
O blížiacom sa otvorení expozícií
Múzea mesta Bratislavy v Starej
radnici, aktuálnych prípravách a o
tom, aké novinky a zaujímavosti na
návštevníkov čakajú, sme sa pozho-
várali s riaditeľom Múzea mesta
Bratislavy Petrom HYROSSOM.
- Slávnostné otvorenie zrekonštruova-
ných priestorov Múzea mesta Bratisla-
vy pripravujeme na začiatok júla. V
súčasnosti intenzívne pracujeme na
príprave expozície Dejiny mesta, ktorá
bude v priestoroch Starej radnice.
Na aké novinky v obnovenej Starej
radnici sa môžu návštevníci tešiť?  
- Kým v minulosti bolo prízemie  ne-
prístupné, po rekonštrukcii tu budú
výstavné priestory, pokladnica, šatňa,
obnovili sa tu toalety a podobne Aj
suterén, v ktorom bol v minulosti depo-
zitár, bude slúžiť verejnosti, kde sprí-
stupnime archeologické nálezy či
obľúbenej expozície justície. K dispo-
zícii bude aj konferenčná miestnosť.

Ako ste pripravení na zahraničných
návštevníkov?
- Všetky sprievodné materiály budú
dvojjazyčné, rovnako ak aj popisky a
texty na výstavách. Pripravujeme
audiosprievodcov v siedmich jazy-
koch, tak ako je to dnes už v Múzeu
historických interiérov a Múzeu vino-
hradníctva v Apponyiho paláci.
Novým prvkom je Detský ateliér -
Múzeum má budúcnosť, kde sa bude-
me venovať deťom i rodinám.
Ako to vyzerá s radničnou vežou?
Bude opäť sprístupnená?
- Rátame s tým, že ju verejnosti sprí-
stupnime. Po obnove dokonca otvorí-
me aj dve miestnosti v nižších podla-
žiach veže, chceme tu pre verejnosť
prezentovať dejiny radnice. V rámci
celej prehliadky bude, samozrejme,
možný výhľad na centrum mesta aj z

ochodze veže, teda takmer z jej samot-
ného vrcholu.
Aké boli náklady na rekonštrukciu
Starej radnice a aké bude vstupné?
- Samotné náklady boli približne dva-
násť miliónov eur. V súčasnosti je bež-
né vstupné do expozícií v Apponyiho
paláci štyri eurá, niekde na tejto úrovni
bude aj Stará radnica. Samozrejme, že
sú tam zľavy v rámci mestskej karty,
pre seniorov i deti. Pripravujeme aj
spoločnú vstupenku, ktorá umožní
vstup tak do Starej radnice, ako aj do
Apponyiho paláca. Bude lacnejšia ako
by boli samostatné lístky do spomína-
ných dvoch objektov.
Na znovuotvorenie Starej radnice sa
Bratislavčania načakali dosť, aký
bol hlavný dôvod?
- Najskôr sa hovorilo o otvorení v lete
alebo na jeseň 2010. Dôvodmi odsúva-
nia boli archeologické a pamiatkové
nálezy, ale aj problémy s financova-
ním. Zhováral sa Robert Lattacher
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STARÉ MESTO
Na Staromestskej ulici sa pripravuje
výstavba tunela popod mestské hrad-
by do podzemnej garáže na Kapitul-
skej ulici. Súvisí to s rekonštrukciou
Esterházyho paláca, pod ktorým má
garáž byť. V prvej fáze vznikne na
Staromestskej pri hradbách nový
jazdný pruhy, na ktorý sa napojí
vjazd a výjazd z garáže.
Zámer rekonštrukcie na Kapitulskej
ulici 6 až 8 posudzovalo mesto v rokoch
2007 až 2009. Podľa našich informácií
však územné rozhodnutie na stavbu
vydali  ešte v roku 2005. Projekt okrem

rekonštrukcie paláca ráta aj s vybudova-
ním štvorpodlažnej podzemnej garáže
pre 120 áut. Zrekonštruovaný palác  má
slúžiť na súkromné, ale aj verejné účely
a má oživiť Kapitulskú ulicu.
Mesto tvrdí, že v záujme ochrany hra-
dieb sa postará o dodržanie všetkých
podmienok projektu prostredníctvom
štátneho stavebného dohľadu. Situáciu
má monitorovať aj Krajský pamiatkový
úrad v Bratislave.
Zástupca investora nám potvrdil, že ide
o vytvorenie výjazdového pruhu a
pruhu na vjazd do budúcich podzem-
ných garáží zo Staromestskej ulice. K

samotnému podkopaniu pod mestské
hradby a výstavbe podzemných garáží
však v tomto roku ešte nedôjde. 
Investor má na úpravu Staromestskej
ulice povolenie na zvláštne užívanie
miestnej komunikácie do 27. júna 2011,
pracovať bude v dvoch etapách a obme-
dzenia sa týkajú 140 metrov v smere na
Hodžovo námestie. V budúcnosti má
plynulosť cestnej premávky na Staro-
mestskej ulici zabezpečiť nový pruh na
zaradenie pri výjazde z objektu, ako aj
pruh na odbočovanie pri jednostrannom
vstupe do plánovaných podzemných
garáží. (rob)

Zo Staromestskej bude vjazd do garáže
Na múre zatiaľ označujú, kadiaľ povedie vchod do podzemnej garáže. FOTO - Robert Lattacher

V júli sprístupnia vežu Starej radnice

Občania majú  

mať podľa 

I. Konrádovej

viac informácií
BRATISLAVA
Novou hlavnou architektkou mesta
sa stala Ingrid Konrádová. Rozhodli
o tom mestskí poslanci na mimoriad-
nom zasadnutí 2. júna 2011. Vo funk-
cii nahradila Štefana Šlachtu.
Ingrid Konrádová chce podľa vlastných
slov spoznať ľudí na magistrátnych
oddeleniach, ktorí sa venujú rozvoju
mesta. Plánuje navštíviť poslanecké
kluby, aby si vypočula názory mest-
ských poslancov na budúcnosť mesta. K
jej prioritám vo funkcii bude patriť
vytváranie lepšieho vzťahu Bratislavča-
nov k mestu, v ktorom žijú a ktoré môžu
získať aj prostredníctvom verejných
priestorov a verejných stavieb. Tvrdí, že
treba myslieť aj na mladých ľudí „lebo
síce to nevidíme, ale mesto pomaly
vymiera. Mladí si tu napríklad nenachá-
dzajú možnosti ubytovania,“ povedala.
Občan musí byť navyše informovaný o
živote mesta a jeho zmenách, už od
počiatku zámeru a nie až na jeho konci.
„Musí tu byť nejaká diskusia, ale nemô-
žeme s ňou prísť, ako sa hovorí, s kríži-
kom po funuse,“ uviedla. 
V súvislosti s rozvojom I. Konrádová
uviedla, že za významného investora
považuje samotné mesto, hoci za
posledných dvadsať rokov nebolo
schopné sa ním stať. „Lebo mesto a pro-
striedky z Európskej únie budú brániť
záujmy takých skupín, ktoré žiadny iný
investor neobháji,“ konštatovala. K prá-
vomociam a pôsobnosti hlavného archi-
tekta povedala, že musia byť jasné. Jed-
nou z kompetencií je podľa nej umožniť
spoluprácu so všetkými, ktorí sa na
magistráte zaoberajú rozvojom mesta.
Ďalšou je možnosť aktívnej diskusie v
mestskom poslaneckom zbore.
Ingrid Konrádová má od roku 1991
samostatnú projekčnú kanceláriu vo
Viedni. Od roku 2006 pobočku aj v Bra-
tislave. Je členkou Komory architektov
a inžinierov pre Viedeň, Dolné Rakúsko
a Burgenland. (rob, brn)

Pre život bežalo

rekordných 

3543 pretekárov
NOVÉ MESTO
Bratislavčania prekonali v sobotu 4.
júna 2011 rekord v jednom z najväč-
ších charitatívnych podujatí na Slo-
vensku - v Behu pre život. 
Na Partizánsku lúku prišlo podporiť
výskum rakoviny štvorkilometrovým
behom 3543 ľudí, čo je o 1074 viac
účastníkov než vlani. Bratislavskí bežci
tak prispeli na dobrú vec štartovným v
celkovej výške 12 953 eur. (brn)

Primátor má dve

námestníčky,

tretieho mu

zatiaľ nezvolili
BRATISLAVA
Primátor Milan Ftáčnik má od 2.
júna 2011 dvoch námestníkov. Pres-
nejšie dve námestníčky. Poslanci na
mimoriadnom rokovaní zvolili v taj-
nom hlasovaní Vieru Kimerlingovú
(KDH) a Petru Nagyovú-Džerengovú
(Most-Híd). Tretí kandidát Ján Budaj
nezískal dostatočný počet hlasov.
Niektorí poslanci sa snažili o opakované
hlasovanie, pretože nie všetky hlasova-
cie lístky boli rovnaké. Napokon sa však
zhodli na tom, že ich to neovplyvnilo.
Verejným hlasovaním sa vyjadrili, že
výsledky tajnej voľby námestníkov pri-
mátora akceptujú. Primátor Milan Ftáč-
nik avizoval, že Jána Budaja opäť
navrhne na funkciu námestníka. 
Prvá námestníčka Viera Kimerlingová
sa chce venovať najmä mestskému
majetku. Primátor si podľa jej slov
ponechá v pôsobnosti finančné veci. V.
Kimerlingová je bývalou zástupkyňou
starostu Petržalky, ktorým bol M. Ftáč-
nik. Námestníčka Petra Nagyová-Dže-
rengová (Most-Híd, SDKÚ-DS) je spi-
sovateľkou. Chystá sa odstúpiť z postu
zástupkyne starostu v miestnom zastu-
piteľstve v Karlovej Vsi. (rob, brn)

Ministerstvo

v Bratislave

preferuje vlak
BRATISLAVA
Ministerstvo dopravy, výstavby a re-
gionálneho rozvoja, župa a mesto
Bratislava sa dohodli, že spomedzi
projektov integrovaného dopravného
systému v meste má prioritu obnova
železničnej trate Predmestie - Filiálka
vrátane 2,5 kilometrového tunela.
Električky do Petržalky sa dostala na
tretie miesto v poradí dôležitosti.
S obnovou trate z Predmestia na Filiál-
ku sa počíta do roku 2012 do roku 2015
a stáť by mala 400 miliónov eúr. Filiál-
ka by sa potom mala stať konečnou prí-
mestských vlakov z Pezinka, Trnavy,
Galanty a Senca, neskôr aj z Dunajskej
Stredy a Podunajských Biskupíc.
Druhým projektom, ktorý budú minis-
terstvo, župa a mesto podporovať je za-
hustenie zastávok na bratislavských tra-
tiach železnice. Projekt je už vo výstav-
be a mal by byť dokončený v roku 2014.
Až treťom mieste sa ocitol projekt vý-
stavby koľajovej dráhy z centra mesta
do Petržalky. Začiatok výstavby je plá-
novaný na rok 2013, pričom najskôr
bude zrekonštruovaný Starý most a vy-
budovaná trať na Bosákovú. Druhá eta-
pa - predĺženie trate do Janíkovho dvora
- má byť v rokoch 2014-2015. (brn)
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Zabudnime na
električku, treba
jazdiť vlakom 
Zdá sa, že minister dopravy považuje
pre bratislavskú dopravu za lepšie rie-
šenie železnicu ako električku do Petr-
žalky. Dokonca o tom dokázal presved-
čiť aj bratislavského primátora a žu-
pana. Všetci traja sa dohodli, že pri čer-
paní prostriedkov z Operačného prog-
ramu EÚ Doprava bude mať prioritu
obnova železničnej trate z Predmestia
na Filiálku a výstavba 2,5-kilometrové-
ho tunela za 400 miliónov eur.
O tom, ako veľmi Bratislavčania potre-
bujú práve obnovu tejto železničnej tra-
te, však ani jeden z pánov nehovorí.
Možno aj preto, že pre Bratislavčanov
sa tým doprava v meste nijako nezlepší.
Možno práve naopak. Po dokončení
stavby v roku 2015 by sa totiž nová sta-
nica Filiálka mala stať konečnou pre
vlaky z Pezinka, Trnavy, Galanty, Senca
a neskôr aj z Dunajskej Stredy a Podu-
najských Biskupíc.
Ďalej majú ísť európske peniaze pred-
nostne na zahusťovanie železničných
zastávok v meste a v okolí. Pôjde o re-
konštrukciu alebo vybudovanie nových
staníc a zastávok v meste. Z pohľadu
Bratislavčania aj toto vyvoláva pochyb-
nosti, veď nie je tomu ani poldruha me-
siaca, čo Železničná spoločnosť zrušila
všetky osobné vlaky jazdiace medzi sta-
nicami  Nové Mesto a Petržalka. Dôvo-
dom bola nízka vyťaženosť vlakov.
Alebo po dokončení projektu v roku
2014 dostanú Bratislavčania rozkazom
cestovať po meste vlakom?
Jediným projektom, ktorý by reálne
mohol zlepšiť verejnú dopravu v meste a
bol by aj na prospech Bratislavčanov, je
električka do Petržalky. Tá sa však v po-
radí dôležitosti u pánov ministra, pri-
mátora a župana dostala až na tretie
miesto. Polovica Bratislavčanov, ktorí
žijú v Petržalke, má teda smolu. S
výstavbou sa má síce začať v roku 2013,
mesto však na to nemá peniaze a z eu-
rópskych peňazí príde 23 miliónov eur
najskôr až v roku 2014. Ak dovtedy elek-
tričku nepredbehne iná železničná prio-
rita. Radoslav Števčík

