, zakročili a zadržali dve podo-
zrivé osoby. 
NA KRIŽOVATKE OBCHODNEJ
A MARIÁNSKEJ ULICE 20-ročný
muž z Bratislavy bezdôvodne napadol
29-ročného muža takisto z Bratislavy.
Udrel ho päsťou do tváre, čím mu spô-
sobil pomliaždenie ľavej sánky a oblú-
kovú zlomeninu zuba, čo si vyžiadalo
následné lekárske ošetrenie. (mm, sb)

Prvý športový 

klub v meste 

mali veslári
Seriál z pripravovanej knihy o fut-
balovom Slovane Bratislava v  Brati-
slavských novinách mal veľký
úspech. Aj preto sme pripravili
dvadsať pokračovaní z ešte širšej
témy - o športoch starej Bratislavy. 
Starší priaznivci najpopulárnejších
športov si pamätajú, aké boli ich začiat-
ky, aká úcta vládla na športoviskách,
nadšenie, priateľstvo, ale aj radosť,
skromnosť a spontánnosť. Ide o obdobie
v priebehu druhej polovice 19. storočia
v bývalom Rakúsko-Uhorsku. Už vtedy
patrili do telesnej kultúry šerm, streľba,
jazdectvo, ako aj loptové hry, v ktorých
bolo možné víťaziť. 
V Bratislave a okolí sa konali rôzne
zápolenia v behoch, skokoch, hodoch,
zápasoch či boxe. Na Bratislavskom
hrade bola už v roku 1776 jazdiareň aj
loptovňa. Pred 6000 divákmi sa v meste
konali v roku 1826 dostihy, v polovici
19. storočia historici zaregistrovali aj
prvých profesionálov medzi bežcami,
zápasníkmi, veslármi, žonglérmi, akro-
batmi aj tanečníkmi. Tí zabávali divá-
kov a rozhodne v začiatkoch prispeli k
rozvoju športu a k láske k nemu. V
tomto dianí hrala Bratislava prím. Bola
síce najmä nemecko-slovenská, neskôr
aj maďarská, no lokalita mala oproti
vidieku výhodu, aj keď na národnost-
nom princípe sa nemohla rozvíjať.
Kluby boli výlučne nemecké, maďarské
či židovské a blízkosť Budapešti či
Viedne a ich rozvinutejšie športy boli
prínosom aj pre Bratislavu, ktorá sa
stala pre moderný šport z hľadiska Slo-
vana vstupnou bránou športu.
Prvým športovým klubom v meste bol
Bratislavský veslársky spolok, ktorý
založili v roku 1862. O devätnásť
rokov neskôr vznikol Bratislavský kra-
sokorčuliarsky spolok, ktorý pripravo-
val pre obyvateľov, prirodzene, zámož-
nejších, najmä rôzne karnevaly na
ľade. Potom sa už zrodil, v roku 1880,
najväčší bratislavský klub v Uhorsku -
Bratislavský telocvičný spolok (PTE).
Pestovala sa v ňom najmä gymnastika
a šerm, neskôr atletika, futbal a tenis. V
roku 1891 bola v Bratislave už cyklis-
tická dráha a v záhrade Grassalkovi-
čovho paláca sa ukázali už aj tenisoví
priekopníci a v Dunaji plavci. Tí mali
od roku 1895 k dispozícii aj krytú pla-
váreň  Grössling.
V hostincoch sa pestovali kolky a k
životu sa hlásili aj turisti. Všetko sa
akoby prebúdzalo zo spánku. Do roku
1918 mala Bratislava aktívnych atlé-
tov, cyklistov, futbalistov, jazdcov,
lyžiarov, korčuliarov, boxerov, plav-
cov, strelcov, veslárov, šachistov, šer-
miarov, tenistov, zápasníkov a vzpiera-
čov. Aj po vzniku ČSR bolo naše
mesto jasne najšportovejšie. Bratislava
mala vtedy iba 83 000 obyvateľov a
športové kluby dovtedy nemohli byť
slovenské. Až 3. mája 1919 vznikol
prvý slovenský športový klub - I. Čs.
Športový klub Bratislava (I. Čs.Šk)
úspešne existujúci doteraz. Rozvoj
športov bol však pomalý, chýbalo
najmä vybavenie a financie. Podrob-
nejšie o tom všetkom budú jednotlivé
nasledujúce pokračovania.

