
Len pred niekoľkými dňami sa futba-
listi ŠK Slovan Bratislava tešili z titu-
lu a už o mesiac ich čaká liga a pohá-
rová Európa. O cieľoch na novú sezó-
nu, o príprave, posilách, ale aj o tom,
kde a ako strávil dovolenku prezradil
viac tréner Karel JAROLÍM.
- Dovolenka bola pekná, ale krátka.
Týždeň na Kréte ušiel veľmi rýchlo.
Hneď po návrate sme už telefonicky
preberali rôzne varianty posíl a prípravy. 
Aké sú vaše želania pred novým roč-
níkom?
- Udržať atmosféru z jari a pokúsiť sa na
ňu nadviazať.
Čo ste povedali zverencom v predse-
zónnom príhovore?
- Keďže sme neboli kompletní, bolo to
krátke. Povedal som im, že máme pred
sebou veľkú výzvu v podobe účasti v
európskych pohároch. Aby sme mali

čisté svedomie, v príprave musíme uro-
biť, čo bude v našich silách.
Spomínali sa európske poháre, mys-
leli ste konkrétne Ligu majstrov...?
- Liga majstrov je náš sen, ale keby to
nevyšlo, svoje kvality má aj Európska
liga. Možno to nie je o takých finan-
ciách, ale po športovej stránke bude tiež
veľmi zaujímavá.
Ako sa vyberajú posily? Kto má roz-
hodujúce slovo?
- Riešime ich spoločne. Ak sa už má v
Slovane objaviť niekto nový, tak to
musí mať zmysel a spomínaní hráči by
mali byť pre klub posilou.
Ktorých hráčov ste navrhli vy?
- Mená sme preberali spoločne. Konku-
rencia nespí, takže nechcem o tom ho-

voriť konkrétne. Menovať budeme vte-
dy, keď sa dohodneme.
Na ktorých postoch by ste chceli naj-
výraznejšie doplniť?
- V podstate v každej formácii, najviac v
ofenzíve. 
Najviac sa však hovorí skôr o defen-
zívnych typoch - Čišovský, Čikoš...
- V hľadáčiku máme aj ofenzívnych
hráčov, už aj preto, že nevieme ako na
tom bude napríklad Milinkovič, či sa dá
do začiatku ligy do poriadku.
Dokedy chcete uzavrieť káder?
- Najlepšie by bolo ešte pred odchodom
na sústredenie do Rakúska. Nie je to
však veľmi reálne, skôr až po návrate.
Ako to vyzerá so Šebom?
- V tejto chvíli je pre nás veľmi dôleži-
tý. Nielen pre góly, ale aj pre celkový
prínos pre mužstvo...

Zhováral sa Dušan Blaško
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RUŽINOV
Pod Mostom Apollo prichádza
každý pracovný deň ku kolíziám
medzi chodcami, korčuliarmi a
cyklistami na jednej strane a vodič-
mi na druhej strane. Dôvodom je, že
pod mostom parkujú vodiči, ktorí v
okolí pracujú, prípadne, ktorí prišli
na výlet do neďalekého obchodného
centra Eurovea. 
Problémom však je, že autá pri parko-
vaní často blokujú chodcov i cyklistov.
Navyše, na umelo vytvorené parkovis-
ko vodiči jazdia cez chodník a samotný
priechod. Na nebezpečné situácie sa už
sťažovali viacerí čitatelia tvrdiac, že
jazdou vodičov áut na parkovisko a z
neho sú ohrození nielen samotní chod-

ci, ale aj cyklisti, ktorí tadiaľ jazdia na
most. Okrem toho parkovanie pod
mostom na štrku zrejme nebolo záme-
rom staviteľa či architekta stavby. Nie
je tu totiž oficiálny vjazd, preto sa dá
považovať za nelegálne.
Podľa mestskej polície v prípade státia
na chodníku, ak vodič motorového
vozidla dodrží ustanovenie § 52 ods. 2
zákona o cestnej premávke a pri zasta-
vení a státí ostane voľná šírka chodní-
ka najmenej jeden a pol metra, nemôžu
príslušníci mestskej polície kvalifiko-
vať takéto státie ako priestupok. Ako sa
uvádza vo vyhlásení mestskej polície,
na voľný štrkovitý priestor pod mos-
tom nie je zakázaný vjazd žiadnym
dopravným značením. 

„Najúčinnejším riešením by preto bolo
osadiť mechanické zábrany, ktoré by
znemožnili vjazd motorových vozidiel
do daného priestoru, respektíve osadiť
príslušné dopravné značenie, ktoré by
tento vjazd zakazovalo,“ tvrdí sa vo
vyhlásení mestskej polície.
Situácia pod Mostom Apollo je teda
stále neprehľadná a najmä počas pra-
covných dní, približne v čase od 16.00
do 18.00 tu stále hrozia kolízie. Ich
obeťami môžu byť najmä deti na
bicykloch či korčuliach, ktoré počas
výjazdu z mosta nie vždy dokážu
odhadnúť rýchlosť a pri stretnutí s
autami prechádzajúcimi cez chodník
majú čo robiť, aby zabrzdili. (rob)

Pod Mostom Apollo sú autá na chodníku 
Situácia pod Mostom Apollo je nebezpečná najmä pre chodcov a cyklistov. FOTO - Robert Lattacher