STARÉ MESTO
Terasa na byte na Štetinovej ulici 7 v
centre mesta, ktorý si nedávno pre-
rábal europoslanec Boris Zala, mala
mať podľa pamiatkarov zábradlie.
Celá je však zasklená. Zasklenie pri-
tom nebolo predmetom stavebného
povolenia.
Krajský pamiatkový úrad vydal 10.
februára 2010 záväzné stanovisko k
projektovej dokumentácii pre stavebné
povolenie k rekonštrukcii a dostavbe
podkrovného bytu na Štetinovej ulici 7.
„V projektovej dokumentácii je terasa
zo strany dvora navrhnutá so zábrad-
lím,“ konštatujú krajskí pamiatkari. 
Staromestský miestny úrad poslal stano-
visko, v ktorom konštatuje:„Prestavba
na Štetinovej ulici má platné stavebné
povolenie. Na jeho získanie musel sta-
vebník získať súhlas Krajského pamiat-
kového úradu.  Presklenie terasy nebolo
predmetom stavebného povolenia“.
Podľa samotného Borisa Zalu, preskle-
nie bolo potrebné z havarijných dôvo-
dov. „Z terasy pretekalo do spodných
bytov a situáciu sme museli operatívne
riešiť. Ide o dočasné zakrytie, osobne

som nemal o presklenie záujem, vyho-
vovala mi otvorená terasa,” uviedol
Boris Zala.
Ako upozornili obyvatelia okolitých
domov, kvôli prestavbe bytu bola na
Štetinovej nedávno obmedzená dopra-
va. Mestská časť 15. marca 2011 vyda-
la rozhodnutie o povolení uzávierky

Štetinovej ulice v celkovej dĺžke 30
metrov. Bolo to kvôli pristaveniu auto-
žeriavu a tzv. betón pumpy. Povolenie
platí od 19. marca do 30. augusta 2011.
Stavebník môže  vymedzenú časť ulice
zabrať počas tohto obdobia maximálne
osemkrát. Robert Lattacher

FOTO - autor

Terasa na Štetinovej mala mať zábradlie,

pamiatkarom sa nepáči, že je zasklená

STARÉ MESTO
Problémy s výjazdom z parkoviska
pri novom Slovenskom národnom
divadle (SND) po predstaveniach by
mali byť minulosťou. Vedenie SND
sľúbilo urobiť také opatrenia, aby
vodiči neboli pri odchode z parkovis-
ka dezorientovaní.
Čitateľ Vladimír Kosorin bol v priebe-
hu dvoch mesiacov trikrát v novom
SND a vždy tam zažil nepríjemnosti v
podobe chýbajúcich dopravných zna-
čiek na parkovisku. „Vodiči, ktorí to
tam nepoznajú, odbočujú doprava.
Závora na tejto strane je však zatvore-

ná a slúži len na vjazd,“ opísal situáciu.
Závora sa totiž otvára len na strane
dopravného podniku a aj preto sa cesta,
na ktorej stoja aj autobusy a blokujú
jeden pruh, rýchlo naplní vozidlami
stojacimi v opačnom smere, ktoré sa
nevedia dostať von. 
Technicko-prevádzkový riaditeľ SND
Milan Vajdička informoval, že doprav-
né značky prikazujúce pri výjazde
odbočenie doľava sú osadené podľa
projektu dopravného značenia na svo-
jich miestach: „Žiaľ, rozrastené koruny
stromov ich do veľkej miery zakrývajú
a nie sú preto dosť dobre viditeľné z

výjazdovej komunikácie medzi parko-
vacími miestami.“ Ako uviedol, k
náprave dôjde rýchlo. 
Pokiaľ ide o pravú závoru, konštatoval,
že je funkčná, „ale, žiaľ, niektorí nedis-
ciplinovaní vodiči sa pri výjazde z par-
koviska tak ponáhľajú, že sa k výjazdu
natláčajú sprava, čím obídu indukčnú
slučku zabudovanú vo vozovke.
Rampa sa preto, samozrejme, neotvorí
a následne vzniká zápcha,“ informoval
M. Vajdička. Dodal že problém vyrie-
šia tak, aby nebolo možné natláčať sa k
rampe z parkovacieho pruhu pre auto-
busy. (rob) 

Problémový výjazd z parkoviska pri

novom SND by sa mal rýchlo vyriešiť 

Scubacam ukáže

zaujímavý svet

pod hladinou
RUŽINOV
Fanúšikov fotografie a filmových
záberov čaká 10. až 12. júna 2011 pre-
miérový ročník medzinárodného
súťažného festivalu potápačskej tvor-
by - Scubacam. Cieľom podujatia je
umožniť autorom fotografie a tvor-
com filmov z prostredia pod vodnou
hladinou prezentovať svoju tvorbu. 
Festival organizuje potápačské cen-
trum Academia Aquatica spolu s nad-
šencami z bratislavského klubu potápa-
čov Aronnax. Akcia, ktorá bude v Do-
me kultúry Ružinov a v areáli
RADOSŤ na Štrkoveckom jazere, je
určená tak pre laickú verejnosť široké-
ho vekového spektra so vzťahom k prí-
rode, vode, fotografii, filmovej tvorbe
a estetickému cíteniu, ako aj pre odbor-
níkov z oblasti fotografie, filmu a prí-
strojového potápania. 
„Festival dáva priestor nielen profesio-
nálnym, ale aj amatérskym umelcom,
ktorí sa mohli prihlásiť aj zo zahraničia.
Prišli k nám tak práce z Česka, Maďar-
ska, Nemecka a dokonca aj z USA. No
v prvom rade máme ambíciu oslovovať
a motivovať začínajúcich a pokročilých
slovenských autorov,“ prezradil riaditeľ
festivalu Martin Ferák.
Umelecká tvorba všetkých prihlásených
záujemcov sa bude prezentovať v rámci
súťažných kategórii Film a video, Fa-
rebná fotografia, Čiernobiela fotografia,
Autorské portfolio alebo Voľná téma.
Okrem súťaženia sa pod heslom Čisté
vody Bratislavy uskutoční aj séria podu-
jatí, zameraných na propagáciu potápa-
nia ako rekreačnej aktivity. (brn)

Župa odmenila 

veteránov

odboja
BRATISLAVA
Veteránov protikomunistického od-
boja ocenil predseda Správnej rady
Ústavu pamäti národa Ivan Petran-
ský a podpredseda Bratislavského
samosprávneho kraja Martin Berta
dekrétmi a preukazmi za ich hrdin-
ské činy. 
Župan Pavol Frešo uviedol, že aj po
dvadsiatich rokoch je aktuálne poďako-
vať sa tým, ktorí zápasili s komuniz-
mom tak, aby sloboda zvíťazila. 
Po Nežnej revolúcii sa účastníci proti-
komunistického odboja dočkali čias-
točnej satisfakcie vybudovaním sym-
bolického pamätníka protikomunistic-
kého odboja na cintoríne v Bratislave -
Ružinove, na Jakubovom námestí v
Bratislave, na sútoku Dunaja a Moravy
v Devíne a na iných miestach. (brn)
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To najlepšie z Chorvátska 
(Rovinj, Poreč, Vrsar, Trogir, Dubrovnik, ostrovy)

apartmány od 48 € na týždeň, hotely s polpenziou od 144 €, deti až 100% zľavy!
Každý týždeň nové LAST MINUTE zľavy na vybrané hotely

expresná autobusová linka na Istriu 50 - 70 € (do 5 rokov zadarmo)
V ponuke vyše 5000 zájazdov do celého sveta !!!

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

– zábavné leto pre vašich najmenších

Ak sa po as letných prázdnin trápite nad tým, ako zmysluplne 
vyplni as Vášmu die a u, súkromná anglická škôlka BlueBerry 
Hill má pre Vás riešenie.
V rámci akcie Summer Camp môžu našu škôlku navštevova  aj 
externé deti predškolského veku a strávi  v nej bu  jeden, 
dva týždne alebo celý mesiac.
Deti sú rozdelené do skupín pod a veku, kde sa venujú
v rámci výchovno vzdelávacieho programu Art&Play rôznym 
kreatívnym, umeleckým a športovým aktivitám.

                      www.BBhill.sk

Najlepšia škôlka v meste
íchch
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www B

m škôlka BlueBerry HillBBHill s.r.o.Podkolibská/Na Zlatej nohe 3
831 03 Bratislavabbhill@bbhill.sktel.: 0948 234 321, 0948 488 831

Summer Camp

KVALITNE
RÝCHLO(do 24 dní)

akreditovaný MPSVaR, platný v SR a EU

OPATROVATE¼SKY
KURZ VaV

´

od 179€
KAŽD MESIA !Ý C

denný a veèerný

KNIHA NEMÈINYpre opatrovate¾ky

CD + certifikát SJ, NJ, AJ, TAL

ZADARMO:

Využite TERAZ!Z¼AVY

www.VaVslovakia.sk
0907 035 335 0911 996 639

navyše:
KURZY NEMÈINY a PRÁCA
pre opatrovate¾ky v Rakúsku, Nemecku,..

DREVENÉ 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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STARÉ MESTO
Krajskí pamiatkari trvajú na úpra-
ve letného sedenia, ktoré počas hoke-
jového šampionátu inštaloval pre-
vádzkovateľ pivárne Grand Beer
pod Manderlákom. Pamiatkari totiž
na niektoré zásahy do budovy neda-
li súhlas.
Zástupca Krajského pamiatkového
úradu v Bratislave sa zúčastnil 27.
mája 2011 na štátnom stavebnom
dohľade, ktorý mal zistiť, kto je zodpo-
vedný za nepovolené stavebné práce
letnej terasy. Na dohľade sa zúčastnil aj
jeden z vlastníkov nebytového priesto-
ru v bytovom dome na Námestí SNP

23. Ten vraj o stavebných prácach  v
podlubí nebol vopred informovaný. 
„Krajský pamiatkový úrad Bratislava
sa pre konanie stavebného úradu k
zrealizovaným prácam letnej terasy a
jej obstavania vyjadril negatívnym
záväzným stanoviskom,“ informovali
krajskí pamiatkari. Ako dodali, naďalej
budú pokračovať v zmysle pamiatko-
vého zákona. Stavebníka vyzvali, aby
odstránil nepovolené reklamné zaria-
denia na stĺpoch podlubia a napravil
zásahy na budove v podobe odstráne-
nia obstavania letnej terasy.
Staromestský stavebný úrad podľa
informácií Starého Mesta začne kona-

nie o dodatočnom povolení úprav a dá
podnet na začatie priestupkového ko-
nania. „V prípade, že sa v rámci kona-
nia preukáže rozpor s verejným záuj-
mom, nariadi odstránenie stavebných
úprav,“ uviedol v stanovisku stavebný
úrad.
V máji sme informovali, že prevádzko-
vateľ reštaurácie vybudoval pod Man-
derlákom letné sedenie. To však zabra-
lo väčšinu chodníka, navyše ho obsta-
val a pevne uchytil k mramorovému
obkladu domu . Obstavané exteriérové
sedenie je podľa pamiatkarov z hľadis-
ka ochrany pamiatkového fondu nepri-
jateľným riešením. (rob)

Krajskí pamiatkari trvajú na úprave 

letnej terasy pivárne pod Manderlákom

Deti sa môžu 

tešiť na letné

tábory STaRZ-u
BRATISLAVA
Správa telovýchovných a rekreač-
ných zariadení hlavného mesta SR
Bratislavy organizuje Letné športové
prázdniny 2011. Budú to denné tábo-
ry vo forme týždenných turnusov pre
sedem- až štrnásťročné deti s boha-
tým, hlavne športovým programom v
športovom areáli STaRZ na Drieňo-
vej ulici. 
Na prihlásené deti čakajú rôzne lopto-
vé a pohybové hry, súťaže, kúpanie,
príroda. Program sa uskutočňuje v
rekreačných zónach mesta - Brati-
slavský lesopark, Kačín, Zlaté piesky,
Kúpalisko Rosnička, ZOO Bratisla-
va... O deti sa starajú postarajú vybra-
ní inštruktori.
V jednom turnuse bude 60 detí, pro-
gram sa začína  o 8.00 a trvá do 15.00 h
(príchod je však možný o 7.00 h,
odchod o 16.00 h) od pondelka do piat-
ku. Cena na päť dní je 50 eur (zahŕňa
obed, dopravu, poistenie, program,
dozor, tričko), na 4 dni je 40 eur, na tri
dni 30 eur. Informácie poskytnú na
Drieňovej 11, Bratislava - 02/43 337
984 - do 8.15 h,  alebo na www.starz.sk.
Predpoludňajší program je v rôznych
rekreačných zónach mesta (Lesopark,
ZOO, Zlaté piesky, kúpalisko Rosnič-
ka...), odchod autobusom bude každý
deň o 8.30 h, popoludňajší program sa
uskutoční v areáli StaRZ na Drieňovej
11 (športové hry, atletické disciplíny,
súťaže skupín a jednotlivcov, rôzne
oddychové a spoločenské hry, testy
telesnej zdatnosti, pri horúcom počasí  -
ovlažovanie vodnými rozprašovačmi,
pitný režim). (mm)

V Bratislave je

nabíjacia stanica

pre elektroautá
STARÉ MESTO
Spoločnosť Západoslovenská ener-
getika (ZSE) uviedla koncom mája
na Čulenovej ulici 6 do prevádzky
prvú nabíjaciu stanicu pre elektro-
mobily či elektroautá na území Bra-
tislavy.  
Do konca roka 2011 pribudne na území
hlavného mesta ďalších 10 nabíjacích
staníc, z toho minimálne 5 pre širokú
verejnosť. Západoslovenská energetika
zatiaľ plánuje testovať prvú nabíjaciu
stanicu v rámci internej prevádzky. Pro-
jekt, ktorý pokryje Viedeň, Bratislavu a
oblasť popri diaľnici sieťou elektrosta-
níc, spolufinancuje Európska únia.  
Západoslovenská energetika bude pre
svoje elektromobily využívať nabíjaciu
stanicu Schrack určenú na použitie vo
verejných priestoroch. Vyznačuje sa
jednoduchým a intuitívnym ovláda-
ním. Stanica je vybavená elektromero-
vou doskou a štyrmi zásuvkami. Dve
štandardné zásuvky na 230 V slúžia na
pomalé nabíjanie a dve zásuvky s
napätím 400 V na rýchle nabitie elek-
tromobilov. (brn)

V Čunove stačí

zabrániť vstupu 

automobilom
LIST ČITATEĽA
Bývam v Petržalke už viac ako 30
rokov a celý čas navštevujem čunov-
ské jazerá  na bicykli. Rád si poležím
na slniečku a zaplávam v krištáľovo
čistej vode, ktorú by závidel hocikto-
rý prevádzkovateľ kúpalísk. 
Keď vodárne zrušili ochranné pásmo
vodných zdrojov v tejto lokalite, potešil
som sa, že konečne zvíťazil zdravý
rozum. Očakával som, že sa niekto ujme
starostlivosti o jazerá a vybuduje krásne
prostredie na kúpanie a relax v prospech
všetkých obyvateľov širokého okolia
Bratislavy. V normálnom štáte by sa tak
stalo, lebo nedostatok možnosti kúpania
v Bratislave a okolí vytvára podnika-
teľské možnosti v rekreačnej oblasti. 
Stal sa opak, ktorý je krokom k boľše-
vickým praktikám v minulosti. Dobre si
pamätám, ako policajti na gumových
člnoch naháňali kúpajúcich sa a vysta-
vovali sa posmechu prizerajúcich sa
ľudí. Čunovské jazerá sú obyčajné
bagroviská, kde obnažené štrkové plo-
chy a brehy  v priebehu rokov zarástli
náletmi porastov z okolia a miestami
trávou a burinou. 
Vzácne porasty tam nájde len ten, kto
chce účelovo znemožniť prístup verej-
nosti a len z im známych dôvodov si
vyárendovať toto krásne prostredie.
Tento názor sa zakladá na skúsenostiach
z minulosti, keď sa viackrát opakovali
pokusy obmedziť prístup k jazerám z
rôznych účelovo vymyslených dôvo-
dov. Tentoraz sú to vzácne porasty na
brehu jazier a nezmyselné tvrdenia o
zakrmovaní rýb a opaľovacích olejoch.
Ryby sa tam nachádzali po celú existen-
ciu jazier a každý, kto ich pravidelne
navštevuje, môže potvrdiť, že nedochá-
dza k žiadnemu nadmernému rastu
rastlín a rias. Samočistiaca schopnosť
jazera je vynikajúca.
KÚŽP by urobil lepšie, keby sa posta-
ral o účinné zamedzenie prístupu
motorových vozidiel k jazerám a
dozrel na kúpanie psov a koní. Ktovie,
ktoré lobistické skupiny a za akým
účelom stoja za rozhodnutím KÚŽP o
zákaze prístupu k jazerám, či, mimo-
chodom, nedošlo k trestnému činu
korupcie pre vznik ďalšej lukratívnej
oblasti pre vyvolených, podľa vzoru
jazier pri Vojke...