Jozef Kšiňan, Igor Mráz
(Pokračovanie nabudúce)

Múzeum A. Fleischmanna takmer zbúrali
V roku 1896 sa v rodine židovského
obchodníka so strižným tovarom
Simona Fleischmanna narodilo šieste
dieťa - syn. Dostal občianske meno
Artur.  Rodičia, Simon s manželkou
Rózou žili s početnou rodinou v ná-
jomnom byte v starom dome pri
terajšom Námestí SNP nad poštovým
palácom, ktorý je dávno nahradený
modernejšou stavbou. Otcov obchod
bol na Klobučnickej ulici, ale aj tá
vyzerala pred rokom 1910 celkom
inak ako dnes.
Po skončení základnej školy zapísali
chlapca na Evanjelické lýceum. Rodičia
síce bohatstvom neoplývali, ale uvedo-
movali si, aké je pre syna dôležité vzde-
lanie. Evanjelické lýceum, vtedy s
maďarčinou ako vyučujúcim jazykom,
patrilo k prominentným školám v
Uhorsku. Evanjelické deti (len chlapci,
lebo dievčatá mohli v škole študovať až
po prvej vojne), platili školné, ktoré
nebolo vysoké. Synovia chudobných
prešporských evanjelických rodičov
mali dokonca zľavu, alebo dostávali šti-
pendium. Synovia katolíckych rodičov
platili asi dva razy toľko ako evanjelici.
Židovskí rodičia museli platiť tri až päť
ráz toľko. Napriek tomu bolo v škole v
niektorých ročníkoch až 50 percent štu-
dentov izraelitského vierovyznania. 
Chlapci prichádzali z celého Uhorska,
žili v internáte pri terajšej ulici Mateja
Bela alebo na privátoch. Pre mladého
Fleischmanna bolo výhodou, že býval
doma. Po maturite (1913) a po prežití
svetovej vojny študoval medicínu, ako si
to želal jeho otec. Začal v Budapešti a
skončil v Prahe. Od malička rád modelo-
val a jeho snom bolo stať sa sochárom.
Počas pražského pobytu súkromne štu-
doval u sochára Jana Štursu. Po absolvo-
vaní lekárskej fakulty sa presťahoval do
Viedne. Tri roky tam pôsobil ako lekár,
ale ďalej študoval sochárstvo. V tridsia-
tych rokoch získal viaceré objednávky
na sochárske diela vo Viedni, jeho diela
nakoniec putovali aj do Nemecka,
Holandska. 
Po roku 1938 odišiel do Južnej Afriky,
dlhšie žil na ostrove Bali, potom v
Austrálii. Po vojne odcestoval do Lon-
dýna, kde mienil ostať len krátko.  Lon-
dýn sa však stal jeho trvalým bydliskom.
Prežil tam 40 rokov, oženil sa, mal syna.
Za jeho sochárske dielo mu kráľovná
Alžbeta II. udelila titul Sir. Stal sa katolí-
kom. Do Bratislavy sa už nikdy nevrátil.
Zomrel v roku 1990 v Španielsku.     

Prvá svetová vojna znamenala pre mno-
hých obyvateľov bývalého Prešporka či
Pozsony nielen stratu ideálov, príbuz-
ných, rodného mesta, ale aj stratu majet-
ku. Bohatší mali peniaze uložené v
akciách a v bankách. Tie po vojne zanik-
li, uložené peniaze sa „rozplynuli“, alebo
devalvovali. Tí, ktorí verili, že habsbur-
ská monarchia vo vojne vyhrá, požičia-
vali štátu peniaze prostredníctvom voj-
novej pôžičky. Ak by bola monarchia
vojnu vyhrala, dúfali vo vysokú návrat-
nosť. Stratili všetko. 
Fleischmannovci, poučení stratami
iných, sa rozhodli ušetrené a hádam aj
zdedené peniaze uložiť do nehnuteľnos-
ti. Kúpili nevábny starý dom v jadre
mesta na Korvínovej (teraz Bielej) ulici.
Nikdy v ňom nebývali, bol nájomným
domom, uloženým kapitálom. Od konca
19. storočia začali stredoveké domy na
západnej strane Hlavného námestia a na
priľahlých parcelách pri Rybárskej bráne
nahrádzať novostavbami. Ak by bola
„modernizácia“ jadra mesta pokračova-
la, dalo sa predpokladať, že by aj na
mieste stredovekých domov na Bielej
ulici, teda aj na mieste fleischmannov-
ského domu (číslo 6) vyrástli novostav-
by. Hodnota bola viac v lukratívnom
pozemku ako v objekte.  Dom, našťastie,
nezbúrali.
V 70. rokoch 20. storočia sa zistilo, že v