Slovanisti už 

trénujú, na

úvodnom zraze

posily chýbali
BRATISLAVA
Osem hráčov z jarného kádra pre
dlhšie dovolenky a traja pre zrane-
nia chýbali na prvom tréningu fut-
balistov ŠK Slovan pred sezónou
2011/12. Prvé letné kilometre na
Pasienkoch si tak odkrútila len
osemnástka z nich, zvyšní sa pripoja
v priebehu najbližších dní.
Z avizovaných posíl, o ktorých sa po-
čas krátkej prestávky nahlas alebo
aspoň potichu rozprávalo, netrénovala
žiadna. Bystričan Jakubko predĺžil
zmluvu s Duklou, jeho spoluhráč
Pečovský síce dostal od Slovana ponu-
ku, ale po dni, ktorý mal na rozmysle-
nie, vraj oznámil, že do Bratislavy
nepríde, holandskému Den Haagu dal
prednosť aj obranca Senice Lukšík. Do
kabíny belasých sa tak vrátil iba obran-
ca Čikoš, ktorý hosťoval v Petržalke a
vo Wisle Krakov a na skúšku prišiel
Balázs Borbély (hneď na prvom trénin-
gu si však zase zranil achilovku a v
Slovane zrejme definitívne skončil).
„S trénerom Karlom Jarolímom sme sa
už bavili, že mužstvo by potrebovalo
posilniť na každom jednom poste, v
obrane, v stredovej formácii ale aj v
útoku. Rozobrali sme už niektoré kon-
krétne mená, ale zatiaľ nemáme nič
isté. Pre nás je však dôležité aj to, aby
boli všetci zdraví, pretože na jar vypad-
li napríklad Halenár, Obžera. Navyše
nechceme nakupovať kvantitu, v muž-
stve potrebujeme kvalitu,“ priznal vi-
ceprezident Slovana Petr Kašpar. 
Slovan neodmieta ani zahraničné posi-
ly, ale ako zdôraznil Petr Kašpar, „už o
necelý mesiac hráme predkolo Ligy
majstrov a nie je čas na skúšanie posíl.
Jedného-dvoch zahraničných futbalis-
tov však možno privítame, no v pod-
state sa viac zameriavame na známych
hráčov, ktorí majú väčšie predpoklady
na zapadnutie do kolektívu,“ zdôraznil
Petr Kašpar.
Dobrou správou pre fanúšikov je infor-
mácia, že z mužstva by nemal nikto
odísť. Záujem z Izraela o Božiča sa
zatiaľ prejavil len telefonicky, na lane
viacerých klubov je síce Šebo, no ten je
zatiaľ vraj nepredajný, čo by sa mohlo
zmeniť len vtedy, ak Slovan nepostúpi
do európskych pohárov.

Plán prípravných stretnutí:
� Štvrtok 16. júna: ŠK Slovan - Ried
(na sústredení vo Windischgarstene)
� Nedeľa 19. júna: ŠK Slovan - Wie-
ner Neustadt (na sústredení vo
Windischgarstene)
�Utorok 28. júna: ŠK Slovan - Slask
Wroclav (na Pasienkoch)
� Sobota 2. júla: ŠK Slovan - Lom-
bard Pápa (na Pasienkoch)
�Streda 6. júla: Györ - ŠK Slovan (db)

Na električku

treba úver, 

dokončená má

byť v roku 2014
BRATISLAVA
Na vybudovanie električkového pre-
pojenia mesta s Petržalkou cez Starý
most po Bosákovu ulicu si chce
zobrať magistrát úver. Do roku 2014
chce dokončiť časť trate zo Šafári-
kovho námestia.
Medzi mestom, samosprávnym krajom
a ministerstvom dopravy je podľa
magistrátu zhoda v tom, že projekt
koľajovej dopravy do Petržalky je
dôležitý. „Finančne to však vychádza
až na financovanie v rokoch 2014 -
2020, čo pre mesto znamená, že bude
musieť začiatok prvej etapy, teda opra-
vu Starého mosta a výstavbu koľajovej
trate po Bosákovu, financovať z úvero-
vých zdrojov,“ priznáva bratislavský
magistrát. 
Mestská samospráva chce do roku
2014 túto časť trate dokončiť. Súčasne
sa podľa mesta budú projektovo pri-
pravovať aj ďalšie časti trasy: Šafári-
kovo námestie - Hlavná stanica, Bosá-
kova - Janíkov dvor. Tie by sa podľa
magistrátu mali začať stavať kontinuál-
ne a nadväzne v rokoch 2014 - 2015 a
financovať už v rámci celého európ-
skeho programovacieho obdobia na-
plánovaného na roky 2014 až 2020.
„Vedenie mesta verí, že vláda a rezort
dopravy budú aktívne presadzovať
výstavbu koľajovej dopravy v brati-
slavskej Petržalke ako jeden z nosných
slovenských cieľov v rámci integrova-
nej dopravy počas rokovaní medzi Slo-
venskom a Bruselom o alokovaní
európskych peňazí na nové programo-
vacie obdobie,“ uviedlo vo svojom
vyhlásení mesto. 
Sklamanie nad informáciami týkajúci-
mi sa projektov Integrovaného doprav-
ného systému v Bratislave vyjadril sta-
rosta Petržalky Vladimír Bajan. Podľa
neho riešenie vlastne odsunulo prob-
lém dopravy z mestských častí Jarov-
ce, Rusovce, Čunovo a Petržalky sme-
rom do mesta a späť. 
„Celá bombastická diskusia s občanmi
na tému Tram train až do Janíkovho
dvora v minulých mesiacoch mala síce
pekný mediálna ohlas, ale prakticky
žiadny význam,“ uviedol V. Bajan.
Konštatoval, že projekt, ktorý hovorí o
„zakopaní“ 400 miliónov eur do pod-
zemnej trate Bratislava Predmestie -
Bratislava Filiálka a do samotnej stani-
ce Filiálka a ďalších desiatok miliónov
na opravu koľajového zvršku a želez-
ničných staníc Devínska Nová Ves,
Lamač, Ružinov, Trnávka a podobne
znamená podľa Vladimíra Bajana ví-
ťazstvo lobistov okolo Dopravopro-
jektu a prehru Petržalčanov, ako aj ľu-
dí bývajúcich a pracujúcich za Duna-
jom. (rob, brn)