Ján Faltus, Petržalka

Tel: 0911-333 472, 0911-333 306,
0911-333 304, 02 546 303 61www.villarustica.sk

NAVŠTÍVTE NÁŠ NOVÝ VZOROVÝ BYT  V MESTSKEJ VILE 3 – Č. 3482
OTVORENÉ UTOROK A ŠTVRTOK 15-19 HOD. + OSTATNÉ DNI NA POŽIADANIE

KU KAŽDEJ ZMLUVE POUKÁŽKA
NA NÁKUP NÁBYTKUV HODNOTE 300€

Jedno z najkrajších miest
na bývanie v Bratislave

Stratili sa Vám kľúče?
NÚDZOVÉ OTVÁRANIE

0905 310 069
0948 310 069 nový kontakt

predajňa, dieľňa: Púpavova 30a, 841 04 BA

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

Objednávky cez telefón sú výhodnejšie!!!

0903 646 179  0905 646 179  0948 646 179

ABC TAXI
� 02 16 100
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V hornej časti Štefánikovej ulici sme
objavili reštauráciu INFINITI Rock-
Cafe s prívlastkom American Restau-
rant. Boli sme teda zvedaví, ako chutí
americká kuchyňa na bratislavský
spôsob.
Oproti vchodu je barový pult. V prednej
časti sú barové stoly so stoličkami, ďalej
sú jedálenské stoly pre štyri či dve osoby.
Vľavo aj vpravo sú schody, po ktorých
sa dá dostať na poschodie, kde sa dá
opäť posedieť aj najesť. Vľavo vzadu je
samostatná miestnosť pre fajčiarov.
Interiér je veľmi originálny. Na stenách
sú zlaté platne za rôzne albumy - od
amerických a svetových hviezd ako
Michael Jackson až po miestne hviezdy
ako Meky Žbirka, či hviezdičky, ktoré
svietia jednu-dve sezóny. Zo stropu visia
elektrické gitary, nad vchodom je na
strope „prilepené“ čierne piano. Nechý-
bajú plagáty amerických spevákov, či
tričká s potlačou Infiniti RockCafe.
Ilúziu amerického baru polovice minulé-
ho storočia dotvárajú červené chladnič-
ky na nápoje, vozík s popcornom či
rolky papierových utierok na stoloch.
Z predjedál sme si dali Cibuľové krúžky
(1,99 €) s omáčkou sweet&chilli. Všetky
predjedlá sú totiž s omáčkou podľa
vlastného výberu. Nebol to najhorší štart
- deväť vypražených cibuľových krúž-
kov nemalo chybu. Z ponuky siedmych
burgerov sme si vybrali Diabolský Bur-

ger (7,99 €). Prečo bol diabolský sme sa
nedozvedeli od čašníčky, ani keď nám
ho doniesli na stôl. Kto by očakával, že
bude pikantný, ten bude sklamaný. Ser-
vírujú ho v červenom plastovom košíčku
vyloženom červenobielym károvaným
papierom s hromadou hranoliek. Niekto
by povedal, že porcia ako pre vola - naj-
viac tam však bolo hranoliek a žemle,
mäsa bolo pomenej. Chuťovo to bolo
celkovo v pohode.
Vo všeobecnosti nám v jedálnom lístku
pri niektorých jedlách chýbalo zloženie -
netýkalo sa to len burgerov, ale aj send-
vičov. Na našu otázku, čo je čo, nám síce
čašníčka prečítala zloženie z manuálu, v
záujme spokojnosti zákazníka by to
malo byť už v jedálnom lístku.
So sendvičov sme si dali Club sendvič
(6,99 €) s grilovaným kuracím rezom,
slaninkou a šalátom. Trojitý sendvič bol
tiež servírovaný s hromadou hranoliek a
tiež bol úplne v pohode. To sa však neda-
lo povedať o špecialite kuchyne - Kura-
com špíze (7,99 €) z kuracieho mäsa,
slaniny a cibule. Nielenže bol špíz prisla-
ný (a nebolo to len zásluhou slaniny), ale
aj tým, že nebol dostatočne ugrilovaný či
upečený. Kuracie mäso bolo biele, bez
náznaku akéhokoľvek pečenia. Znaky
opečenia chýbali aj slanine či cibuli.

Tentoraz boli akési prislané aj hranolky.
Lepšou voľbou bol wrap s kuracími
prstami (6,99 €). Aj keď servírovať ho
zabalený v alobale sa hodí do fastfoodu,
nie do reštaurácie.
V čase obeda patrí aj Infiniti RockCafe
milovníkom obedového menu za 3,99 €.
Tak sme neodolali a pri jednej z návštev
sme si dali aj menučko. Hovädzej po-
lievke so zeleninou chýbal čo len kúsok
mäsa a bola nechutne slaná. Sklamaním
bolo aj Sezamové kura na mede s ryžou
a šalátom coleslaw. Namiesto medu bola
kura a ryža podliate sójovou omáčkou,
čo chuť jedla úplne zabilo a chutilo to
odporne slano. Žiadna výhra nebola ani
Kôprová omáčka s hovädzím mäsom a
knedľou. Ako už názov napovedá, dôraz
kládli na omáčku, nie na mäso. Čo by ste
však chceli za 3,99 € (pre zamestnancov
firiem z okolia dokonca len za 2,99 €!
Originálny je v Infiniti aj spôsob plate-
nia - platí sa pri odchode pri pulte.
Obsluha bola pohotová, atmosféra
pohodová, akurát kuchyňa bola poslab-
šia. Napriek tomu, že každé jedlo bolo
obsypané hromadou hranoliek, ceny
sa nám pre tento typ podniku a v tejto
lokalite zdali trochu prehnané.
Naše hodnotenie:���

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

Infiniti RockCafe nám chutilo prislano

Atraktívne sú aj prázdniny na Slovensku
Zase raz prišiel čas, keď ma redakcia
našich novín uháňa o príspevok. Z
telefonátov a osobných kontaktov
čitateľov viem, že tieto články majú v
obľube. Tieto dvojtýždňové príspev-
ky nazývam „pastierskymi listami“ a
sú pre mňa pomaly nočnou morou.
Názov rubriky je Náš zákazník – náš
pán a často sa pristihnem, že nenapĺňam
obsah tohto názvu. Obávam sa, že dneš-
ný článok bude opäť od veci. Blíži sa
dovolenkové obdobie, a preto by som
logicky mala písať o cestovných kance-
láriách. Ako si ich vybrať, ako si dávať
pozor na uzatváranie zmluvy, ako sa
zachovať na mieste dovolenky, keď za
svoje peniaze nedostanete primerané
služby a nakoniec, ako reklamovať.
Priznám sa, že v priebehu rokov som o
týchto problémoch písala už niekoľko-
krát. Dnes sa mi preto núka iná myšlien-
ka. Totiž tá, že kedy nastal ten čas, že sa
pomaly celé Slovensko vrhlo na zahra-
ničné dovolenky? Aj za „totáča“ boli
prázdniny. Pachtili sme sa za takzvaný-
mi valutovými prísľubmi, aby sme sa
dostali k moru. Teda nie všetci! Odpusť-

te, ak vás budem otravovať pohľadom
do minulosti. Ako samoživiteľka a
kádrovo nespoľahlivá osoba som na prí-
sľuby mohla zabudnúť. Ako každá
matka, aj ja som chcela synovi dopriať
čo najkrajšie prázdniny. A tak sme ces-
tovali po republike. Syn si mohol sám
navrhnúť trasu, podľa mapy hradov a
zámkov Česka aj Slovenska a išlo sa.
Prirodzene, ubytovanie bolo v kempin-
goch a nie v mnohohviezdičkových
hoteloch all inclusive. 
Ako si iste spomeniete, prvá slohová
úloha po prázdninách znela: Ako som
strávil prázdniny. Viete, čo sa vtedy v
škole stalo? Spolužiaci môjmu synovi
závideli, čo všetko zažil – kým oni boli
pri mori! Prečo som zvolila toto ohliad-
nutie do minulosti? Nuž, úprimne pove-
dané, neviem kedy a kde sa stala chyba. 
Národ, ktorý býva označovaný ako pra-
covitý a skromný, sa akosi pomiatol.
Celý rok sa ženie za čo najvyššími
zárobkami, aby mohol zarobiť na často

horibilné ceny zahraničných destinácií.
Pritom hlavne deti sa tam nezriedka iba
nudia a ako suvenír si domov neraz pri-
vezú  aj nejakú tú infekciu. No čo už,:
kto chce kam, pomôžme mu tam!
Našim čitateľom sa ospravedlňujem,
keď nevyjadrujem veľké nadšenie nad
riešením sťažností (často veľmi mali-
cherných) dovolenkárov po návrate
domov. Priznám sa, že vo väčšine prípa-
dov odkazujem sťažovateľov na Aso-
ciáciu cestovných kancelárii či na Slo-
venskú obchodnú inšpekciu. Adresy a
telefónne čísla si môže každý nájsť v
telefónnom zozname či na internete. 
A aký zmysel má tento príspevok?
Možno si nejeden rodič uvedomí, že
prázdniny na Slovensku môžu byť
pre deti atraktívne, ba až adrenalíno-
vé, ak sa ich príprave venuje viac fan-
tázie ako peňazí. Mimochodom, čias-
točne to pomôže aj našej zdevastova-
nej ekonomike. Veď práve cestovný
ruch ponúka najviac pracovných
miest. A výborne si z neho žijú
napríklad Švajčiari a Rakúšania.

Marta Černá, Fórum spotrebiteľa

Namiesto chatky

hrozí penzión 

s krčmou
LIST ČITATEĽA
Chceme opísať jeden prípad, ktorý
sa stal v Karlovej Vsi, ale také sa
zrejme stávajú v celej Bratislave, ba
na celom Slovensku. Občan s trva-
lým pobytom v dedinke pri Koši-
ciach prišiel do Bratislavy a od
miestnej časti Karlova Ves si v Líš-
čom údolí 13a prenajal záhradku s
chatkou. Ako v žiadosti uviedol, o
záhradku by sa „s láskou staral“... 
Pravdou však bol opak. Záhradka
zarástla burinou, do chatky sa nasťaho-
vali bezdomovci a rómske rodiny,
ktoré posielali svoje deti k susedom po
vodu. Nasledovali e-maily susedov na
miestny úrad a starostke, lebo nevede-
li, kto sa má o záhradu starať. Zasaho-
vala aj polícia.
Nájomník si potom podal žiadosť o
kúpu chatky s pozemkom, ktorú, ako
uviedol, chce využívať na víkendový
relax. Teda relax v zdevastovanej
záhrade a v chatke s vylomenými dve-
rami, rozbitým oknom a bez vody. Pre-
daj sa však uskutočnil, bez zverejnenia,
vzápätí kupec dostal aj stavebné povo-
lenie na stavbu rodinného domu. To
mu nestačilo. Hneď sa pustil aj do
budovania základov pre budúcu vyso-
kú budovu. V rozpore so stavebným
povolením. 
Miestny stavebný úrad nekonal a obča-
nia  tak poslali starostke petíciu proti
výstavbe nejakého „penziónu“ s
krčmou. Obyvatelia susediacich rodin-
ných domov podali žiadosti o zastave-
nie nelegálnej stavby. Slovenská sta-
vebná inšpekcia potvrdila rozpor stav-
by so stavebným povolením. Miestny
stavebný úrad dal správu o štátnom sta-
vebnom dohľade až po 32 dňoch od
jeho konania a neuviedol všetky rozpo-
ry so stavebným zákonom.
Poslanci miestneho zastupiteľstva v
Karlovej Vsi na májovom zasadnutí
jednomyseľne hlasovali za okamžité
zastavenie nelegálnej stavby. Starostka
však uznesenie nepodpísala s tým, že
poslanci jej nemôžu niečo ukladať.
Takže, ako sa nakoniec ukázalo - stav-
ba nie je protizákonná, ale protizákon-
né je uznesenie poslancov k nelegálnej
stavbe. Aký je dôvod? Že v tomto prí-
pade ide o brata zamestnankyne miest-
neho úradu, alebo sú tam iné dôvody?
Minulý piatok poslanci starostku zno-
vu prehlasovali a teraz sme všetci zve-
daví, akým smerom sa bude celá kauza
vyvíjať... Jozef Rajský, Karlova Ves

Protizákonné 

parkovanie

nikto netrestá
LIST ČITATEĽA
Všimol som si viacero článkov, v kto-
rých sa čitatelia sťažujú na parkova-
nie na bratislavských uliciach. Po-
sledných 20 rokov chodím do Brati-
slavy 2- a ž3-krát do roka, vždy na
niekoľko dní a musím povedať, ako
vonkajší pozorovateľ, že situácia s
parkovaním sa stále zhoršuje.
Je podobná a niekedy aj horšia, ako vo
svetových veľkomestách, ale to nie je
dôvod, aby sa neriešila a myslím si, že je
čas na drastické riešenie. Ešte nikdy
som však v Bratislave nevidel, že by sa
tu protizákonné parkovanie trestalo.
Malý príklad - keď som v sedemdesia-
tych rokoch protiprávne zaparkoval v
New Yorku, polícia mi odviezla auto na
predmestie a po nepríjemnej ceste verej-
nými prostriedkami a taxíkom a dvesto-
dolárovej pokute (pred 38 rokmi, dnes
je to možno 500 dolárov) som si ho
vyzdvihol. Nemusím vám hovoriť, že
odvtedy som nielen v USA, ale vlastne
už nikde, takto neparkoval.
Azda ešte drastickejšie k tomu pristu-
pujú Japonci. Keď som si chcel kúpiť
v roku 1981 auto v Jokohame, musel
som najprv dostať od lokálnej polície
potvrdenie, že mám garáž alebo vyhra-
dené miesto na parkovanie. Ináč si člo-
vek nemôže kúpiť auto, lebo by mu ho
nezaregistrovali. Každá krajina a každé
mesto musí riešiť problémy podľa svo-
jich možností, aj v Bratislave je najvyš-
ší čas, aby sa problém riešil.