murive domu sú zachované fragmenty
objektov z 13. a 14. storočia, že na fasá-
de sú figurálne maľby zo 16. storočia.
Pri odkrývaní omietok na nároží sused-
ného domu (Františkánske námestie 7)
sa ukázalo, že uličný trakt Fleischman-
novho domu bol pôvodne prízemný,
alebo tam stál len múr, oddeľujúci dvor
od ulice. Juhovýchodný trakt domu po-
stavili asi až v 17. storočí, keď zvýšili aj
krídlo pri ulici. Sivé maľby na múre v
úrovni prízemia mohli vzniknúť ako prí-
ležitostná výzdoba uličky v čase prvej tu
uskutočnenej kráľovskej korunovácie
(1563). Na jednotlivých scénach vidno
mužov, ako okopávajú vinicu, muža,
ktorý sype strapce hrozna z dreveného
šafľa, postavu svätého Krištofa a frag-
ment dnes už neidentifikovateľnej muž-
skej postavy s cisárskou korunou (?). V
náznakoch namaľovaných výklenkov
medzi obrazmi mohli byť ešte namaľo-
vané sochy alebo vázy. Maľby neboli
zamýšľané ako trvalá dekorácia steny na
viac storočí. Keď už neboli potrebné,
zabielili ich. Až po roku 1975 sa dočkali
objavu a reštaurovania, poveternostné
vplyvy ich však stále ničia.
V dome je stála expozícia diel Arthura
Fleischmanna. Vystavené sú predmety
zo zbierok Mestského múzea a Sloven-
ského národného múzea, ale aj diela,
ktoré z autorovej nadácie zapožičala
jeho manželka, pani Joy Fleischmann z
Londýna. Štefan Holčík 
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V Starom háji

budú obdivovať

kone aj klobúky
DOSTIHY
Dostihová sezóna nabrala na obrát-
kach a v nedeľu 5. júna 2011 sa jej
fanúšikovia dočkajú prvého veľkého
vrcholu. V areáli petržalského Závo-
diska sa uskutoční Turf gala 2011.
Na najprestížnejšom dostihovom festi-
vale sezóny sa predstavia jazdci a kone
z Nemecka, Rakúska, Maďarska,
Česka, Poľska, Chorvátska, zo Srbska a
zo Slovenska. Vrcholom budú dve
zápolenia štatútu Graded 3: Veľká cena
Slovenska a Cena Ministerstva pôdo-
hospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Súčasťou Turf gala bude aj súťaž krás-
nych žien v klobúkoch, na pódiu sa
budú striedať s tancami, spevom, det-
ským folklórnym súborom či ukážka-
mi šermu. Okrem toho sa uskutoční
autogramiáda missiek, deti sa povozia
na koníkoch, pripravené budú rôzne
iné súťaže a atrakcie pre najmenších.
Začína sa o 14.00 h. (vk)

Majster sveta

na akvatlone 

na Štrkovci 
TRIATLON
Druhú júnovú nedeľu sa uskutoční v
areáli hier Radosť na Štrkovci v
poradí 2. kolo Slovenského pohára v
akvatlone (kombinácia disciplín plá-
vanie a beh) pod názvom Triaxx
Akvatlon 2011. 
Jeho účastníkom bude aj úradujúci maj-
ster sveta Bratislavčan Richard Varga,
ktorý získal titul vlani v Budapešti.
Richard Varga v tomto období naháňa
triatlonové body do olympijskej kvalifi-
kácie potrebné na štart na letnej olympi-
jáde v Londýne 2012. Do jazera Serpen-
tine v londýnskom Hyde Parku na OH
2012 totiž skočí iba prvých 55 triatlonis-
tov v rebríčku Medzinárodnej triatlono-
vej únie ITU. 
Na Štrkovci budú 12. júna 2011 pripra-
vené trate pre najmenších (mladší žiaci
a žiačky absolvujú 200 m plávania a
1000 m behu, starších žiakov a kategó-
riu Open preverí 400 m plávania a 2 km
behu) až po profesionálov (1000 m plá-
vanie a 5 km beh). Štart úvodnej kategó-
rie (mladších žiakov a žiačok) je o
11.00, starší žiaci a žiačky odštartujú
svoje preteky o 11.30, na pravé poludnie
je naplánovaný štart kategórie Open
akvatlon pre všetkých o 12.30 odštartu-
jú juniorky, ženy a veteránky a vrchol
podujatia (aj s majstrom sveta na štarte)
je naplánovaný na 13.15 h.
Prihlásiť sa bude dať aj na mieste, regi-
strácia bude od 9.30 h a ukončia ju
vždy tridsať minút pred štartom danej
kategórie. (pd)