K. Jarolím: Nový hráč musí byť posilou!
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Bratislavský
futbal potrebuje
nový štadión
O niekoľko dní sa začne nová sezóna
národných futbalových súťaží. Brati-
slavský futbal je síce v najvyššej domá-
cej súťaži zastúpený len jediným klu-
bom, ten sa však z pozície majstra a
víťaza futbalového pohára pokúsi
uspieť aj vo futbalovej Európe. Nap-
riek tomu má bratislavský futbal vážne
problémy. A to už niekoľko rokov.
Bez ohľadu na to, čo všetko tomu pred-
chádzalo, faktom dnes je, že žiadny bra-
tislavský futbalový klub nemá poriadny
futbalový štadión. FK Inter Bratislava
vlastne začína odznova - vyhral piatu
ligu a postúpil do štvrtej. O vlastný šta-
dión prišiel a aj novú sezónu zrejme
odohrá v mestskom areáli na Drieňovej
ulici.
O niečo lepšie je na tom FC Petržalka
1898, ktorá skončila v prvej lige tretia a
v novej sezóne by mohla pomýšľať aj
nad postupom. To by však museli mať
majitelia dosť peňazí aspoň na výplaty
pre trénera a hráčov. Nehovoriac o
vlastnom štadióne, ktorý si začali Petr-
žalčania stavať v Ovsišti, no práce v
posledných mesiacov akosi stoja. Na jar
by už síce chceli hrať doma na pravom
brehu Dunaja, podobných predsavzatí
však už bolo neúrekom.
O nič lepšie na tom nie je ani ligový
majster ŠK Slovan Bratislava. Domov-
ský štadión na Tehelnom poli sa rozpa-
dáva, na atletický štadión na Pasien-
koch si nenašli cestu fanúšikovia a tak
pred najlepším slovenským klubom stojí
hlavná úloha - postaviť nový futbalový
stánok. Keďže pokus vybudovať na
Tehelnom poli Národný futbalový šta-
dión a zabiť tak jednou ranou dve
muchy nevyšiel, klubu nezostáva iné,
ako pustiť sa do výstavby štadióna sám.
Zámeru postaviť Národný futbalový šta-
dión v Petržalke sa však nevzdáva župa,
názor zatiaľ nezmenil ani futbalový zväz
a ministerstvo financií. Vláda by čosko-
ro mala posúdiť, do akej miery je tento
zámer realizovateľný. Ak štát pôjde do
tohto futbalového dobrodružstva, mož-
no sa bratislavský futbal nedočká jedné-
ho, ale hneď dvoch nových štadiónov.
Hlavné však je, aby na tých štadiónoch
mal kto hrávať a aby sa na tú hru mal
kto chodiť pozerať. Radoslav Števčík

STARÉ MESTO
Parkovanie na zastávke mestskej
hromadnej dopravy pri Fakulte
telesnej výchovy športu UK na Laf-
ranconi zrejme nikoho z kompetent-
ných netrápi. Parkujúci vodiči tam
však komplikujú život nielen chod-
com a cestujúcim mestskej hromad-
nej dopravy, ale aj samotným vodi-
čom MHD.
Na parkovanie áut v ochrannej zóne
zastávky MHD Lafranconi upozornili
Bratislavské noviny už pred siedmimi
mesiacmi. Odvtedy sa však nič nezme-
nilo. Skôr naopak, zdá sa, že parkujú-
cich áut na chodníku pribúda. 
Problémy s nedisciplinovanými vodič-
mi sa začínajú už pri priechode pre
chodcov. Cez neho totiž mnohí jazdia
parkovať na chodník k múru športové-
ho areálu fakulty, a to aj poza osadené
stĺpiky. Niektorý z vodičov, zrejme pri
nešikovnom cúvaní cez priechod na
chodník, dokonca ohol dopravnú znač-
ku Priechod pre chodcov. 
Ďalší vodiči parkujú priamo na zastáv-
ke, často dokonca aj zdvojene vedľa
seba! Niektorí chodci preto radšej
zostúpia z chodníka na cestu a autá jed-

noducho obchádzajú po frekventovanej
nábrežnej ulici plnej uháňajúcich áut.
Pritom paradoxne o niekoľko metrov
ďalej, pod Mostom Lafranconi, je k dis-
pozícii zadarmo veľké parkovisko.
Vodičov, ktorí parkujú v ochrannom
pásme zastávky mestskej hromadnej
dopravy vyznačenom žltým neprerušo-
vaným pásom, môže polícia pokutovať.
Dopravný podnik ju zvykne na základe

informácií vodičov upozorňovať na
porušovanie predpisov na zastávkach.
Jeden z vodičov mestskej hromadnej
dopravy však na otázku, či mu parkujú-
ce autá na zastávke neprekáža a či ich
nahlasuje, úprimne priznal, že autá mu
prekážajú, no keby ich mal stále nahla-
sovať, pomaly by nič iné by nerobil... 