Jay Zednik, Santa Fe, 
New Mexico, USA

DOMESTICA SR, s.r.o.

PRIJÍMAME ŽENY
na dlhodobé upratovanie
rodinných domov, bytov a firiem
Ponúkame prácu na HPP, DoPČ. U nás majú

príležitosť aj dôchodkyne a živnostníčky.

Zavolajte nám na 02/624 111 48 alebo 0908 760 035
Napíšte nám na info@domestica.sk

www.domestica.sk

�GARÁŽOVÉ BRÁNY
�AUTOMATICKÉ 

POHONY na brány
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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 

�ŽALÚZIE �MARKÍZY
�ROLETY
�LAMELOVÉ DVERE
�SIETE PROTI HMYZU
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www.zdraveprsia.sk 

3. ROČNÍK AVON POCHODU PROTI RAKOVINE PRSNÍKA
PROGRAM OD 13:00, BRATISLAVA, EUROVEA GALLERIA / ŠTART POCHODU O 15:00
ÚČINKUJÚ: JANA KIRSCHNER, MARTIN CHODÚR, BEÁTA DUBASOVÁ, ZDENA PREDNÁ, 
ROBO OPATOVSKÝ, HEX A ĎALŠÍ.

Vstupenkou na AVON POCHOD je Tričko „Idem” v hodnote 10,00 €. 
Tričko si môžete kúpiť prostredníctvom e-shopu na www.zdraveprsia.sk, u Avon Lady alebo 
priamo na mieste podujatia.

AV_SK_inz_252x360_BratNoviny.indd 1 10.05.2011 13:05:05 Uhr
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Námestie rodiny

má internet 

bez poplatkov 
ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Internet zadarmo začala v uplynu-
lých dňoch ponúkať Záhorská
Bystrica na Námestí rodiny, kde je
verejný prístupový bod. Pripojenie
na internet je tam možné prostred-
níctvom napríklad notebooku. 
Pomocou prístupového bodu (WiFi) sa
občan pripojí na internet prostredníc-
tvom notebooku, vreckovým počíta-
čom PDA, alebo mobilom. Po pripoje-
ní na internet si môže záujemca pre-
hliadať stránky, ako aj posielať a prijí-
mať elektronickú poštu. WiFi pripoje-
nie na internet je podmienené obojs-
mernou komunikáciou medzi prístupo-
vým bodom na  budove miestneho
úradu a pripojeným zariadením vyba-
veným bezdrôtovým adaptérom. 
Služba WiFi po prieskume prostredia
zobrazí dostupné prístupové body. V
okolí môžu byť aj iné prístupové body
súkromné a komerčné. Pre bezplatný
verejný internet mesta je potrebné
vybrať SSID: RadioLAN HOTSPOT a
pri nastavení tzv. IP adresy mať navo-
lené dynamické pridelenie adresy
(DHCP). (brn, rob)

V Devíne majú 

stavebnú 

uzáveru
DEVÍN
V súvislosti s obstarávaním územné-
ho plánu zóny Devín I vyhlásila
mestská časť až do jeho prijatia sta-
vebnú uzáveru. Cieľom je zabrániť
novej výstavbe. Prijatie územného
plánu zóny je vraj otázkou niekoľ-
kých mesiacov.
Podľa informácií z devínskej samo-
správy, návrh územného plánu zóny
Devín I je pred zverejnením a bude o
ňom oboznámená aj verejnosť, aby ho
občania mohli pripomienkovať. Devín
plánuje zachovať územia určené na
rekreáciu a záhradky a nepovoliť tam
novú zástavbu. Práve do týchto oblastí
sa však tlačia záujemcovia o výstavbu
veľkých nových domov. Stavebná uzá-
vera nebude platiť pre tie stavby, kde sa
už konania začali.
Devínsky miestny úrad dúfa, že
územný plán zóny Devín I by mohol
byť prijatý do polroka. Záleží to
najmä od toho, ako rýchlo sa k nemu
vyjadria napríklad mesto či krajský
stavebný úrad. Vzhľadom na to, že už
bolo prijaté zadanie urbanistickej štú-
die, miestny úrad nepredpokladá ďal-
šie problémy. (rob)

Dva lamačské

požiare urobili

škodu 70 tisíc
BRATISLAVA
Presne 87 požiarov zaevidovali počas
celého mája na území Bratislavy. Ich
vinou vznikla škoda vyše 350 tisíc
eur, našťastie, obišlo sa to bez
mŕtvych a zranených.
Najviac požiarov bolo v Novom
Meste, kde horelo 18-krát, rovnaký
počet evidovali aj v Petržalke, nasledu-
jú Staré Mesto a Ružinov (po 10), v
Dúbravke a Karlovej Vsi mali naprík-
lad 5 požiarov, v Devínskej Novej Vsi
štyri, v Lamači dva, len po jednom
požiari mali vo Vajnoroch, Záhorskej
Bystrici a Jarovciach. Najvyššie škody
napáchal oheň v Ružinove (95 350
eur), „len“ dva požiare stačili na 70-
tisícovú škodu v Lamači. 
Najčastejšie horelo v prírodnom pro-
stredí (59), v desiatich prípadoch išlo o
automobily, v šiestich o budovy. Čo sa
týka príčin, najčastejšou bolo fajčenie
(36), manipulácia s otvoreným ohňom
(24), elektrický skrat (7). (mm)

Materské školy

oznámili, ako 

budú otvorené
KARLOVA VES
Rodičia už poznajú harmonogram
prevádzok v materských školách v
zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej
časti Bratislava – Karlova Ves počas
letných prázdnin júl - august 2011. 
Od 1. do 31. júla 2011 budú v prevá-
dzke (ako náhradné pre všetky deti z
materských škôl v Karlovej Vsi): MŠ
Ľudovíta Fullu 12 a MŠ Pod Rovnica-
mi 1. Od 1. augusta do 2. septembra
2011budú v prevádzke (ako náhradné
pre všetky deti z materských škôl v
Karlovej Vsi): MŠ Adámiho 11 a MŠ
Suchohradská 3. Od 1. júla do 2. sep-
tembra 2011 budú mimo prevádzky:
MŠ Ladislava Sáru 3, MŠ Kolískova
14, MŠ Borská 4, MŠ Majerníkova 11.
Záujem o náhradnú MŠ treba nahlásiť
riaditeľke MŠ, ktorú dieťa navštevuje!
Prevádzka všetkých materských škôl v
školskom roku 2011/2012 sa začne 5.
septembra 2011. (brn) 

Poslanci 

žiadajú väčšiu 

informovanosť
KARLOVA VES
Karloveskí poslanci sa v piatok 3.
júna 2011 stretli na mimoriadnom
zastupiteľstve, kde definitívne po-
tvrdili niektoré uznesenia pozastave-
né starostkou Ivetou Hanulíkovou.
Tá tvrdila, že ich nepodpíše, lebo
podľa nej odporovali zákonu.
Veľkú diskusiu vyvolalo napríklad
schválenie zásad informovanosti obča-
nov o tom, čo robí a čo sa deje na
miestnom úrade. Už 10. mája 2011
preto poslanci požiadali starostku, aby
informácie, ktoré zverejní úradná tabu-
ľa, boli aj na internetovej stránke Kar-
lovej Vsi. 
Iveta Hanulíková ich vraj nepodpísala
kvôli tomu, že by išlo o zásah do kom-
petencie stavebného úradu. Podľa
poslancov však ide o technické zverej-
nenie informácii na internete. (brn)

Panoráma má mať 67 bytov, v každom

bude buď balkón, loggia alebo terasa
KARLOVA VES
Na ulici Staré Grunty v Karlovej Vsi
by mal onedlho vyrásť obytný súbor
pod názvom Panoráma. Ponúkne
mestské bývanie v 67 bytových jed-
notkách. Investor predpokladá jeho
dokončenie v decembri 2012.
Bytový dom Panoráma bude na juho-
západnom svahu ulice Staré Grunty a
sľubuje panoramatický výhľad bez
ďalších budov a stavieb. Projekt ráta s
výstavbou 67 bytov, ktorých súčasťou
majú byť loggie, terasy, balkóny i
záhrady.  Celok a jeho jednotlivé časti
majú pôsobiť ako komplex vilových
domov. 
Objekt bude rozdelený na dve časti -
dva bytové bloky. Vchod do oboch blo-
kov bude zo strany ulice Staré Grunty
na úrovni prvého nadzemného podla-
žia. Pri bloku A tak vznikajú tri pod-
zemné a štyri nadzemné podlažia a
jedno ustúpené podlažie. Tento objekt
má celkovo 45 bytových jednotiek. 
Blok B má dve podzemné a štyri nad-
zemné podlažia, ustúpené podlažie a je

v ňom navrhnutých 22 bytových jed-
notiek. Každý byt má svoj balkón, log-
giu alebo terasu. Dominantným a
základným motívom je koncept šty-
roch bielych kubusov (kociek) s log-
giami začlenených do základného
šedého objektu. 

Projekt by nemal narušiť dopravnú
situáciu. Obytný dom bude dobre
dopravne dostupný a má mať dostatok
parkovacích miest. K dispozícii je 57
garážových státí a 29 vonkajších par-
kovacích miest. (rob)

VIZUALIZÁCIE - Otyk Invest

Matúš Vallo o Mestských zásahoch tvrdí: 

Po troch rokoch uveríme už len činom
BRATISLAVA
Od výstavy Mestské zásahy v Sloven-
skej národnej galérii uplynuli viac ako
dva roky. O osude projektu, ale aj o
tom, prečo sa z množstva projektov
pre Bratislavu doteraz neujal ani
jeden, o jeho budúcnosti a o novin-
kách tejto iniciatívy sme sa pozhová-
rali s jedným z autorov projektu,
architektom Matúšom VALLOM.

~     ~     ~
Nadviazali ste už komunikáciu s
novým primátorom o ďalšom osude
návrhov?
- S primátorom sme mali stretnutie na
túto tému. Projektu vyjadril podporu a
záujem, po trojročnom stretávaní sa s
komunálnymi politikmi a úradníkmi na
tému Mestské zásahy však veríme len
činom. Mestské zásahy sú spôsob ako
dostať do dialógu tri dôležité strany - ve-
rejnosť, architektov a mestských úradní-
kov. Architekti sa zapojili a poskytli
nápady a názory, verejnosť a médiá zase
prejavili výrazný záujem a podporu, zly-
halo mesto. Neveríme že aspoň jeden zo
49 návrhov nebol za posledné tri roky
hodný realizácie.
Projekt rozšírenia Židovskej ulice si
vraj mesto objednalo. Kto by to
mohol realizovať a kedy?
- Pred voľbami si bývalé vedenie mesta
objednalo projekt rozšírenia Židovskej
ulice, so súčasným sme nadviazali dia-
lóg na túto tému...
Aká je situácia v projekte schodov do
Letnej čitárne? Bratislava by privíta-
la aj peší most cez Dunaj, ktorý je z
vašej dielne...
- Fantastický projekt schodov do letnej
čitárne skončil na mestských úradní-
koch. Myslím si, že architekti vyvinuli
veľkú iniciatívu a ochotu projekt rozví-
jať a komunikovať o ňom. Ich úsilie
však stroskotalo. Peší most cez Dunaj na
mieste Námestie Ľudovíta Štúra je skôr
víziou. Nebolo by príjemné prejsť rovno
z centra do Sadu Janka Kráľa? Ne-
pomohlo by to mestu a jeho obyvateľom
viac ako napríklad nová socha Márie
Terézie?