FUTBAL
ŠK Slovan Bratislava začal 1. júna
2011 s predajom permanentiek na
sezónu 2011/12. Pre fanúšikov pripra-
vil niekoľko atraktívnych noviniek. 
Každý majiteľ permanentnej vstupenky
získava vstup a rezerváciu miesta na
všetky domáce zápasy ŠK Slovan v
Corgoň lige a v Slovenskom pohári,
bezplatný vstup na domáce zápasy
juniorov Slovana, rezerváciu „svojho“
miesta na domáce zápasy v európskych
pohárových súťažiach a zľavu na vstu-
penky (jej výška bude určená individu-
álne pre každý zápas). Chýbať nebude

predplatné klubového časopisu Slovan,
ktorý bude majiteľom permanentiek di-
stribuovaný priamo do ich poštových
schránok, zľava 10 percent vo fanshope
ŠK Slovan, exkluzívny klubový suve-
nír, ktorý inak nebude v predaji...
Ceny permanentných vstupeniek na
sezónu 2011/12 - I. kategória (sektor A -
krytá tribúna): 101 eur, II. kategória
(sektor B): 61 eur, III. kategória (sektor
C): 41 eur. Dôchodcovia a držitelia
preukazu ZŤP majú nárok na zľavu 50
percent. Majitelia permanentiek zo
sezóny 2010/11 majú od 1. do 19. júna
2011 možnosť kúpiť si permanentku na

„svoje“ miesto. Po tomto termíne budú
takto rezervované miesta uvoľnené do
všeobecného predaja.
Ceny vstupeniek sa nemenia, dochádza
len k niektorým menším úpravám: I.
kategória (sektor A - krytá tribúna): 7
eur v predpredaji, 9 eur v pokladnici
pred zápasom, II. kategória (sektor B a
SH): 5 eur v predpredaji, 7 eur v poklad-
nici pred zápasom, III. kategória (sekto-
ry C a D): 3 eurá v predpredaji, 4 eurá
pred zápasom. Dôchodcovia a držitelia
preukazu ZŤP majú nárok na zľavu 50
percent. Pre deti do 15 rokov sú určené
vstupenky za euro. (to)

HOKEJ
HC Slovan Bratislava začal 1. júna s
predajom sezónnych vstupeniek na
novú sezónu. Klub zvolil princíp zvý-
hodnených cien sezónnych vstupe-
niek proti súhrnu jednorazových líst-
kov pri predpokladanom počte do-
mácich zápasov za sezónu a tiež zvý-
hodnenie permanentkárov z pred-
chádzajúcej sezóny oproti novým
držiteľom sezónnych vstupeniek. 
„Vážime si našich verných fanúšikov a
osobitne tých, ktorí s nami zostali počas
oboch komplikovaných sezón na ruži-
novskom zimáku,“ povedal generálny
manažér Maroš Krajči. Malou odmenou
im bude prednosť vo výbere svojho

miesta v novej aréne a tiež cenové zvý-
hodnenie permanentky. Slovan pripravil
pre sezónne vstupenky rozpätie s 10
rôznymi cenami. Najlacnejšia sa začína
na 88 eurách a je určená členom oficiál-
neho fanklubu do sektora na státie,
ktorý bude pre extraligu vytvorený v
časti sektorov B1 a B12 za bránkou.
Najdrahšie permanentky budú stáť 219
eur a ich držiteľ sa s nimi dostane na
sedadlá k ľadovej ploche do jedného z
prvých piatich radov.
Pokiaľ ide o ceny vstupeniek na jednot-
livé zápasy, ich ceny klub ešte zvažuje a
analyzuje. Súvisí to aj s podpisom ná-
jomnej zmluvy s prevádzkovateľom
Zimného štadióna Ondreja Nepelu.

Permanentka bude oproti súhrnu cien
jednotlivých lístkov zvýhodnená prie-
merne o 30 percent. Navyše, v jej cene
sú aj štyri atraktívne domáce zápasy HC
Slovan v European Trophy a všetky
domáce zápasy play off. „Výťažkom zo
vstupného potrebujeme kryť náklady na
naše pôsobenie v aréne. Ešte dôležitej-
šie však pre nás bolo stanoviť také ceny,
aby sme hrali pred čo najplnším
domom,“ zdôraznil generálny manažér
Maroš Krajči.
Prvá fáza predaja pre majiteľov perma-
nentiek z poslednej sezóny potrvá do
15. júna. Potom bude predaj otvorený
pre všetkých ostatných záujemcov,
predbežne do 30. júna. (da)

Futbalový Slovan dal k permanentkám 

na nový ročník aj rôzne prekvapenia

Hokejisti pri predaji zvýhodňujú 

permanentkárov z poslednej sezóny

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na

www.banoviny.sk

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

0905 234 615 � 4363 8184
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Viac o bratislavskej
kultúre sa dozviete na