Robert Lattacher
FOTO - autor

STARÉ MESTO
Rekonštrukcia historickej Reduty, v
ktorej sídli Slovenská filharmónia,
pokročila. Reštaurátori už ukončili
obnovu vonkajšej fasády, pokračuje
aj obnova vnútorných priestorov,
najmä koncertnej sály.
Generálny riaditeľ Slovenskej filharmó-
nie Marian Lapšanský tvrdí, že budova
by mala byť sprístupnená na jar budúce-
ho roku, vo februári alebo v marci by tu
mal zaznieť po dlhej prestávke prvý
koncert. 
Prvá časť novej sezóny filharmónie
bude ešte v historickej budove SND,
druhá už vo vynovených priestoroch
Reduty. Ako uviedol M. Lapšanský, v
nových galerijných priestoroch bude po
rekonštrukcii výstava prác študentov
Vysokej školy výtvarných umení. Sprí-
stupnená by mala byť koncom januára

budúceho roku. V Redute sa bude
okrem koncertovania pokračovať aj v
spoločenských akciách, inauguráciách,
je pripravená aj kongresy, pretože má
tlmočnícke kabínky. Budova bude prí-
stupná verejnosti, najmä tá časť objektu,
kde majú byť umiestnené galérie.
M. Lapšanský si cení, že po rekonštruk-
cii sa Redute vráti jej palácový charak-
ter. Obnova vytvorila profesionálne
zázemie pre umelcov a umožní tvorbu
špičkových nahrávok. Kasíno i reštaurá-
cia v budove zostávajú. V prípade obno-
veného nádvoria s presklenou strechou
pôjde o akúsi letnú alternatívnu scénu.
Ako M. Lapšanský dodal, budú sa tam
dať robiť podujatia od prezentácie vozi-
diel  cez módnu prehliadku až po ko-
mornú operu, monodrámy či literárno-
hudobné večery. Robert Lattacher

FOTO - autor

Na zastávke MHD pri FTVŠ stále parkujú

autá, zrejme to však nikoho nezaujíma

Obnovu Reduty pomaly končia, prvý

koncert by mohol byť v marci 2012

Hrajte o poukaz

na futbalový

tábor AC Miláno
BRATISLAVA
V polovici júla bude v Bratislave
opäť detský futbalový tábor talian-
skeho klubu AC Milano. Zúčastniť
sa na ňom môžu aj dvaja Bratislav-
čania vo veku od 9 do 13 rokov. Stačí
sa zapojiť do súťaže, ktorá sa začína
v piatok 17. júna 2011 na webstránke
www.bratislavskenoviny.sk.
Trojdňový letný tréningový tábor AC
Milan Junior Camp bude na ihrisku
ŠKP Dúbravka od 10. do 12. júla 2011
pod dozorom talianskych trénerov.
Detské futbalové kempy organizujú
Taliani vo viac ako 35 krajinách sveta.
Taliansky futbalový prvoligový klub
AC Miláno v spolupráci s VÚB ban-
kou ho už po tretíkrát otvára  aj na Slo-
vensku. Počas celej akcie si prídu na
svoje všetci mladí futbaloví nadšenci
vo veku od 9 do 13 rokov.
Tréningové tábory v Bratislave získali
počas minulých rokov popularitu. „Pre
deti bolo obrovským zážitkom stretnúť
sa doma s trénermi svetového klubu a
získať možnosť  absolvovať medziná-
rodný kemp v Miláne na štadióne San
Siro“, povedal Ignacio Jaquotot, gene-
rálny riaditeľ VÚB banky.
Ak máte malého futbalistu, zapojte sa
do súťaže Bratislavských novín a
vyhrajte pre svoje dieťa od VÚB banky
jeden z dvoch poukazov na AC Milan
Junior Camp. Stačí správne odpovedať
na súťažnú otázku, vyplniť kontaktný
formulár a mať šťastie v žrebovaní.
Hráme od 17. do 24. júna 2011 na
www.bratislavskenoviny.sk. (red)

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

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

v súlade s ustanovením §9a ods. 9 v spojitosti s § 9 ods. 1 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov 

zverejňuje zámer prenajať majetok
vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy
v správe mestskej časti Bratislava -Vrakuňa

formou priameho nájmu:

časť pozemku parc. č. 889/11
na Ráztočnej ulici pre osadenie

jedného kusu obojstranného
reklamného zariadenia (RZ) 

na dobu určitú v trvaní 4 rokov.
Kritérium: minimálna cena nájmu

za RZ je 650,- ´/rok.
Záujemcovia o uzavretie nájomnej zmluvy doručia cenovú
ponuku poštou alebo do podateľne Miestneho úradu Mest-
skej časti Bratislava - Vrakuňa, Šíravská ulica 7, 821 07 Bra-
tislava v lehote od 20. 6. 2011 do 4. 7. 2011 do
16,00 h v zalepenej obálke označenej :

Heslo: „Nájom časti pozemku na Ráztočnej
ulici - ponuka - NEOTVÁRAŤ“.

Prílohou cenovej ponuky bude výpis z obchodného registra u
právnickej osoby a výpis zo živnostenského registra u fyzickej
osoby. Ponuku nie je možné meniť ani dopĺňať, jej náklady
znáša navrhovateľ, kontaktná osoba: Musilová, ref. SM a PČ,
tel.č. 02/4020 4880.
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa si vyhradzuje právo ponu-
kové konanie kedykoľvek zrušiť, ako aj odmietnuť všetky
doručené ponuky. O výsledku ponukového konania, ako aj o
jeho prípadnom zrušení alebo odmietnutí všetkých ponúk
budú záujemcovia písomne upovedomení.

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
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BRATISLAVA
Bratislavský kraj má už poldruha
roka novú samosprávu. Čo sa za ten
čas podarilo vedeniu bratislavskej
župy urobiť, a čo ich ešte len čaká, na
to sme sa spýtali predsedu Bratislav-
ského samosprávneho kraja (župy)
Pavla FREŠA (SDKÚ-DS).