Bratislavčanov pred časom zaujal
projekt Balí, ako vznikol a aká je jeho
budúcnosť?
- Mali sme pocit že centrum mesta,
Hlavné námestie a Františkánske námes-
tie, sú v podstate pre Bratislavčanov
nevyužiteľné. Napriek tomu, že majú
svoju historickú hodnotu a atraktivitu. V
konečnom dôsledku sú tieto námestia
pre mnohých len vydláždenými plocha-
mi bez tieňa, s málo lavičkami, prípadne
stánkami so suvenírmi. Našou ideou
bolo zaktivizovať Františkánske námes-
tie pre obyvateľov mesta. Vytvorili sme
multifunkčný pavilón, ktorý môže byť
výstavným priestorom, koncertným
pódiom, alebo malým amfiteátrom.
Keďže sme chceli dokázať, že to naozaj
funguje, tak sme prvé leto prevádzky
Balíka na Františkánskom námestí robi-
li a organizovali jeho program s malou
pomocou mesta prevažne my. Čítala sa
tam literatúra, diskutovalo sa o politike a
robila sa muzika. Myslíme si že projekt
ukázal svoju opodstatnenosť. Preto nero-
zumieme, prečo počas minulého leta
nedokázalo mesto pavilón využiť a
nechalo ho bez programu.
Máte zosumarizované návrhy, peňazí,
čas a počet zapojených architektov do
projektu Mestské zásahy? 
- Keby sme celý projekt v troch mestách
Bratislava, Praha, Brno skúsili dať do
čísel, vyšlo by nám, že sa na ňom zúčast-
nilo 255 architektov. Tí darovali svojim
mestám, ale aj sebe, prácu v hodnote 186

900 eur, nad ktorou strávili 9800 hodín.
Tých 9800 hodín je práca trojčlenného
ateliéru počas vyše roka.
Plánujete ešte urobiť niečo podobné?
Ako sa kolegovia pozerajú na iniciatí-
vu s odstupom času?
- Po Bratislave sme robili niečo podobné
v Prahe, v máji je pripravená vernisáž
brnenských Mestských zásahov. V Pra-
he bola reakcia mesta silnejšia ako u nás,
v Brne je zasa hlavným partnerom pro-
jektu priamo magistrát. Ten bol aj jed-
ným z jeho iniciátorov. Počet účastníkov
ako aj odovzdaných projektov rástol od
mesta k mestu. Mestské zásahy sú však
aj občianske združenie, ktoré okrem rov-
nomennej akcie chystá aj iné projekty. V
súčasnosti je to diskusná séria pod
názvom BratiSlova, alebo aj pokus zme-
niť atmosféru na zástavke pod Novým
mostom s názvom Zelené Námestie.
Pokúšame sa nerezignovať na toto
mesto a skúšať bojovať so skepsou,
ktorá tu v rámci jeho budúcnosti vládne.
Je to veľmi ťažké, politika slova Nedá sa
je v úradníckych štruktúrach pevne
zakorenená. Nie sme osamotení v úsilí
pomôcť Bratislave, máme pocit, že je
stále viac a viac ľudí, ktorí tu chcú niečo
zmeniť. Problémom je, že mesto to stále
nedokáže využiť.
Opäť vychádza kniha o mestských
zásahoch? Čo v nej bude?
- Kniha Mestské zásahy, s láskou vaši ar-
chitekti, mapuje trojročný proces projek-
tu. Pokiaľ doteraz fungoval projekt naj-
mä na báze výstav, blogov alebo sérii
diskusií a prezentácií jednotlivých pro-
jektov, kniha za zaoberá projektom ako
procesom, ktorý so sebou môže priniesť
posun na poli tak dôležitej diskusie o
meste. V prvej časti sa nachádzajú texty
od zahraničných a slovenských architek-
tov spojených s danou tematikou. Druhá
časť obsahuje 60 najzaujímavejších pro-
jektov z troch miest, v ktorých boli výs-
tavy. Pri príležitosti krstu knihy Mestské
zásahy, s láskou vaši architekti, sa usku-
toční aj prvá z diskusií zo série  Bra-
tiSlova. Téma bude Máme radi Bratisla-
vu? Zhováral sa Robert Lattacher

VEREJNÉ ZHROMAŽDENIE 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava - Karlova Ves pozýva
všetkých občanov na verejné zhromaždenie

v zmysle § 10 zákona č. 377/1990 Zb. 
na prerokovanie investičného zámeru: 

Obytný komplex Kráľova hora -
v lokalite Veľká lúka (pasienok)

nad Dlhými dielmi.
Občania môžu na verejnom zhromaždení vyjadriť
svoju vôľu, predniesť svoj názor, pripomienky a
návrhy k predloženému investičnému zámeru.

Verejné zhromaždenie sa uskutoční
vo štvrtok 16. 6. 2011 o 18.00 h

v Karloveskom centre kultúry
na Molecovej ulici 2 v Bratislave.
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PODNIKATELIA,
VYUŽITE JEDINEČNÚ
PRÍLEŽITOSŤ NEINZEROVAŤ
TAM, KDE TO NEPOTREBUJETE!
Prinášame možnosť inzerovať v Bratislavských novinách pre jednotlivé okresy. Váš inzerát uverejníme iba v okrese, 
v ktorom podnikáte. Dostane sa k čitateľom, ktorých chcete osloviť a zároveň ušetríte práve tým, že váš inzerát nebude uverejnený v okrese, 
v ktorom vaši zákazníci alebo klienti nežijú ani nepracujú.

Viac na www.bratislavskenoviny.sk alebo na telefónnom čísle 0911 668 469.
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V Devíne 

budú v júni

hodnotiť víno
DEVÍN
Tradičné Devínske hody a Devínsky
strapec 2011 sa v mestskej časti
uskutočnia 26. júna. Pripravená
bude tradičná zábava, bohatý kul-
túrny program, občerstvenie a súťaž
Spolku vinárov a vinohradníkov
spojená s ochutnávkou tradičného
vína vypestovaného v Devíne.  
Priestory, v ktorých sa hody uskutoč-
nia, budú sústredené najmä do okolia
námestia pred domom kultúry. Verejná
ochutnávka súťažných vín v rámci
Devínskeho strapca bude pripravená v
samotnej budove domu kultúry. Vstup-
né na verejnú degustáciu je 5 eur. Za
túto cenu  dostane návštevník katalóg
súťaže, degustačný pohár s emblémom
súťaže a dvadsať poukážok na degus-
tačné vzorky. 
V súťaži Devínsky strapec zhodnotia
vzorky v kategóriách červené víno
hroznové suché, červené víno hroz-
nové ostatné, ružové víno hroznové,
ríbezľové víno ovocné a fortifikované
likérové víno. Hodnotiace komisie
budú zložené z popredných profesio-
nálnych enológov, výrobcov a znal-
cov vína. Každý člen komisie bude
vzorky vín hodnotiť anonymne a
samostatne. Odborná degustácia bude
v utorok 14. júna 2011 od 16.  hodiny
v Devíne.
V kategórii ríbezľové víno môžu súťa-
žiť iba vína vyrobené len z ríbezlí bez
prímesí hroznových, ovocných alebo
iných vín. (rob)

Lamačania

môžu ísť 

do Aquaparku
LAMAČ
Mestská časť v Lamači pripravila
pre svojich obyvateľov darček.
Zájazd mamičiek s deťmi do Aqua-
parku Senec.
Akcia sa uskutoční v pondelok 13. júna
2011. Jednotliví záujemcovia sa môžu
nahlásiť na miestnom úrade od 6. júna
2011 a prihlásiť sa môžu rodičia s
deťmi do 15 rokov. Vstupné deťom a
jednému dospelému hradí Miestny
úrad Lamač. Poplatok za dospelú
osobu sú dve eurá. (brn)

Devínčania 

budú mať 

párkové preteky
DEVÍN
V sobotu 18. júna 2011 sa v Devíne
uskutočnia Devínske cyklistické pár-
kové preteky, Ich začiatok bude o
8.30 hod, štart je naplánovaný na
10.00 h.
Povinnou výbavou prihlásených
cyklistov bude bicykel, prilba a dobrá
nálada! Súčasťou podujatia bude sprie-
vodný program detského súboru
Kobylka, občerstvenie v podobe chut-
ných párkov, pre najmenších je pripra-
vené fotografovanie s krtkom, v cieli
bohatá tombola a každý účastník so
štartovným číslom obdržím 15-per-
centnú zľavu z celého účtu v reštaurá-
cii W HOTEL. (brn)

Problémovú novú kruhovú križovatku

na Eisnerovej ulici už mesto prerobilo
DEVÍNSKA NOVÁ VES
Novú problémovú kruhovú križovat-
ku za viaduktom na Eisnerovej ulici v
Devínskej Novej Vsi muselo mesto v
uplynulých dňoch upravovať. Vodiči
ju totiž kritizovali a to hneď z niekoľ-
kých dôvodov.
Križovatka vznikla po vybudovaní
nákupných centier a kvôli neprehľad-
nosti sa stala okamžite terčom kritiky
mnohých vodičov. Vyčítali jej, že zhor-
šila plynulosť premávky na Eisnerovej
ulici, ďalej, že sa zvýšila neprehľadnosť

na ceste, ale aj to, že sa na nej opakova-
li nebezpečné kolízie. 
Počas víkendu, 4. a 5. júna 2011, bola v
Devínskej Novej Vsi  obmedzená pre-
mávka. Dôvodom boli práve práce na
kruhovej križovatke, čo spôsobilo, že
pred novou križovatkou sa počas uply-
nulého víkendu vytvárali zápchy. 
Podľa našich informácií sa však kruho-
vá križovatka na Eisnerovej ulici prerá-
bala aj preto, že povrch objazdu tvorila
zámková dlažba, ktorej dlaždice sa na
nej rýchlo a nebezpečne uvoľňovali. V

súčasnosti je na kruhovom objazde
položený klasický asfaltový povrch. 
Nová kruhová križovatka v Devínskej
Novej Vsi bola potrebná, pretože zvýši-
la bezpečnosť dopravy a autá a moto-
cykle na tomto úseku už nemôžu jazdiť
tak rýchlo ako kedysi. Vzhľadom na to,
že objazd je malý, vodiči musia dávať
pozor na dodržiavanie predpisov, byť
opatrní pri dávaní prednosti v jazde a
najmä signalizovať opustenie kruhovej
križovatky. (rob)

FOTO - Jozef Špaček
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STARÉ MESTO
NA KAMENNOM NÁMESTÍ trid-
saťpäťročná žena z Pezinka počas roz-
hovoru so 74-ročným mužom z Brati-
slavy mu z vonkajšieho vrecka bundy
ukradla mobil  v hodnote 150 eur. 
NAPANENSKEJ ULICI dvaja devät-
násťroční Bratislavčania hlučne prechá-
dzali okolo hliadky Mestskej polície.
Keď ich jej príslušníci upozornili, aby
nerušili nočný pokoj, začali hliadke
vulgárne nadávať. Jeden z mužov sa
dokonca pokúsil päsťou udrieť prísluš-
níka MsP do tváre, ten sa však stihol
uhnúť a úder zasiahol jeho ruku. Druhý
z mužov kopol ďalšieho člena hliadky
do pravej nohy. Vyšetrovateľ začal vo
veci trestné stíhanie. 
NA RUDNAYOVOM NÁMESTÍ
našla policajná hliadka u tridsaťtriročnej
ženy z Bratislavy jednu zatavenú
injekčnú striekačku s obsahom nezná-
mej pevnej látky,  jednu injekčnú strie-
kačku s obsahom neznámej tekutej tma-
vej látky, jedno vrecko s neznámou pev-
nou látkou, tri vrecká s miskami s obsa-
hom neznámych látok. Podozrivé látky
zaslali na kriminalistickú expertízu.
NA BLUMENTÁLSKEJ ULICI sa
traja muži pustili do dvadsaťjedenroč-
ného mladíka. Prvý, 28-ročný, v prie-
storoch pivovaru namieril naňho zbra-
ňou, ktorou ho navyše bil do hlavy.
Druhý, už obvinený 36-ročný, poško-
denému nadával a bil ho rúčkou zo
sekery. Následne mu obaja zviazali
ruky aj nohy, ťahali ho po zemi a vyhrá-
žali sa zlomením nohy. Vzápätí musel
zavolať svojmu bratovi a ďalšiemu zná-
memu, ktorých nútili vykonávať v
pivovare rôzne práce. Posledný obvine-
ný, 44-ročný muž, na záver žiadal od
jedného z poškodených, aby mu zaob-
staral 300 eur. Polícia mužov zadržala,
vyšetruje ich však na slobode.
NA ZASTÁVKE RAJSKÁ zistil trid-
saťtriročný muž zo Žarnovice, že prišiel
o peňaženku s tridsiatimi eurami.
Ukradli mu ju dvaja muži vo veku 30 a
34 rokov, ktorí sa počas cesty zo zastáv-
ky Ondrejský cintorín na Rajskú natla-
čili na poškodeného, otvorili mu batoh
a  peňaženku z neho vytiahli. Mužov,
našťastie, chytili.
NA BLUMENTÁLSKEJ ULICI dva-
dsaťdeväťročný muž napadol 46-ročné-
ho muža z Bratislavy, ktorého päťkrát
udrel do tváre, hlavy a hrude. Keď
poškodený spadol na zem, ešte sa mu
vyhrážal, že je mŕtvy, že skončil aj v
práci a že sa stretnú v lese. (sb, mm)

Od loptičky 

sa prechádzalo 

až k puku
Hokej prišiel z Kanady, no v polo-
vici dvadsiatych rokov minulého
storočia sa ešte nehral, bol bandy
hokej, s loptičkou. Slovenská župa
hockeyová uzrela svetlo sveta až
koncom decembra 1929. O dva
mesiace boli už majstrovstvá a klub
Ski Bratislava získal titul majstra
Slovenska. Roku 1937 sa do celo-
štátnej čs. ligy prebojovalo ako
druhé, po HC Tatry, VŠ Bratislava. 
Úplné začiatky hokejovej hry sú však
spojené s 1. ČsŠk Bratislava. V ňom
vznikol prvý hokejový odbor. Priekopní-
kom bol Antonín Máša Balík, hráč Vino-
hradov Praha, špičkový český hokejista.
Hrával potom v Bratislave, organizoval i
rozhodoval. Na začiatku roka 1922 sa
mal hrať prvý zápas 1. ČsŠk Bratislava -
SK Moravská Slávia. 
Odmäk však roztopil ľad a - nehralo sa.
27. januára 1922 prišiel druhý súper,
Vybrané mužstvo Třebíča. Domáci
vyhrali prekvapujúco 9:4 (3:4). Na zlom
ľade pri Dunaji dal Balík 7 gólov. Chytal
F. Marek, pred ním boli Petřík, Sedlák,
Blažek, Koch, Máša, Mach a prizeralo
sa 300 divákov. V našom meste v tých
rokoch vznikali nové kluby. Spomínajú
sa Zwirnfabrik SC (Cvernovka), ŠK Slá-
via, Sokol Bratislava, Skiklub, VŠ Brati-
slava.  Zápasov bolo málo, ťažkosti boli
s hráčmi, s výstrojom, ľadom a často bol
na zápas pripravený iba jediný puk. 
Fungovalo viacero klzísk. Eisfleck bol
pod mostom na petržalskej strane, iné
možnosti na Námestí republiky, mestské
klzisko bolo na Vazovovej ulici, Skiklub
hrával v Medickej záhrade a boli tu aj
jazerá na Železnej studienke. Tam boli
základy neskôr úspešného športu s
vyvrcholením zápasu Skiklub - ČSR
roku 1929. Majstri Európy vyhrali nad
naším mužstvom 21:1, a to za stavu 20:0
pustili hráči Bonču až do siete, keď mu
všetci ustúpili z cesty. Bolo to zahrieva-
cie kolo hokeja.
Prvý zápas na zimnom štadióne s ume-
lou plochou sa hral 21. decembra 1940.
Výber Bratislavy nastúpil proti Vidieku
a prehral 1:2. Tvorili ho hráči Dibarbora,
Okoličány, Trnovský, Chmel, Luther, I.
Chodák. Prvý medzinárodný duel bol o
osem dní neskôr medzi Bratislavou a
Bukurešťou. Zostava bola iná: Petrovič,
Okoličány, Tomášek, Smida, Luther,
Štolc, Bartošek, Chmel, Trnovský, Javu-
rek. Nasledujúcih päť ročníkov, ktoré sa
hrali, patrili tituly majstrov iba bratislav-
ským klubom: VŠ, ŠK, OAP a HC.
ŠK Bratislava hneď po vojne začal svoje
pôsobenie v čs. lige.  V roku 1979 sa už
stal majstrom federálnej ligy s trénerom
L. Horským.  Roku 1955 bol J. Jendek
členom bronzového mužstva ČSR na
MS v Nemecku, a roku 1959 získali
bronz na MS v ČSR J. Starší, K. Fako a
J. Golonka. Strieborní z MS i ME vo
Švajčiarsku sa vrátili F. Gregor aj J. Star-
ší. Spolu s V. Dzurillom pridali roku
1963 aj bronz z MS v Štokholme. Úspe-
chy sa množili. Bratislava mala do roku
2000 15 zlatých medailí z MS a 10 rôz-
nych z OH. Mesto preslávili  ďalší skve-
lí hráči, no niet miesta na ich vymenova-
nie a nasledovali aj úspechy po roku
1993, ktoré sú už v živej pamäti.