www.banoviny.sk

HUDBA
Od 8. do 18. júna 2011 sa v Bratislave
uskutoční už 16. ročník medzinárod-
ného hudobného festivalu Dni starej
hudby. Festival otvorí vynikajúci fín-
sky čembalista Aapo Häkkinen (na
fotografii), žiak svetoznámeho Gusta-
va Leonhardta, recitálom z diel synov
Johanna Sebastiana Bacha, ktorí boli
považovaní za kľúčových predstavi-
teľov tzv. „citového štýlu“. 
Súčasťou koncertu budú popri kompo-
zícii v Prešporku pôsobiaceho význam-
ného klaviristu, skladateľa a pedagóga
Franza Paula Riglera aj premiéry diel na
objednávku festivalu od slovenského
skladateľa Antona Steineckera. Aapo
Häkkinen sa predstaví aj ako dirigent
koncertu súboru Musica aeterna (ume-
lecký vedúci Peter Zajíček), na ktorom
zaznejú skladby „švédskeho Mozarta“
Josepha Martina Krausa, známa Hayd-
nova symfónia Lamentatione alebo
čembalový koncert Jiřího Antonína
Bendu so sólistom Petrom Guľasom. 
Atraktívny program Veľké morské bitky
v hudbe prinesie na festival známy

český súbor Collegium Marianum s
flautistkou Janou Semerádovou. V
hudbe ožije napríklad aj slávne víťaz-
stvo britského admirála Nelsona nad
španielsko-francúzskou flotilou pri Tra-
falgare. Intímnejší pohľad na hudbu
tohto obdobia ponúkne koncert trojice
renomovaných interpretov - klarinetistu
Roberta Šebestu, poľského violončelis-
tu Jarosława Thiela a českej hráčky na
kladivkovom klavíri Petry Matějovej. 

Dni starej hudby, ktorých súčasťou
budú už tradične aj prednášky a work-
shopy uzavrie opäť Musica aeterna, ten-
toraz pod taktovkou brazílskeho hráča
na historických klávesových nástrojoch
a dirigenta Nicolaua de Figueiredo.
Temperamentný hudobník, ktorého
môžu slovenskí milovníci klasickej
hudby poznať ako hráča continua z
nahrávok Mozartových opier Reného
Jacobsa, je v súčasnosti považovaný za
jeden z najvýraznejších talentov svojej
generácie. Na koncerte z diel Carla Phi-
lippa Emanuela Bacha, Johanna Chris-
topha Friedricha Bacha a Johanna
Christiana Bacha sa spolu s českou flau-
tistkou Janou Semerádovou predstaví aj
ako sólista.  
Hudba prudkých kontrastov, excen-
trickosti a výrazných emócií - aktuál-
ny ročník Dni starej hudby bude v
znamení „búrky a vzdoru“.  Jednotli-
vé koncerty sa uskutočnia v Zrkadlo-
vej sieni Primaciálneho paláca, v
Dvorane Hudobnej a tanečnej fakulty
VŠMU na Zochovej ulici a v Kon-
certnej sieni Klarisky. (dš)

Dni starej hudby v Bratislave otvorí

fínsky čembalista Aapo Häkkinen

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?

2-izbový byt už od

Využite mimoriadne výhodné 
ceny do konca júna! 

99 036 €
Vaše miesto na výslní
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64 272 €
1-izbový byt už od
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V Incheba Expo

Aréne zahrajú 

Scorpions
HUDBA
V Incheba Expo Aréne na Viedenskej
ceste vystúpi 4. júna 2011 o 19.00 h
jedna z najväčších rockových skupín
všetkých čias Scorpions. 
Jedno oko sa smeje, druhé plače. Smeje
sa, lebo môžeme znovu vidieť v Inche-
ba Expo Aréne v Bratislave skupinu
Scorpions. Plače, lebo tento zážitok
môžeme zažiť s veľkou pravdepodob-
nosťou na Slovensku poslednýkrát. Ich
posledný bombastický album Sting in
the tail prezentovali tlači ako ich posled-
ný a na smútok miliónov fanúšikov
vyhlásili, že svoju bezprecedentnú 45-
ročnú kariéru ukončia trojročným roz-
lúčkovým mega turné. Skupina pri svo-
jom rozlúčkovom turné prijala pozvanie
aj pre Slovensko, a to vzhľadom na
veľmi úspešný koncert pri svojej
poslednej návšteve. (dš)

A. van Buuren 

vystúpi už aj

v Bratislave
HUDBA
Štvornásobný najlepší DJ sveta
Armin van Buuren odohrá 10. júna
2011 koncert na Zimnom štadióne
Ondreja Nepelu.
Bude to svetová show šitá na mieru Bra-
tislave. Sedem  svetoznámych spevákov
z albumu Mirage, Metropolitný orches-
ter Bratislava, hip-hop-metal-rocková
kapela Bagga Bownz, profesionálni
zahraniční umelci pod taktovkou cho-
reografa Kestutusa Baranauskasa a
obrovské technické zázemie. Na albu-
me Mirage spolupracovali speváci ako
Nadia Ali, Sophie Ellis Bextor, BT,
Christian Burns... (dš)