~     ~     ~
- Predovšetkým sa nám podarilo preko-
nať minulý rok finančnú krízu, ktorá sa
dotkla každej mestskej časti, mesta,
dotkla sa aj župy. Išlo o výpadky v prí-
jmoch rádovo v desiatkach percent,
navyše vedenie župy sme prevzali v
situácii, keď neboli uhradené faktúry
zhruba za desať miliónov eur a možno aj
viac. Podarilo sa nám to však zvládnuť.
Ako prvé sme riešili veci, ktoré nám
vyplývajú zo zákona. V oblasti cestnej
infraštruktúry sme sa napriek nedostatku
finančných prostriedkov dokázali posta-
rať o nám zverené cesty, dokonca sme
zrekonštruovali tri mosty - po jednom v
každom okrese - Malacky, Pezinok a
Senec. V oblasti školstva sme boli posta-
vení pred hrozbu, že osemročné gymná-
ziá nebudú môcť prijímať študentov ako
doteraz. Aj vďaka podpore miestnej a
mestskej samosprávy v rámci župy sa
nám podarilo oddialiť účinnosť zákona.
Trváme na tom, že bez jednotného celo-
slovenského testu pre osemročné gym-
náziá, nie je možné stanoviť limity pre
prijímanie študentov na tento typ škôl.
Po roku konsolidácie očakávame, že
tento rok bude kríza pomaly doznievať a
budeme môcť plánovať veci podľa jed-
notlivých priorít. Tou hlavnou, ktorú
sme si vytýčili, keď sme nastúpili do
úradu, je, aby župa nebola len úradom,
ale aby to bolo otvorené zastupiteľstvo, a
keď sa postaví k nejakému problému,
postaví sa v mene ľudí. Napríklad v
otázke osemročných gymnázií som
dostal silnú podporu od župného zastu-
piteľstva, od zástupcov jednotlivých
regiónov kraja. Našou snahou tiež je,
aby sa aj naopak jednotlivé obce a mestá
pri riešení problémov mohli oprieť o
župu ako o silnú autoritu.
Vašou prioritou pri nástupe do úradu
bolo zvýšenie platov učiteľov stred-
ných škôl, ktorých zriaďovateľom je
župa. O koľko ste im už zvýšili platy?
- Našou snahou je celkovo zlepšiť
sociálnu situáciu učiteľov, aby boli moti-
vovaní zostať učiť, pretože tabuľkové
platy učiteľov sú na celom Slovensku
rovnaké, životné náklady však nie sú.
Podarilo sa nám napríklad sprístupniť
pre učiteľov ubytovacie kapacity našich
zariadení. Čo sa týka samotných platov,
nikdy som sa netajil tým, že to nevieme
sami zaplatiť, preto hľadáme partnerov -
budúcich zamestnávateľov našich štu-

dentov, aby prispeli do župného fondu, z
ktorého by sme mohli prispieť učiteľom.
No treťou cestou, ako pomôcť učiteľom
je zmena zákona, ktorá by pri určovaní
tabuľkových platov zohľadňovala roz-
dielne životné náklady v jednotlivých
župách. To priamo zmeniť nedokážeme,
pokiaľ to však bude možné, budeme sa
to snažiť zmeniť.
Dlho sa hovorí o tom, že najmä stred-
né školstvo nepripravuje absolventov
pre prax, že veľa žiakov ide na gym-
náziá a chýbajú absolventi odborných
škôl. Ako chce župa ako zriaďovateľ
stredných škôl riešiť tento problém?
- Zastávam názor, že žiaci a rodičia si
musia vybrať sami, na druhej strane tu
musí byť aj inšpirácia zo strany veľkých
zamestnávateľov.  V našich školách sa
snažíme reagovať na dopyt trhu, preto
od nasledujúceho školského roka zria-
ďujeme odbory ako sú someliérstvo,
mechanik automobilových liniek, bioe-
nergetika, masmediálne štúdiá, či pra-
covník hoteliérstva a cestovného ruchu.
Na druhej strane chceme posilniť spolu-
prácu stredných a vysokých škôl, aby sa
nestalo, že jedna úroveň očakáva od dru-
hej niečo iné. Takže vidím budúcnosť
nielen v spolupráci stredných škôl s
budúcimi zamestnávateľmi, ale aj medzi
školami navzájom.
Ďalším cieľom, ktorý ste si stanovili
pri nástupe do funkcie, bola oprava
ciest. Bratislavská župa je správcom
cestnej dane. Z väčšej časti ju platia
podnikatelia z Bratislavy, na brati-
slavské mestské cesty však z výnosu
tejto dane nejdú žiadne peniaze.
- Je pravda, že Bratislavská župa spravu-
je daň z motorových vozidiel, ale je tiež
pravda, že nedostáva iné typy daní a
svoje činnosti musí financovať z vlast-
ných zdrojov, teda aj z cestnej dane.
Napríklad príspevky, ktoré dostávame
na sociálnu oblasť zďaleka nepokrývajú
náklady, ktoré máme s prevádzkou
našich sociálnych zariadení. To zname-
ná, že ten rozdiel musíme dofinancovať
aj z cestnej dane. Ak by mal byť daňový
systém spravodlivý, tak by to mal byť
akýsi kôš daní, ktoré sa tu vyberú a
potom by sme mohli nasmerovať výnos
presne tam, na čo sa daň vybrala. Snaží-
me sa tých zhruba 500 kilometrov ciest
2. triedy, ktoré spravujeme, opravovať.
Pokiaľ ide o bratislavské cesty, za tie je
zodpovedné mesto. Budeme s mestom
rokovať o možnej spolupráci, ale zatiaľ
by som výber cestnej dane oddelil od
opráv ciest. Kým nemáme peniaze na
iné činnosti župy ako sú školy a sociálne
zariadenia, musíme ich spolufinancovať
aj z výnosu z cestnej dane.
Jedným z hlavných problémov Bra-
tislavy ale aj celého Bratislavského