Jozef Kšiňan, Igor Mráz
(Pokračovanie nabudúce)

Požiar v Apolle trval niekoľko dní
V júni 1944 druhá svetová vojna vr-
cholila. Bratislava, ktorú dovtedy
vojna priamo nezasiahla, sa mala stať
obeťou leteckých náletov. Stalo sa to
16. júna, keď bombardéry spojenec-
kých vojsk zaútočili aj na hlavné
mesto Slovenska. Príčinou bombar-
dovania bola vlastne rafinéria mine-
rálnych olejov Apollo, súčasť nemec-
kého koncernu IG Farben.
Pramene, hovoriace o nálete a jeho
následkoch, sa veľmi rozchádzajú, a to
tak v počte bomby zhadzujúcich lieta-
diel, či v počte a hmotnosti zhodených
bômb, ako aj v počte obetí (v areáli fabri-
ky aj mimo nej zahynulo spolu asi 200
osôb). Dokonca v oficiálnej správe
TASR z 15. júna 2010 sa tvrdí, že rafiné-
ria bola bombardovaná už 14. júna! 
Snahou bombardérov bolo zničiť výrob-
ný závod, nemohli sa však vyhnúť tomu,
že niektoré bomby padali aj mimo areá-
lu. Zničené boli aj niektoré časti mesta.
Pár bômb „zablúdilo“ na terajšiu Gorké-
ho ulicu, iné dopadli na terajšiu budovu
Slovenského národného múzea medzi
Fajnorovým a Vajanského nábrežím.
Zásah dostal aj bývalý Landererov palác
na Šafárikovom námestí, v 19. storočí
prestavaný na kasáreň pluku ženistov.
Zničené boli domy na Jakubovom
námestí, aj na Tallerovej ulici, ale aj
ďalej, na Blumentáli.
Bombardovať sa začalo pred obedom,
okolo 10. hodiny, keď bola výroba vo
fabrike v plnej prevádzke. Robotníci
nemali ani čas ju odstaviť a utekať do
úkrytov. Tí, ktorí do podnikového úkry-
tu dobehli, práve preto zahynuli. Do
úkrytu natiekli horľaviny z bombami
rozbitých nádrží, a keď sa vznietili, ľudia
nemali nijakú možnosť úteku. 
Pracovníci továrne a obyvatelia jej naj-
bližšieho okolia, ktorí bombardovanie
prežili, boli až do smrti psychicky po-
značení, niektorí skončili v blázincoch.    
Vo vedení továrne vtedy ako mladá kan-
celárska sila pracovala Hilda Weisslech-

ner, absolventka Nemeckého gymnázia
na Palisádach. Aj ona sa mala podľa pri-
praveného plánu v prípade leteckého
útoku poponáhľať do krytu. Napriek to-
mu sa rozhodla sadnúť na bicykel a čo
najskôr sa dostať domov na Blumentál.
Na rozdiel od tých, čo išli do úkrytu, si
zachránila život. Neskôr sa vydala, a len
pred pár rokmi vo veku vyše 80 rokov v
Bratislave zomrela. 
Rafinériu Apollo zachvátil obrovský po-
žiar, ktorý trval niekoľko dní. Ešte ani
doteraz nie je pôda pri severnom nájazde
na most Apollo celkom čistá od ropy,
ktorá do nej prenikla. Bomby zasiahli aj
lode na Dunaji, s nádržami plnými dová-
žanej surovej nafty či hotovými produkt-
mi pripravenými na odvezenie. 

Čierne mraky sa zdvíhali z areálu rafiné-
rie k nebu. Majitelia fotoaparátov, hoci si
neboli istí, že vojnu, či tento jediný
záber, prežijú, sa snažili katastrofu doku-
mentovať. Zábery vznikali spontánne
„na pamiatku“. Fotografujúcim sa asi
triasli ruky, preto sú známe amatérske
zábery väčšinou zle zaostrené. 
Mnohé zábery sa stratili. Ďalšie, doteraz
neznáme, sa nachádzajú v rodinných
albumoch a starých škatuliach medzi
inými fotografiami. Jeden taký záber,
fotografovaný z miesta neďaleko Starej
sladovne (vpravo) na terajšej Ulici 29.
augusta (vtedy Prayova), poskytol re-
dakcii Bratislavských novín Ján Kausitz.
Na nároží Dunajskej (v strede fotogra-
fie) vidno vtedy ešte pomerne nový Dro-
bekov dom, vľavo ohradný múr Ondrej-
ského cintorína. Štefan Holčík

FOTO - archív Jána Kausitza
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Slovan privíta

v premiére

AS Trenčín
FUTBAL
Nový ročník najvyššej futbalovej
súťaže sa začne cez víkend 16.-17.
júla 2011. Neznamená to však, že fut-
balisti ŠK Slovan sa predstavia hneď
v tomto termíne, pretože belasých
čakajú predkolá Ligy majstrov a
spoločne s ďalšími zástupcami v
európskych pohároch ešte majú čas
na nahlásenie nových termínov.
Žreb predkôl Ligy majstrov bude 20.
júna, takže slovanisti budú čakať nie-
len na súperov, ale aj na termíny, v kto-
rých sa bude hrať 2. predkolo a v prípa-
de postupu aj 3. predkolo a play-off
Ligy majstrov. Podľa tzv. Bergerových
tabuliek by mal majster v úvodnom
kole privítať nováčika z AS Trenčín.
Ďalšie dvojice tvoria Senica - Prešov,
Žilina - Košice, Trnava - Dunajská
Streda, B. Bystrica - Nitra, Zlaté
Moravce - Ružomberok.
Corgoň liga bude mať znovu 33 kôl, čo
znamená, že každé mužstvo si trikrát
zmeria sily s každým súperom, s polovi-
cou dvakrát doma a raz vonku, s polovi-
cou opačne. Mužstvá z jarnej hornej
polovice tabuľky budú v novom ročníku
zvýhodnené, pretože doma odohrajú o
jedno stretnutie viac ako tímy zo 7. až
12. miesta. Na jeseň je na programe 18
kôl, na jar zvyšných pätnásť.
Belasí začnú s prípravou na nový roč-
ník Corgoň ligy v pondelok 13. júna
2011. Fanúšikov počas tohto obdobia
určite najviac zaujímajú úvahy o posi-
lách, prípadne o tom, kto by sa hodil do
mužstva, ktoré chce v lete bojovať o
postup do základnej skupiny Ligy
majstrov. Prvou avizovanou posilou
mal byť Karol Kisel zo Slavie, no tento
prestup sa ukázal ako nereálny, lebo
bývalý slovenský reprezentant zamieril
späť do Austrálie. Z českých zdrojov
prenikli až do Bratislavy informácie, že
na odchode z Letnej je Tomáš Řepka a
určité malé percento sa dávalo aj na
jeho príchod do Slovana... Reálnejšie
by to však malo vyzerať s návratom
obrancu a takisto bývalého reprezen-
tanta Čišovského, ktorý už na Pasien-
koch hrával za Inter. (mm)

Inter vyhral

piatu ligu

a čaká ho štvrtá
FUTBAL
Hoci to nebolo až také úplne jedno-
duché, než si pôvodne mysleli niekto-
rí fanúšikovia, futbalisti bratislav-
ského Interu postúpili do 4. ligy. V
nedeľu 12. júna 2011 sa chystá ďalší
diel spoločných osláv.
Piatu ligu vyhrali s niekoľkobodovým
náskokom a v závere sa tak vyhli prí-
padnej dráme. Interisti začali piatu ligu
pod vedením Ľubomíra Luhového,
skončili pod Jozefom Barmošom, čím
vytvorili slovenskú raritu, keďže obaja
kormidelníci majú certifikát na trénova-
nie v Európe... Hráči boli čistí amatéri,
jedinou odmenou boli párky po domá-
cich dueloch!
Inter mal v súťaži najlepší útok aj obra-
nu (68:15), pred záverečným kolom
viedol o desať bodov. Aj preto sa
postup prvý raz oslavoval s týždenným
predstihom a s približne 200 fanúšik-
mi, hráčmi, trénermi a bývalými hráč-
mi. Spomínalo sa tu nielen na zlaté
staré časy (presne pred desiatimi rokmi
sa žlto-čierni tešili z titulu aj z pohá-
ra...), ale hlavne sa rozoberala budúc-
nosť klubu.
Druhá časť osláv sa uskutoční v nede-
ľu 12. júna. „Pozývame na ňu všetkých
našich priaznivcov. Bude to v rámci
nášho posledného stretnutia v piatej
lige. O 12.00 h nastúpime na Drieňovej
ulici proti Záhorskej Bystrici, po zápa-
se prevezmeme pohár za víťazstvo v
súťaži. Okrem toho sa predstavia aj
naši dorastenci, ktorí takisto dostanú
ocenenie za postup do 2. ligy. Fanúši-
kovia sa počas osláv môžu odfotiť s
hráčmi, tí, ktorí prídu na duel v klubo-
vých farbách, dostanú zadarmo pivo
alebo kofolu,” prezradil tréner a šéf
Interu Jozef Barmoš.
Vo štvrtej lige sa Inter musí pripraviť
na kvalitnejších súperov, ale aj na to, že
najmä na ihriskách neďalekých dedi-
niek sa naň bude chcieť každý vytiah-
nuť. Pre samotný klub je však najdôle-
žitejšie, aby si konečne našiel aj svoj
stály domov. Keď sa to podarí, až
vtedy bude isté, že Inter prežil klinickú
smrť. (mm)
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46.   AEGON MERCEDES

I. Polo klub Bratislava 1888 má dlhú

tradíciu, nová sa začala v roku 2007
PÓLO
Cez víkend sa v priestoroch zámocké-
ho parku Schloss Ebreichsdorf usku-
točnili 5. medzinárodné otvorené
majstrovstvá Slovenska v póle. Zví-
ťazila J&T Banka, Cenu I. Polo
klubu Bratislava 1888 za víťazstvo v
zápase o 3. miesto získal tím BMW.
Rok 2007 bol významným medzníkom
v histórii póla hraného na území Slo-
venska. I. Polo klub Bratislava 1888
však nadväzuje v tomto roku na tradí-
ciu hry z čias rakúsko-uhorskej monar-
chie, keď 23. októbra 1910 založili vo
Viedni prvý pólo klub Reit-und Polo-
Klub in Wien.
Na území Bratislavy, v priestoroch
prvej dostihovej dráhy v lokalite Šúr
založenej grófom Károlym, sa v tomto
období odohralo takisto niekoľko pria-
teľských zápasov póla nadšených hrá-
čov z viedenského Reit-und Polo-Klub
in Wien. Klub svojimi súčasnými akti-

vitami priamo nadväzuje na tieto
významné historické udalosti. K doho-
de o založení I. Polo klubu Bratislava
1888 a o pokračovaní v tradícii došlo
na historickom majeri pri Bratislave s
dokumentovanou tradíciou chovu
športových koní od roku 1888. 
Zakladajúcimi členmi I. Polo klubu
Bratislava 1988 sú Henrieta Nagyová
(bývalá tenistka), Dušan Macek (cho-
vateľ koní), Peter Godányi (hráč póla,
reprezentant SR) a Martin Orozco
(profesionálny hráč póla z Argentíny).
Skúsenosťami a cennými radami pri-
spel k založeniu klubu aj najlepší slo-
venský hráč Ivan Weiss. I. Polo klub
Bratislava 1888 je členom SPA (Slovak
Polo Association), ktorá je zastrešujú-
cim orgánom jazdeckého póla na Slo-
vensku. SPA reprezentuje kluby v FIP
(Federation International de Polo), kto-
rej je členom.
Spôsob, akým sa hrá pólo dnes, je asi

2500 rokov stará verzia hry, ktorú vyci-
brili britskí kolonizátori s neskoršou
pomocou amerických pólistov. V súčas-
nosti je najhranejším variantom póla hra
štyroch proti štyrom. Celková dĺžka
zápasu je rozdelená na štyri sedemmi-
nútové štvrtiny, takzvané chukky.
Nekompromisným pravidlom medziná-
rodných zápasov je povinnosť hráča
nastúpiť na každú časť s novým koňom.
Jeden kôň však môže odohrať aj dve
chukky, samozrejme, po primeranom
odpočinku. 
Štandardné ihrisko pre pólo má dĺžku
300 yardov (asi 275 metrov) a šírku 200
yardov (približne 183 metrov). Mini-
málna dĺžka ihriska môže byť 250 yar-
dov a minimálna šírka 150 yardov. Hra-
nice dlhých strán ihriska pre pólo sú
ohraničené mantinelmi, ktoré sa končia
na bránkových čiarach. Tyče bránky sú
vyrobené z vŕbového pletiva a sú od
seba vzdialené asi 7,5 metra). (ih)
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Zvýhodnená sadzba 

10,69 % p. a.