Minimalizmus 

v Divadle 

v podpalubí
HUDBA
Pod názvom Minimalizmus sa 6. júna
2011 o 19.00 h uskutoční v Divadle v
podpalubí na Tyršovom nábreží
komorný koncert pri klavíri muzi-
kanta a herca Milana Malinovského. 
Svoje hlasy na koncerte spoja Mirka
Partlová, Matej Koreň, Milan Malinov-
ský a ich priatelia. Na klavíri sprevádza
Ľubomír Dolný. Zažite prvý koncert
Mirky Partlovej, ktorá sa v úlohe sólo-
vej speváčky v takomto rozmere doteraz
neocitla a kde svoj návrat na koncertné
pódiá slávi aj finalista prvej superstar
Matej Koreň. 
Program je zložený z popovej a muziká-
lovej tvorby Milana Malinovského.(dš)

Hrana Tour 

so zastávkou 

v Bratislave
HUDBA
Turné s hudbou Marka Brezovského
bude mať zastávku aj v Majestic
Music Clube na Karpatskej 2, kde
skvelí muzikanti odohrajú koncert 9.
júna 2011 o 20.00 h. 
V Projekte Hrana tour 2011, ktorý je
poctou Markovi Brezovskému, účinku-
jú Oskar Rózsa, Martin Valihora, Marek
Minárik, Michal Bugala, Ivana Pristašo-
vá, Ajdži Szabó, Eugen Vizváry, Vladi-
slav Šarišský, Martin Wittgrúber.
Hrana je kultovým hudobným projek-
tom skladateľa, dirigenta a producenta
Oskara Rózsu a skladateľa a klávesistu
Marka Brezovského, ktorý vyšiel v
limitovanej edícii na CD v roku 1999,
po Brezovského smrti. „Live“ premiéra
projektu v rámci festivalu Viva Musica!
vyvolala mimoriadny záujem, niektoré
slovenské médiá označili tento koncert
za slovenský koncert roku 2010. (dš)

Kľúč k vášmu bývaniu

www.slnecnice.sk www.vinohradis.sk www.triveze.sk

Byty od 51.000 EUR
Rodinné domy od 229.000 EUR

Bývanie v byte alebo rodinnom dome
5 minút do centra
1 minúta na hrádzu
0 minút do lesa

Jedinečná poloha v prírode lužných lesov      
s vynikajúcimi možnosťami relaxu a zároveň
v blízkosti centra.
Slnečnice – Južné mesto. Pre spokojné   
bývanie.

Nepremeškajte!

Slnečnice:  5 minút do centra! Vinohradis: Špeciálne letné ceny! III veže: Vzorový mezonet otvorený!

Lexxus, a.s., Laurinská 18, 811 01 Bratislava Tel: + 421 2 5464 5363    info@lexxus.sk   www.lexxus.sk

2-izbové byty, cena s DPH od 122 000 EUR
3-izbové byty, cena s DPH od 176 500 EUR
4-izbové byty, cena s DPH od 220 000 EUR
5-izbové byty, cena s DPH od 319 000 EUR

Výnimočné miesto, ktoré spája prírodu a pokoj 
veľkomesta, prináša pocit dokonalého 
súkromia.
Optimálne dispozície, jedinečný dizajn, 
blízkosť centra.

Navštívte nový vzorový mezonet a užite 
si jedinečný výhľad na Bratislavu.
K dispozícii mezonety
už od 272.000 EUR!

Dohodnite si obhliadku už teraz
na tel. č.  02 / 5464 5363

Pre klientov je k dispozícii fitness, 
spoločenská miestnosť, 24 hodinová 
bezpečnostná služba, recepcia, plná 
občianska vybavenosť + TOWERS club card   
s výhodnými zľavami!

Všetko vrátane parkovacieho miesta a pivnice.
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SOBOTA 4. júna
� 10.00 - Susedské blšie trhy& Antik-
variát Horáreň, Horáreň Horský park,
Lesná 1
� 15.00 - Vypočúvanie vlka, Ludus,
Kníhkupectvo Panta Rhei, Poštová ulica
� 15.00 - Deň detí, súťaže, hry a športo-
vý program, školské ihrisko P. Horova 16 
� 17.00 - Za dychovkou na Vajnorskú
s DH Šarfianka, Stredisko kultúry, Vaj-
norská 21
�19.00 - Vienok a Vienkari, detský fol-
klórny súbor a jeho hostí, DK Zrkadlový
háj, Rovniankova 3
� 19.00 - Tolstoj a peniaze, divadlo
Astorka, Námestie SNP 33
� 20.00 - Michelangelo, činoherno-
tanečné predstavenie, divadlo elledanse,
Miletičova 17/B, za Trhoviskom 
� 20.00 - Hlukové mystériá VI, kon-
cert, John Wiese, Praying For Oblivion,
Napalmed, K-lxm, ...lesom, VJ Poppy-
doll, A4 Nultý priestor, Námestie SNP12
� 21.00 - Dočasne Nedostupní Dobrí
Chlapci Tour: Moja Reč & Komplot,
live, Ideafatte, DJs Vec (Samsystem),
Aka & Fatte, Afterparty Freestyle Moto-
cross, hiphop, rap, nu soul, , Nu Spirit
Club, Šafárikovo námestie 7
� 22.00 - NoTape with DJ Peter Fiala
nujazz, brokenbeat, Nu Spirit Bar,
Medená 16