kraja je doprava. Riešenie tohto pro-
blému presahuje rámec mesta a tak je
tu aj príležitosť pre krajskú samo-
správu. Ako môže pomôcť župa ?
- Župa môže v oblasti dopravy pomôcť
Bratislavčanom dvoma spôsobmi. Naj-
väčšie problémy sú podľa nášho názoru
na vstupoch a výstupoch z mesta. Či už
je to v smere od Pezinka, od Senca, od
Dunajskej Stredy, od Stupavy, ani diaľ-
nica od Malaciek na tom nie je v špič-
kách najlepšie. Prvý spôsob je krátkodo-
bý, to znamená, že chceme v rámci inte-
grovanej dopravy posilniť prechod
medzi cestnou a železničnou dopravou.
To znamená, aby ľudia začali používať
na prímestskú aj mestskú dopravu želez-
ničnú sieť. Pôjde o zahustenie železnič-
ných zastávok na území mesta, aby sa
niektoré trate zdvojkoľajnili a vybudo-
vanie akejsi centrálnej stanice pre vlako-
vé spoje z okolia na dnešnom Trnav-
skom mýte. V rámci operačného progra-
mu Doprava je na to takmer polmiliardy
eur, o ktoré by Bratislava mohla prísť, ak
by sme sa tomuto projektu nevenovali
seriózne.
Nedávno však bolo zrušené vlakové
spojenie medzi stanicami Petržalka a
Nové Mesto kvôli slabej vyťaženosti
spojov. Má význam spoliehať sa na
železničnú dopravu v meste, keď ľu-
dia o to nemajú záujem?

- Keby na tej trati bolo viac zastávok, tak
to má väčší zmysel. Ak zahustíte želez-
ničné zastávky v meste a tomu prispôso-
bíte mestskú hromadnú dopravu, tak to
atraktívne bude. Navyše je potrebné, aby
v meste jazdil iný typ vlakov, ktorý bude
mať štandard lepšej električky.
A aký je ten druhý spôsob, ako môže
župa pomôcť bratislavskej doprave?
- Druhým spôsobom je práve nultý
okruh okolo Bratislavy, ktorý si vyžiada
nový most cez Dunaj kdesi na pomedzí
medzi Rusovcami a Petržalkou, a z
opačnej strany tunel popod Karpaty.
Nultý okruh je kľúčový aj z celosloven-
ského hľadiska. Slovensko je dnes vo
veľkej miere závislé na automobilovom
priemysle a jednotlivé komponenty ako
aj zmontované autá sa prepravujú po
diaľnici. Je to jedna reťaz, ktorá ak sa za-
sekne vďaka zápcham v Bratislave,
ohrozí to automobilový priemysel na ce-
lom Považí. Veľmi ma potešilo, že me-
dzi prioritami ministerstva dopravy sa
ocitli diaľnica D4 aj rýchlostná cesta R7.
Vzhľadom na predpokladanú vyťaže-
nosť nultého okruhu, je podľa môjho ná-
zoru veľmi vhodným kandidátom na
PPP projekt, teda na jeho financovanie z
verejných aj súkromných zdrojov. Na
Slovensku nemáme veľa úsekov, ktoré
by boli tak vyťažené, ako tento.
Členenie Slovenska na kraje bolo

zavedené najmä kvôli čerpaniu pro-
striedkov z fondov Európskej únie.
Paradoxne Bratislavský kraj zatiaľ
tých peňazí získať veľa nemohol. Sľu-
bovali ste, že to zmeníte. Podarilo sa?
- Bratislava má obmedzený spôsob, ako
mohla čerpať eurofondy. Je ale pravda,
že ani na župe sa nenašlo dosť vôle ísť
do projektov, kde Bratislavský kraj euro-
fondy čerpať mohol. Pre mňa je podstat-
né, že sme vyvinuli maximálne úsilie,
aby sme v budúcnosti boli menej diskri-
minovaní pri čerpaní fondov, to zname-
ná, aby sme mohli čerpať aj v oblastiach,
kde doteraz nemôžeme. Tie prvé signály,
ktoré z Bruselu dostávame, ma napĺňajú
optimizmom. Po druhé je pre mňa dôle-
žité, aby sme v oblastiach, kde čerpať
môžeme, ukázali, že čerpať eurofondy aj
vieme. To znamená, aby sme vyčerpali
maximum.
Koľko sa župe podarilo  z eurofondov
vyčerpať?
- V rámci nám dostupných zdrojov z
eurofondov sa nám podarilo doteraz
vyčerpať vyše 20 miliónov eur, čo je pri-
bližne 23 percent.  
Koncom minulého roka ste spoločne s
ministrom financií a prezidentom Slo-
venského futbalového zväzu deklaro-
vali záujem na župných pozemkoch v
Petržalke postaviť Národný futbalový
štadión. Predchádzajúca krajská sa-
mospráva tu chcela postaviť zimný
štadión, nedopadne to tak aj s futbalo-
vým štadiónom? Je to vôbec reálne?
- Naša úvaha vychádzala z toho, že po-
zemok je voľný, vzťahy sú tu vysporia-
dané. Chceme tu zachovať športový cha-
rakter územia, pričom by to malo mať
nielen nadregionálny charakter, ale aj lo-
kálny. Trvali sme na tom, aby partnerom
bola vláda, pretože zo súkromných pe-
ňazí sa to nedá  všetko zaplatiť. V tejto
chvíli sa na tom pracuje na ministerstve
školstva, ktoré malo na rokovanie vlády
v krátkom čase predložiť materiál o zá-
mere výstavby takéhoto športového
komplexu. Materiál by mal odpovedať
na to, aké benefity to prinesie pre
Slovensko, pre región, aj pre túto lokali-
tu, či sa to aj finančne oplatí. Neviem si
predstaviť, že by sa do toho išlo bez
zhody vlády, futbalového zväzu a župy.
Boli tu experti UEFA a hodnotili viaceré
lokality, či sú vhodné pre výstavbu Ná-
rodného futbalového štadióna. Ako naj-
vhodnejšiu vyhodnotili práve našu loka-
litu v Petržalke. Kto tam bude hrávať, to
by mala ukázať štúdia realizovateľnosti
projektu. Bol by som rád, aby tam okrem
reprezentácie hrával aj niektorý z mest-
ských klubov, napríklad Petržalka. O
tom však župa rozhodovať nebude.