SO SPOTREBNÝM
ÚVEROM SI AJ TOTO
LETO PORIADNE
VYCHUTNÁM

Zastavte sa v našej pobočke po spotrebný

úver* s výhodnou úrokovou sadzbou, 100 %

zľavou z poplatku za poskytnutie úveru 

a sladkým prekvapením. 

www.unicreditbank.sk

UniTel 0800 180 180

kontakt@unicreditgroup.sk

* Príklad: Pri sume úveru 10 000 € na 5 rokov bude vaša mesačná splátka len 217,88 € (z toho poplatok za vedenie
úverového účtu je 2,00 € mesačne). Ročná percentuálna miera nákladov je 11,67 %. Celkovo za úver zaplatíte 60
splátkami spolu 13 072,80 €. Platnosť ponuky je do 30. 6. 2011.

V Čunove 

sa predstavia

wakebordisti
WAKEBOARDING
Už čoskoro sa v Čunove predstaví
súťaž  Red Bull Upstream - wake-
bording proti prúdu! V sobotu 18.
júna 2011 sa stretnú extrémni wake-
boardisti z celého sveta na čunovskej
divokej vode, aby predstavili túto
úplne novú športovú disciplínu. 
Na Red Bull Upstream vymenia tradič-
nú stojatú vodu za zradné prúdy a divo-
kú riavu so spenenými vlnami. Wake-
bordisti ťahaní proti prúdu navijakom
rýchlosťou 30 km/h predvedú svoje
skokanské umenie na piatich prekáž-
kach. Trať bude mať takmer 180
metrov, pričom s pripnutými doskami
na nohách sa bude preskakovať aj sláv-
ny a obávaný skok Niagara. 
Do skoku bude hrať DJ Junior, počas
podujatia sa návštevníci môžu tešiť na
live act VECa, exhibične si zajazdí
majsterka sveta vo wakeskate Zuzka
Vráblová a najlepší slovenskí freestyle
kajakári bratia Andrássyiovci. Skejťáci
si môžu vyskúšať Tasty minirampu.
Začiatok celej akcie je o 15.00 h (štart
Red Bull Upstream), od 16.00 do 18.00
je finále a dvanástimi najlepšími prete-
kármi, od 19.00 h afterparty v areáli
Divoká voda a od 22.00 h afterparty v
Summer club Incheba. (mm)

Petržalku 1898 bude trénovať Nobert Hrnčár,

klub sa chce už na jar vrátiť na pravý breh 
FUTBAL
Futbalisti Petržalky 1898 prežili tur-
bulentnú jar. Športová časť im síce
vyšla, keď takmer celý ročník boli na
druhom mieste, z ktorého klesli až v
samotnom závere. Horšie to však už
vyzeralo so samotným klubom, ktorý
riešil veľké finačné problémy a nie-
ktoré mesiace nemal ani na výplaty
hráčov a realizačného tímu.
„Skutočne sme nemuseli riešiť žiadne
problémy, okrem spomínaných finan-
čných otázok. Tie však boli životune-
bezpečné,“ priznal výkonný riaditeľ
klubu Viliam Raček. Jedným dychom
však spresnil aj pozitíva, ktoré videl v
zložitej situácii: „Mali sme a máme
sebadôveru, sme pracovití a máme tím
oddaných zamestnancov, spolupracov-
níkov, trénerov a hráčov. Bez ich dôve-
ry by sme už dávno boli v kaši. Nájsť
strategického partnera na Slovensku
však nie je jednoduché. V súčasností
intenzívne rokujeme so zahraničnými
partnermi, ale aj s domácimi záujemca-
mi o spoluprácu s nami. Nazdávame sa,
že serióznosť našej práce, ako aj výsled-
ky jednotlivých tímov našli ohlas. Chce-
me byť trpezliví a  nevyhlasovať niečo,
čo ešte nie je na papieri, lepšie poveda-
né, kým nedošlo k prvým prevodom na
naše konto. Už sme sa raz popálili a
jazvy ešte nie sú zahojené. Vlastne až
teraz som pochopil, prečo sa tvrdí, že
rekonvalescencia po popáleninách trvá
najdlhšie...,“ pokračoval výkonný riadi-
teľ klubu.

Pre fanúšikov bol zrejme najdôležitejší
štadión, s ktorým sa ráta pri Základnej
škole M. C. Sklodowskej, no výstavba
ktorého sa zastavila. Práve nový stánok
mal byť hlavným mottom ďalšej pers-
pektívy klubu, ktorý od roku 2008
neprežíva ľahké obdobie. 
„V uplynulom týždni sme doťahovali
veci okolo papierových právnych pod-
kladov na ďalšiu činnosť súvisiacu s
výstavbou štadióna. Najskôr sa nám to
zdalo jednoduché, čím viac sme však
prenikli do podmienok výstavby v
tomto priestore, museli sme vybavovať
ďalšie a ďalšie potvrdenia, ktoré by nás
pustili do výstavby. Napríklad výrub
stromov nie je jednoduchá vec. Našli
sme však pochopenie, že z náletového
lesíka chceme urobiť niečo na úrovni,
na druhej strane sme sa rozhodli, že tam,
kde by bol náš zásah až príliš veľký, tam
nepôjdeme,“ tvrdí  Viliam Raček.
Ako prezradil, štadión bude zrejme iný,
než sa rátalo v pôvodných plánoch: „Za

bránami nebudeme stavať tribúny. S
krytými miestami na sedenie, malo by
ich byť 2042, súvisí aj infraštruktúra šta-
dióna či klubu. Nechceme robiť alterna-
tívne riešenia, hľadáme komplexné,
také, ktoré by boli efektívne, ale - vzhľa-
dom na architektúru aj efektívne.“
Klubu vraj chce pomôcť aj samospráva,
starosta Petržalky Vladimír Bajan aj pre
Bratislavské noviny vyhlásil, že chce,
aby sa futbal vrátil do Petržalky, ale klub
sa musí rozhodnúť, kde chce mať šta-
dión. „Má pravdu a je to aj naše chcenie.
Musím však povedať, že v miestnej
samospráve cítime veľkú oporu,
naopak, netajíme sa tým, že za rok našej
činnosti sa nám podarilo byť viac ako
dobrým reprezentantom našej mestskej
časti a azda aj celého hlavného mesta.“
Viliama Račeka strata druhého miesta v
závere prvoligovej súťaže veľmi
nemrzela „Naša optika nebola takto
nastavená. My sme nič nestratili. Obsa-
dili sme nečakané tretie miesto, hoci
bola šanca aj na druhé. Dokázali sme
nemožné, pričom si uvedomujeme, že
nebyť ekonomických, ale aj zdravot-
ných problémov a na dôvažok aj perso-
nálnych - odchody Oforiho, Szarku,
Johancsika, ktorého sme pustili s vidi-
nou, že Szarka u nás zostáva, zranenia
Pončáka, Štefuna, problémy Šveca -
mohli sme byť vyššie. Na druhej strane
sme v mužstve dali šancu mladým a
keby sme netrvali na tom, aby dorasten-
ci hrali len vo svojej kategórii, šancu by
dostali aj iní.“ 

Novým kormidelníkom Petržalky 1898
bude Norbert Hrnčár, asistentom Milan
Timko. „Po zápase v Senci sme sa
dohodli, že sa stretneme všetci. Ak by sa
však chlapcom objavila nejaká ponuka,
v prestupe im nebudeme brániť. O všet-
kom by mali rozhodnúť generálny
manažér Pavol Holeščák, tréner Norbert
Hrnčár a ukazovateľ skóre na našom
účte. S prípravou začneme 15. júna,
spravidla doma, ale máme aj ponuky zo
stredohorského prostredia, aj zo zahra-
ničia. V týchto dňoch sa spresňuje
kalendár prípravných zápasov a sám
som prekvapený, kto má o nás záujem.
Budeme hrať so všetkými slovenskými
účastníkmi európskych pohárových
súťaží, so špičkovým českým a rumun-
ským klubom a máme ponuku na atrak-
tívneho súpera, s ktorým by sme mali
hrať koncom júna na neutrálnej rakú-
skej pôde,“ dodal Viliam Raček.
Na otázku, ako vidí budúcnosť klubu,
povedal: „Nedávno som sa zhováral s
budúcim zhotoviteľom tribún. Povedal,
že od zadania je schopný postaviť ju za
štyri mesiace. Na jar by sme tam teda
mohli hrávať, ale súčasne tam potrebu-
jeme aj šatne, presscentrum, sociálne
zariadenia... FC Petržalka 1898 je na
pravom brehu Dunaja srdcom, kon-
štrukcie a sedačky sú druhoradou, nie
však odsúvanou záležitosťou. Sami si
uvedomujeme, že na našich zápasoch
absentujú pravidelní Petržalčania. Len z
môjho okolia je dobrá dvadsiatka
takýchto fanúšikov...“ (mm)

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na

www.banoviny.sk
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Piotr Rubik

pripomenie 

Jána Pavla II.
KONCERT
Do Bratislavy príde v nedeľu 12. júna
2011 o 18.00 do NTC Sibamac aréna
pápež. Stane sa tak vďaka koncertu
poľského muzikanta Piotra Rubika.
Ten spolu so šiestimi sólistami a 120-
členným orchestrom a zborom priblíži
život a dielo blahorečeného pápeža
Jána Pavla II.
„Unikátne takmer trojhodinové dielo
Santo Subito predstaví v piesňach
pápežovo detstvo, jeho záľubu v divad-
le, povolanie ku kňazstvu, biskupské i
kardinálske roky, zvolenie za pápeža či
atentát naňho,“ prezradil organizátor
vystúpenia Martin Ližičiar. (red)

Geišbergovci 

v Divadle 

v podpalubí
HUDBA
Marián a Martin Geišbergovci  sa
predstavia na koncerte v Divadle v
podpalubí na Tyršovom nábreží 13.
júna 2011 o 19.00 h.
Bude to unplugged koncert muzikanta,
speváka, dramaturga Martina Geišber-
ga a jeho otca Mariána Geišberga
herca, spisovateľa, pesničkára, speváka
a skladateľa.
Pesničky Geišbergovcov sú plné všet-
kého, čo ulahodí srdcu aj duši, hudba je
charakteristická jedinečnou poetikou,
ktorá rozosmeje, rozplače, či roztancu-
je. Jednoducho  hudba, ktorá zanechá
krásny, nezabudniteľný zážitok. (dš)

Banda vystúpi

v divadle 

Malá scéna STU
HUDBA
V divadle Malá scéna STU na Dosto-
jevského rade 7 vystúpi 16. júna
2011 o 19.00 h bratislavská skupina
Banda. 
Banda je world music skupina, ktorá hrá
ľudové piesne v modernom spracovaní.
Vychádza z autentických koreňov slo-
venského folklóru, ale inšpiruje sa aj
starou hudbou, bluesom, džezom, bea-
tom a muzikou iných národov.
Účinkujú Samo Smetana, Alžbeta
Lukáčová, Ivan Hanula, Peter Obuch,
Igor Ajdži Sabo, hostia Eva Brunovská
a VJ Lukáš Kodoň. (dš) 

Slabosi 

sa predstavia 

v Štúdiu 12
DIVADLO
V Štúdiu 12 na Jakubovom námestí
12 uvedú 15. júna 2011 o 19.00 h hru
Andreja Kuruca Slabosi. 
Artie a Lenny sa po rokoch stretnú na
terapii. Lenny je psychológ, Artie neús-
pešný filmár, Ria je začínajúca herečka,
ktorá cez internetovú zoznamku spozná
právničku Annie. Vzniká medzi nimi
krehký vzťah, ktorý naruší ich zabehané
koľaje. Čaká ich cesta vydláždená neto-
leranciou súčasnej spoločnosti.
Inscenácia Slabosi vznikla v spolupráci
s divadlom Nomantinels. Hrajú Lenka
Čierniková, Martina Zemancová/Mar-
tina Karasová, Róbert Pakan, Roman
Samotný. (dš)

Medzinárodný festival v Bratislavskom

bábkovom divadle uvedie rozprávky
DIVADLO
V Bratislavskom bábkovom divad-
le na Dunajskej 36 sa od 16. do 19.
júna 2011 uskutoční medzinárodný
festival bábkových divadiel pod
názvom Rozprávky bratov Grim-
movcov.
V roku 2011 si celý kultúrny svet pri-
pomenie už 225. výročie narodenia
svetoznámej bratskej dvojice, Wilhel-
ma Grimma (1786 - 1859), ktorý
spolu so svojím bratom Jacobom
Grimmom (1785-1863) patria medzi
najznámejších zberateľov ľudových
rozprávok.
Bratislavské bábkové divadlo uspo-
riada  na počesť tohto výročia medzi-
národný festival, ktorého hlavným
zámerom  je stretnutie divadelníkov z
celej Európy a prezentácia ich tvorby
inšpirovanej géniom bratov Grim-
movcov. 