NEDEĽA 5. júna
� 10.00 - Vlk, neklam!, divadlo Ludus,
Heineken Tower Stage, Pribinova 25
� 10.30 - Aladinova čarovná lampa,
Stražanovo bábkové divadlo, DK
Dúbravka, Saratovská 2/A
� 12.00 - Víkend historických záhrad,
prehliadka Horského parku so sprievo-
dom, Horáreň Horský park, Lesná 1 
� 15.00 - Nedeľný čaj o tretej, do tanca
hrá Roland Live, DK Lúky, Vigľašská 1
� 15.30 - Hlúpe kura, divadlo Jaja, Chi-
picao rozprávky, Hotel Devín, Riečna
162/4
�16.00 - Miesta stretnutí Kamila Pete-
raja, stretnutie s básnikom a textárom,
Lisztova záhrada, Klariská 1, v prípade
nepriaznivého počasia Prednášková sála
Univerzitnej knižnice, Ventúrska 11 
�21.00 - Lenka Gondová, Štefan Kar-
doš: Helgoland - čarovný ostrov na
dosah, komentovaná fotoshow + film +
diskusia, Horáreň Horský park, Lesná 1
� 22.00 - Hearth & Beats tribute to
Ofwgkta - DJs Ormos, tématický večer,
hiphop, electronica, Nu Spirit Bar, Mede-
ná 16

PONDELOK 6. júna
� 9.00, 11.00 - Krása nevídaná, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 16.00 - Deň detí V Prešporkove,
bublinová show, divadielko, Rodinné
centrum Prešporkovo, Grösslingova 48
� 19.00 - Antigona, semestrálna práca,
divadlo LAB, Štúdio 1, Zochova ulica
� 19.00 - Chansonové pohladenie, cha-
ritatívny koncert venovaný autistom, Z.
Kronerová, M. Merklová, A.Repková,
O. Kollmann, Malá scéna STU, Dosto-
jevského rad 7
� 19.00 - Minimalizmus, koncert live,
živý komorný večer pri klavíri s hudbou
mladého muzikanta a herca Milana Mali-
novského, Divadlo v podpalubí, Tyršovo
nábrežie
� 19.09 - Francúzsky večer, Art Club
Scherz, Partizánska 2, Palisády
� 19.30 - Čakanie na Gotta, divadlo
GUnaGU, Františkánske námestie 7
� 20.00 - Hexen, tanec, Debris compa-
ny, A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12
� 22.00 - Celkom iný DJ - MJ Jaslo,
funk, jazz, Nu Spirit Bar, Medená 16ň

UTOROK 7. júna
�8.00 - Bratislavské bibliografické dni
2011, knihovnícky seminár, Seminárna
sála Univerzitnej knižnice, Klariská 5
� 10.00 - Kreslíme s našimi deťmi,
Robíme si korále, DK Lúky, Vigľašská 1
� 10.00, 14.00 - Krása nevídaná, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 16.00 - Maroš Schmidt: Dizajn náš
každodenný prednáška s diskusiou,
sprievodné podujatie k výstave 20 rokov
Slovenského centra dizajnu, Dom ume-
nia, Námestie SNP 12 
� 18.00 - Listování.cz. Život k sežrání,
Mikäel Ollivier, Štúdio 12, Jakubovo
námestie 12
� 19.00 - Mesiac na dedine, divadlo
Astorka, Námestie SNP 33

� 19.00 - Komorný koncert, Cyklus
Štúdio mladých, Malé koncertné štúdio
SR, Mýtna 1, vstup voľný
� 20.00 - Záhrada, Hovory o kultúre a
kriku doby, Šíritelia slova, Lisztova
záhrada, v prípade nepriaznivého počasia
Prednášková sála Univerzitnej knižnice,
Ventúrska 11