Zhováral sa Radoslav Števčík
FOTO - archív

Pavol Frešo: Chceme, aby sa aj obce 

mohli oprieť o župu ako o autoritu

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!
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 !!!

02/6020 1711
0905 319 509

www.stahovaniesvasnou.sk

S AHOVANIE 
S VÁŠ OU
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Reštaurácii FINITO RESTAURANT
na Svätoplukovej ulici sme sa akosi
podvedome vyhýbali. Susedí totiž s
mestským pohrebníctvom, ani názov
Finito (Koniec) nevyvoláva žiadnu po-
hodu. Napokon sme prekonali pred-
sudky a reštauráciu sme navštívili.
Vstup nie je zo Svätoplukovej, ale z
Mlynských nív. Pred reštauráciou je
zastrešené drevená terasa, interiér je čle-
nený na tri časti - barovú s niekoľkými
stoličkami, fajčiarska v štýle tatranskej
drevenice a nefajčiarska v akomsi neur-
čitom noblesnejšom štýle.  Na stenách sú
poľovnícke trofeje, lebka s parožím,
diviačia hlava, diviačia kožušina, na
okne gýčová fontánka s vypchatým
bažantom. Aj pod vplyvom týchto deko-
rácií sme boli zvedaví, aké špeciality z
diviny v jedálnom lístku objavíne. Na
naše sklamanie, žiadne. Možno preto, že
nie je sezóna, možno preto, že interiér s
jedálnym lístkom jednoducho nesúvisí.
Finito pamätá aj na začiatok dňa, lebo
ponúka aj raňajky, hoci napríklad tri
varené párky s horčicou a chlebom za
3,19 € sa nám zdali trochu pridrahé.
V čase obeda je tu plno - aj Finito zrejme
slúži najmä ako závodná jedáleň pre
zamestnancov z okolia. Objednali sme si
jedálneho lístka a veru sme sa načakali.

Kým sme dostali polievku, menučkári
mali po hlavnom chode. Je nepochopi-
teľné, že v niektorých reštauráciách ma-
jú prednosť trojeuroví zákazníci pred tý-
mi, ktorí chcú minúť štvornásobne viac.
Z polievok sme si dali Vývar s mäsom a
cestovinou (1,39 €) a Fazuľovú s úde-
ným mäsom (1,99 €). Vývar bol kurací a
celkom dobrý, nebyť sušeného petrž-
lenu, ktorým bola polievky zasypaná.
Na trhu na neďalekej Poľnej ulici, či v
ktoromkoľvek obchode už dnes majú
čerstvú petržlenovú vňať, preto kaziť
polievku sušeným petržlenom považuje-
me za barbarstvo. Fazuľová bola tiež
dobrá a sýta, akurát v nej mali byť domá-
ce slíže (rezance) a nie špagety!
Medzi hotovými jedlami sme objavili
Sviečkovú na smotane s knedľou (5,69
€). Čašník nás ubezpečil, že je z pravej
sviečkovice, tak sme neodolali. Napriek
tomu, že malo ísť o hotové jedlo, trvalo
hodnú chvíľu, kým sme ho dostali na
stôl. Po niekoľkých sústach sa naša ra-
dosť skončila - v omáčke bol dlhý svet-
lý vlas. Keď sme na to upozornili čašní-
ka, prekvapil nás otázkou, či nie je náš!
Nebol, čoho svedkami boli aj piati me-

nučkári pri vedľajšom stole, ktorým po-
hľad na náš úlovok zobral chuť do jedla.
Aj niekoľko súst nám stačilo na konšta-
tovanie, že sviečková je zo sviečkovice,
akurát omáčka nebola dobrá - skôr akási
riedka. Ďalšiu porciu sme si už netrúfli
objednať, tak sme si na odporučenie per-
sonálu vybrali z obedového menu Hovä-
dzie mäsko na spôsob stroganov s hra-
nolkami (3,49 €). Platili sme však kom-
pletné obedové menu, vrátane polievky
dňa, ktorú sme nedostali!
Ponuka reštaurácie Finito je pestrá -
okrem dvoch hotových jedál ponúkajú
bezmäsité, bravčové, hovädzie, hydino-
vé, cestoviny, šaláty a pizzu. Na jednu
reštauráciu a jednu kuchyňu až priveľa.
Z kuracieho sme si dali ešte špecialitu -
Kuracie prsia Finito plnené praženicou a
šampiňónmi (5,99 €) s opekanými
zemiakmi (1,19 €). Škoda, že nás neupo-
zornili, že prsia budú vyprážané. Inak to
nebolo zlé a navyše celkom originálne.
Z reštaurácie Finito sme neodchádzali
spokojní, dokonca nemôžeme ani pove-
dať, že sa sem ešte vrátime.
Naše hodnotenie:��
Maximálny počet: 5 hviezdičiek 
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Finito ponúka sviečkovú zo sviečkovice