Ambíciou dramaturgie bratislavského
festivalu je vybrať tie najlepšie a
najoriginálnejšie predstavenia, pri-
čom však berie ohľad aj na zastúpenie
čo najväčšieho počtu európskych
krajín. Do užšieho výberu sa dostalo
deväť zahraničných divadiel, dve
vystúpenia Bratislavského bábkové-
ho divadla a jedno vystúpenie študen-
tov Vysokej školy múzických umení
v Bratislave. 
Svoje predstavenia predstaví Slo-
vensko, Srbsko, Nemecko, Taliansko,
Maďarsko, Slovinsko, Česko. Roz-
právky ako Červená čiapočka, Vlk a
sedem kozliatok, Snehulienka, Zlatá
hus, Popoluška či Šípková Ruženka a
mnoho ďalších sú určite nie neznáme.
Dramaturgická rada divadla však
vybrala tie najlepšie a najzaujímavej-
šie inscenácie z celej Európy. Naj-
menších divákov určite zaujme pred-

stavenie z maďarského divadla Bóbi-
ta - Snehulienka a sedem trpaslíkov  a
tých dospelejších príbeh Rozprávky
bratov Grimmovcov, ktoré predvedie
ruský Kukoľnyj teatr z Ivanova.
Nebude chýbať ani tradičné marione-
tové divadlo v podaní Olafa Bern-
stengela a jeho Puppentheater Fundus
Marionetten z Drážďan so Statočným
krajčírom,  ale aj súčasný alternatívný
performance z Teatro la Ribalta na
tému Snehulienka od úspešných
talianskych divadelníkov z mesta
Bolzano. 
Domáci súbor sa predstaví novou ins-
cenáciou  Palica, von z vreca! a škôl-
kohrou  O Červenej čiapočke. Okrem
hlavného programu pripravili v Brati-
slavskom bábkovom divadle v spolu-
práci s poslucháčmi HTF VŠMU
autorský koncert - inšpirovaný tvor-
bou Bratov Grimmovcov. (dš)

Ochutnajte zmenu! 
Piatok 17. 6.  Bio deň

Skvelé ochutnávky, 15.00 - 19.00 
Biopark, Aupark

Biobio, Avion
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Bratislavská teplárenská, a.s., je najväčším výrobcom a distribútorom
tepla a teplej vody pre mesto Bratislava. Prostredníctvom svojich dvoch
sústav centralizovaného zásobovania tepla dodáva teplo do nasledujú-
cich mestských častí: Staré Mesto, Nové Mesto, Ružinov, Dúbravka,
Karlova Ves a Dlhé diely. 
Prioritou spoločnosti bolo počas celého roka 2010 zabezpečovať svo-
jim odberateľom kvalitnú a plynulú dodávku tepla, ktorá celkovo dosiah-
la hodnotu 1058 GWh (3807 TJ). Uvedený výsledok je odrazom relatív-
ne chladného počasia počas vykurovacieho obdobia, ako aj narastajú-
ceho počtu pripojení nových objektov do sústavy centrálneho zásobo-
vania teplom.  
Ceny tepla a ich vyúčtovanie stanovuje nezávislý regulačný úrad a riadi
príslušná legislatíva, ktorá upravuje vzťahy povinnosti medzi dodávate-
ľom a odberateľom. V súčasnosti platí trojročné regulačné obdobie, na
roky 2009 - 2011. Upravuje povinnosti dodávateľov tepla zúčtovať
odberateľom skutočné náklady obsiahnuté v cenách tepla až po skon-
čení trojročného regulačného obdobia, čiže na jar roku 2012.  
Nad rámec týchto povinností sa Bratislavská teplárenská, a.s. rozhod-
la zúčtovávať a odberateľom následne vrátiť rozdiely podľa skutočných
nákladov v cenách tepla priebežne po skončení každého roku. Tak je
to aj v tomto období. Bratislavská teplárenská, a.s., zasiela svojim
odberateľom vyúčtovacie faktúry a preplatky z cien tepla za rok 2010.  
Celková výsledná cena tepla bola efektívnymi opatreniami spoločnosti
znížená oproti rozhodnutiu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na
rok 2010 v priemere až o 16 %, v závislosti od kategórie, do ktorej je
odberateľ zaradený.  Bratislavská teplárenská, a.s., vracia, na zákla-

de výsledných skutočných nákladov na teplo za rok 2010, svojim

odberateľom 12,5 milióna eur bez DPH.

Spoločnosť vyvinula v priebehu uplynulého regulačného roku maximál-
ne úsilie s cieľom dosiahnuť zníženie nákladov. Snaha bola úspešná
najmä v oblasti zníženia cien hlavnej palivovej zložky - zemného plynu.
Takisto bola spoločnosť úspešná pri vykonávaní dôsledných opatrení
vedúcich k maximálnemu zefektívneniu a racionalizácii ostatných
nákladov na výrobu a distribúciu tepla. To všetko sa však, samozrejme,
muselo realizovať s podmienkou dodržania prísnych štandardov kvali-
ty dodávaného tepla a spoľahlivosti sústavy, k plnej spokojnosti odbe-
rateľov.
V období, keď je zvyšovanie cien energií vo verejnosti veľmi frekvento-
vanou témou, môžeme konštatovať, že reálne výsledné ceny tepla
dodávaného Bratislavskou teplárenskou, a.s., boli v roku 2010 najniž-
šie od roku 2007. Sme radi, že nami uskutočnené kroky sa v konečnom
dôsledku prejavia ako úspora na strane našich zákazníkov.

Porovnanie konečných cien tepla v roku 2009 a 2010 v EUR bez DPH

Bratislavská
teplárenská, a.s.

cena tepla 2009
kWh

cena tepla 2010
kWh

cena tepla 2009
GJ

cena tepla 2010
GJ

domácnosti 0,06169 0,05806 17,14 16,13

ostatní odberatelia 0,06726 0,06386 18,68 17,74
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SOBOTA 11. júna
�8.00 - Autobusový výlet - ZOO Viedeň,
miesto odchodu: TIK DNV, Istrijská 49,
prihlasovanie najneskôr 5 dní vopred!
� 9.00 - Ateliér neprofesionálnych
výtvarníkov, DK Kramáre, Stromová 18
�10.00 - Pes sympaťák, Staré mesto, 6.
ročník súťaže, Horáreň Horský park,
Lesná 1
� 10.00 - Preteky veteránov 2011, štart
pred hotelom Ponteo, Starorímska 1/a,
Rusovce
�10.30 - 14. ročník festivalu vodníkov,
Hviezdoslavovo námestie
� 14.00 - 8. ročník medzinárodnej
súťaže vo varení rybacej polievky,
Hviezdoslavovo námestie
� 14.00 - Život v stredovekej Bratisla-
ve, vlastivedná vychádzka, pred Prima-
ciálnym palácom
� 17.00 - Čaj o piatej s HS Blue Star,
Stredisko kultúry, Vajnorská 21
� 19.00 - Spoveď, premiéra, divadlo
Malá scéna STU, Dostojevského rad 7
� 19.00 - Smrť Tarelkina, divadlo
LAB, Svoradova 4
� 19.00 - Ondrej Remiáš: Manuál,
mliečne zuby, Štúdio 12, Jakubovo
námestie 12
� 20.00 - Nu Spirit Kinema: Ocean`s
Eleven (2001, dir. Steven Soderbergh),
Nu Spirit Club, Šafárikovo námestie 7
�22.00 - Make Some Noiz! - DJs Emo-
noiz Boyz, Blocksound DJs, saturday
movie, electro, breakbeat, indies, Nu Spi-
rit Club, Šafárikovo námestie 7
� 22.00 - DeeStylaz with DJ Lion Dee
eclectic, Nu Spirit Bar, Medená 16

NEDEĽA 12. júna
� 10.00 - Abeceda zjedla teba, Ludus,
Heineken Tower Stage, Pribinova 25
�10.30 - O kohútikovi a sliepočke, DK
Dúbravka, Saratovská 2/A
� 15.00 - Koncert pod stromami a Tan-
čiareň, Horáreň Horský park, Lesná 1
� 15.00 - Deň krivých zrkadiel, Hviez-
doslavovo námestie
� 15.00 - Nedeľný čaj o tretej, do tanca
hrá Kartágo Trio, DK Lúky, Vigľašská 1
� 15.30 - Šašaráda - Šašo Maroš, Chi-
picao rozprávky, Hotel Devín, Riečna
162/4
� 16.30 - Medovníkový domček, Straža-
novo bábkové divadlo, Veľká sála Istra
Centra, Hradištná 43
� 18.00 - Summer dance show, tanečný
show program detskej skupiny latinsko-
amerického a exotického tanca Carame-
litos, DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3

� 19.00 - Komplic, divadlo Malá scéna
STU, Dostojevského rad 7
� 19.00 - Blues na lodi, koncert live,
Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - Dni starej hudby, koncert, J.
M. Kraus, J. Haydn, J. A. Benda, F.X.
Dušek, Musica aeterna, Peter Zajíček
umelecký vedúci, Aapo Häkkinen diri-
gent, Peter Guľas čembalo, Dvorana
HTF VŠMU, Zochova ulica
� 22.00 - Kapor with DJ Superskank
(notape) & guest listening, electronica,
advanced pop, Nu Spirit Bar, Medená 16

PONDELOK 13. júna
� 10.00 - Palica, von z vreca!, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.00 - Spoveď, derniéra, divadlo
Malá scéna STU, Dostojevského rad 7
� 19.00 - Na obed, divadlo Malá scéna
STU, Dostojevského rad 7
� 19.00 - Marián a Martin Geišber-
govci, koncert, Divadlo v podpalubí, Tyr-
šovo nábrežie
� 19.00 - Casanova, divadlo LAB, Svo-
radova 4
� 19.00 - Romy Horváth a Liteckí (aj
Švedoví), M. Tedla - P. Sojka, bluesový
koncert, Ticho&spol. CDLaV, Školská 14
� 19.09 - Bulharský večer, Art Club
Scherz, Partizánska 2, Palisády
� 19.30 - Telenovela, divadlo GUnaGU,
Františkánske námestie 7

� 22.00 - Trip to Brazil by Kinet bra-
zil, latin, Nu Spirit Bar, Medená 16

UTOROK 14. júna
� 18.00 - Strava ako liek, Staromestský
klub G 19, CDLaV, Gaštanová 19
� 18.00 - Daniel Auner, husle, Robin
Green, klavír, koncert, Mozartova sieň
Rakúskeho veľvyslanectva, Ventúrska 10
� 18.00 - Lady Zee, film, Bulharsko,
Kino Mladosť, Hviezdoslavovo nám. 17
� 19.00 - Ujo Vankúšik, divadlo LAB,
Svoradova 4
� 19.00 - Hra o láske, Radošinské naiv-
né divadlo, Škultétyho 5
� 19.00 - Henrik Ibsen: Pani z mora,
premiéra, CDLaV, Školská 14
� 19.30 - Modelky II, krása neni šetko,
hra zo sveta modelingu, divadlo GUna-
GU, Františkánske námestie 7

� 22.00 - Soulmatez - DJ Bbk (Cover-
tinterests) house, brokenbeat, Nu Spirit
Bar, Medená 16

STREDA 15. júna
� 11.00 - Cesta dlhého dňa do noci,
verejná generálka, divadlo Astorka,
Námestie SNP 33
�17.30 - Mayovia - stavitelia pyramíd,
prednáška z cyklu Po stopách starých
amerických kultúr, Seminárna sála Uni-
verzitnej knižnice, Klariská 5
� 18.00 - Zo života hmyzu, muziká,
divadlo Alkana, Batkova 2
� 18.00 - Koncert Momento musicale,
G. Verdi, G. Donizetti, G. Puccini, W. A.
Mozart, G. Rossini, SNG, Vodné kasárne,
Rázusovo nábrežie 2
� 19.00 - Všetko o ženách, komédia,
divadlo Apollo, Divadlo v podpalubí,
Tyršovo nábrežie
� 19.00 - 10. koncert sezóny SOSR,
Veľké koncertné štúdio, Mýtna 1
� 19.00 - Andrej Kuruc: Slabosi, peri-
férne videnie, premiéra, Štúdio 12, Jaku-
bovo námestie 12            
� 19.00 - Noc lesbičiek, divadlo Malá
scéna STU, Dostojevského rad 7
� 19.00 - Dni starej hudby, Veľké  mor-
ské bitky v hudbe, J. Ch. Friedrich Bach, V.
Jírovec, J. K. Vaňhal, J. L. Dusík, Colle-
gium Marianum, J. Semerádová flauta,
umelecká vedúca, Koncertná sieň Klarisky
� 19.30 - Bar Argentína, čierna komé-
dia o bielom prášku, divadlo GUnaGu,
Františkánske námestie 7
� 20.00 - Nu Spirit Kinema: Lost in
Translation (2003, dir. Sofia Coppola),
Nu Spirit Club, Šafárikovo námestie 7
� 22.00 - Cutting Edge - Pjoni & Mid-
get (live), Stroon (live + DJ set), DJ
Stratasoul electronica, nu sound, Nu Spi-
rit Club, Šafárikovo námestie 7
�22.00 - Boogie Night with Yellow Box
70s, 80s, 90s, Nu Spirit Bar, Medená 16

ŠTVRTOK 16. júna
� 14.00 - Básnická detektívka, hravé
čítanie básní, Úsek literatúry pre deti a
mládež, Kapucínska 3
� 15.00 - Palica von z vreca!, Bratislav-
ské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 18.00 - Zo života hmyzu, muzikál,
divadlo Alkana, Batkova 2
� 18.00 - Ensemble An - the- nos, poslu-
cháči Hudobnej fakulty VŠMU, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 19.00 - Andrej Kuruc: Slabosi, peri-
férne videnie, premiéra, Štúdio 12, Jaku-
bovo námestie 12
� 19.00 - Caveman, komédia z Prahy,
Teátro Wüstenrot, Trnavské mýto 1

� 19.00 - Elektrická bomba, divadlo
Ívery, CDLaV, Školská 14            
� 19.00 - Banda, koncert skupiny, Malá
scéna STU, Dostojevského rad 7

� 19.00 - Cesta dlhého dňa do noci,
predpremiéra, Astorka, Námestie SNP33
�19.30 - John Lennon je mŕtvy a ja sa
tiež necítim najlepšie, groupies, divadlo
GUnaGu, Františkánske námestie 7
�21.00 - Night _FM with DJs Mizzi &
Wonder, indie hits, 90s, Nu Spirit Club,
Šafárikovo námestie 7

PIATOK 17. júna
� 9.30 - Vlk a sedem kozliatok v roz-
právkovom múzeu, Dječie pozorište,
Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská
36
�14.00 - Statočný krajčír, Puppentthea-
ter Fundus Marionetten, Drážďany, Bra-
tislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 16.30 - Snehová a biela, Teatro la
Ribalto, Bolzano, od 7 rokov, divadlo
LAB, Svoradova 4
� 17.00 - Dunajdráma alebo hnusná
káva, lacné cigarety, Štúdio 12, Jakubo-
vo námestie 12
� 18.30 - Databases, koncert, A4 Nultý
priestor, Námestie SNP 12
� 19.00 - Spiaca krásavica, Studio K
Színház, Budapešť, Bratislavské bábko-
vé divadlo, Dunajská 36
� 19.00 - Music Club, The Breeze,folk,
Červený bicykel, alternative, blues, DK
Lúky, Vigľašská 1
�19.00 - Prezidentky, Malá scéna STU,
Dostojevského rad 7
� 19.00 - Cesta dlhého dňa do noci,
premiéra, Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Henrik Ibsen: Pani z mora,
CDLaV, Školská 14
� 19.30 - Díleri, divadlo GUnaGu, Fran-
tiškánske námestie 7
� 20.00 - Tančiareň, Propaganda klub,
Mladá garda
� 21.00 - Celebrate Originality- Free-
style Kontest MC Zverina & Shomi,
DJs Crum, Vec, Metys, Nu Spirit Club,
Šafárikovo námestie 7

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

vyjdú opäť o týždeň

16. 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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