� 22.00 - Vibe with DJ Junior, eclectic,
Nu Spirit Bar, Medená 16

STREDA 8. júna
�8.00 - Bratislavské bibliografické dni
2011, Seminárna sála Univerzitnej kniž-
nice, Klariská 5
� 17.45 - Dni starej hudby, C. P. E.
Bach, stretnutie s Aapom Häkkinenom,
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
� 19.00 - Dni starej hudby, C. P. E. Bach,
J. C. F. Rellstab, J. Haydn, W. F. Bach, J. G.
Witthauer, F. P. Rigler, A. Steinecker (sve-
tová premiéra), Aapo Häkkinen čembalo,
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
� 19.00 - Antigona, semestrálna práca,
divadlo LAB, Štúdio 1, Zochova ulica
� 19.00 - Tušené ostáva v tieni, hudob-
no-poetický večer spojený s prezentáciou
básnickej zbierky Š. Bučka, divadlo
Malá scéna STU, Dostojevského rad 7
� 19.00 - Ria Kotibal: Žena cez palu-
bu, Štúdio 12, Jakubovo námestie 12
� 19.00 - Odysseus sa nevrátil, mono-
dráma, hrajú K. Mrázová a Ľ. Bukový,
DK Dúbravka, Saratovská 2/A
� 19.00 - Gazdova krv, voľne na motívy
z próz Rudolfa Slobodu Krv, Jeseň a všeli-
čo iné, divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.30 - Baletky, hackeri, homlesáci
& manažéri, divadlo GUnaGU, Franti-
škánske námestie 7
� 21.00 - Streetspirit with BJ Piggo
(Streetcom), párty pre tanečníkov v štýle
hip hop, soul, r&b, funk, house, Nu Spi-
rit Club, Šafárikovo námestie 7
� 22.00 - Live or Dive DJs Barbie Idi-
jot & Skank (Rezidents), deephouse,
detroit & chicago grooves, Nu Spirit Bar,
Medená 16

ŠTVRTOK 9. júna
� 10.00 - Junior osobnosť Petržalky,
DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
�10.00 a 14.00 - Palica, von z vreca!,Bra-
tislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
�17.00 - Prezentácia publikácie Sprie-
vodca Archívom Divadelného ústavu,
Štúdio 12, Jakubovo námestie 12
� 18.00 - O vznešenom srdci - Cestou
do chrámu, program k jubileu básnika
Teodora Križku, Hudobný salón, Zichy-
ho palác, Ventúrska 9
� 18.00 - Komorné dni J. N. Hummela,
J. N. Hummel, F. Liszt, F. Liszt/C. Saint-
Saëns, G. Mahler, Pressburger Hummel
Ensemble, Mozartova sieň Rakúskeho veľ-
vyslanectva, Ventúrska 10
� 19.00 - Antigona, semestrálna práca,
divadlo LAB, Štúdio 1, Zochova ulica
� 19.00 - Labute, divadlo LAB, Svora-
dova 4

� 19.00 - Folklórne zrkadlenie, Hájenka,
Kobylka, Jarabinka, detské folklórne súbo-
ry, DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 19.00 - Celkom vážne, divadlo Ívery,
CDLaV, Školská 14

� 19.00 - Čudné popoludnie dr. Zvon-
ka Burkeho, Astorka, Námestie SNP 33
� 19.30 - Baletky, hackeri, homlesáci
& manažéri, divadlo GUnaGU, Franti-
škánske námestie 7
� 21.00 - Vinyl Kills MP3 - DJs Mike
Pop aka Popredny, Skank & Barbara
Idijot (Rezidents) house, electronica.
Nu Spirit Club, Šafárikovo námestie 7 
�22.00 - Jazz & Bass by DJs Zajo (Dru-
matique) & Morte (Spiral)drum’n‘b-
ass, liquidfunk, Nu Spirit Bar, Medená 16

PIATOK 10. júna
�9.00, 11.00 - Palica, von z vreca!, Bra-
tislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.00 - Spoveď, inscenácia, verejná
generálka, divadlo Malá scéna STU,
Dostojevského rad 7
� 18.00 - Vokálno-inštrumentálny
koncert študentov Konzervatória v
Bratislave, Seminárna sála Univerzitnej
knižnice, Klariská 5
� 18.00 - Momentum musicum, cyklus
komorných koncertov, CC centrum, Jirá-
skova 3
� 19.00 - Dni starej hudby, koncert, V.
Jírovec, R. Šebesta klarinet, P. Matějová
kladivkový klavír, J. Thiel violončelo,
Dvorana HTF VŠMU, Zochova ulica
� 19.00 - Music Club: Elektro Párty,
Dj Miles, Ravalon (elektro-pop), DK
L/ky, Vigľašská 1
� 19.00 - Labute, LAB, Svoradova 4
� 19.00 - Manuál, mliečne zuby, pre-
miéra, Štúdio 12, Jakubovo námestie 12
� 21.00 - Freestyle Night meets Cele-
brate Originality - DJs Junior (Wilso-
nic), C.O.D.E., Yanchi (Titinrec.),
breaks, house, brokenbeat, Nu Spirit
Club, Šafárikovo námestie 7
�22.00 - Boogie Night with Yellow Box
& Kinet, 70s, 80s, 90s, Nu Spirit Bar,
Medená 16

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

vyjdú opäť o týždeň

9. júna 2011

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