Predavač musí byť odlíšený od zákazníka
Jednou z častých chýb, ktoré sa
objavujú pri kontrolách inšpektorov
Slovenskej obchodnej inšpekcie v
rôznych predajniach, je chýbajúci
návod na použitie v štátnom jazyku.
Zaujímavým faktom je aj potreba
odlíšenia odevu predávajúceho od
kupujúceho.
Dňa 2. marca 2011 boli inšpektori SOI
na kontrole v prevádzke Hračky Škriat-
kovo v Petržalke. V ponuke pre spotre-
biteľov sa nachádzali dva druhy výrob-
kov v celkovej hodnote 39,09 € - 2 ks
Hračka na kočík Stroller bar Toy á 15,03
€/ks a 1 ks bábika Mansion á 9,03 €/ks.
Výrobky nemali písomné informácie,
resp. bezpečnostné upozornenia v štát-
nom jazyku.
Inšpektori SOI ďalej zistili, že obslu-
hujúca zamestnankyňa nemala označe-
nie alebo odev, ktorý by ju odlíšil od
spotrebiteľa. Kontrola ešte zistila, že v

predajni sa nenachádzal na viditeľnom
mieste dostupnom spotrebiteľovi
reklamačný poriadok.
Podľa SOI ide o subjektívne skutočnos-
ti, ktoré nezbavujú prevádzkovateľa
objektívnej zodpovednosti za porušenie
zákona. V zmysle § 12 ods. 2 zákona o
ochrane spotrebiteľa je predávajúci
povinný zabezpečiť, aby ním predávaný
výrobok bol zreteľne označený údajmi
o výrobcovi, dovozcovi alebo dodávate-
ľovi, o spôsobe použitia a údržby výrob-
ku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z
jeho nesprávneho použitia alebo údržby.
Ďalej o podmienkach uchovávania a
skladovania alebo informáciami podľa
osobitných predpisov. V zmysle ustano-
vení zákona je stanovená aj povinnosť,
aby predajca poskytol písomne infor-

mácie v štátnom jazyku. SOI ďalej
uviedla, že zákon určuje, aby predávajú-
ci a jeho zamestnanci v prevádzkarni,
ktorí prichádzajú do styku so spotrebite-
ľom, mali označenie alebo odev, ktorý
ich odlíši od spotrebiteľa.
Predávajúci je ďalej povinný spotrebite-
ľa informovať o podmienkach a spôso-
be reklamácie vrátane údajov o tom, kde
možno reklamáciu uplatniť a o robení
záručných opráv. Reklamačný poriadok
musí byť na viditeľnom mieste dostup-
nom spotrebiteľovi. Pri určovaní pokuty
300 eur prihliadla SOI aj na následky
protiprávneho konania. Spočívajú aj v
tom, že bez jednoznačných a zrozumi-
teľných informácií, môže dôjsť k ujme
na majetku, prípadne na zdraví spotrebi-
teľa vzhľadom na nesprávne použitie
výrobku či služby. Marián Taller
(Spracované z právoplatných rozhod-
nutí Slovenskej obchodnej inšpekcie)

Autobus č. 66

by mal pomôcť 

pri Retre
LIST ČITATEĽA
Vzhľadom na to, že v polovici mája
spustili prevádzku obchodného a
športového strediska Retro na Nevä-
dzovej ulici, vznikol u obyvateľov
Ružinova dopyt po vhodnejšom
zabezpečení dopravy k tomuto
objektu, čiže po skvalitnení služieb
dopravného podniku. 
V záujme občanov a cestujúcich mest-
skou hromadnou dopravou (MHD)
preto navrhujem, aby sa zmenila trasa
autobusovej linky č. 66 v smere z
Domkárskej ulice, a to takto: linka by
po obslúžení zastávky Mierová nesme-
rovala z Kaštieľskej ulice na Tomáši-
kovu ulicu, no odbočila by doľava na
Gagarinovu ulicu, následne by využila
novovzniknuté napojenie Ďatelinovej
ulice na Gagarinovu ulicu a prešla ňou
okolo Retro na Nevädzovú ulicu, kde
by opäť zamierila k Tomášikovej ulici
a napojila sa na svoju pôvodnú trasu.
V rámci tejto zachádzky by obslúžila
zastávku Retro na križovatke ulíc
Ďatelinová a Nevädzová, ktorej vznik
je predmetom tohto návrhu. V opač-
nom smere linky (čiže v smere od Slo-
venského národného divadla na Dom-
kársku) by trasa linky zastávku Retro
pre dopravné komplikácie zrejme ne-
obsluhovala.

Branislav Welter, Bratislava

Zákony už ľudí 

neochraňujú,

ale sú proti nim
LIST ČITATEĽA
Keďže si nemyslím, že v súvislosti s
developerskými záujmami žijeme v
právnom štáte, nebudem vo svojom
príspevku nikoho menovať, aby som
sa pre vyslovenie „demokratického“
názoru nedostal do problémov. 
Uprostred hlavného mesta sme ešte pred
niekoľkými rokmi mali oázu pokoja a
nadpriemerne kvalitného životného pro-
stredia. Bolo ňou Námestie Biely kríž.
Pred časom nám ho začala systematicky
likvidovať predchádzajúca moc Miest-
neho úradu Bratislava-Nové Mesto.
Nedávno som sa zúčastnil na stretnutí
občanov. Dozvedeli sme sa, že na
námestí má nelogická výstavba, kruto
zasahujúca do života Bielokrížanov,
pokračovať. Hľadali sa rôzne riešenia.
Všetky sa však končili na zákonoch,
ktoré bežný človek nedokáže prekonať,
hoci ho majú ochraňovať. 
Kúpiť prístupové cesty a neumožniť
developerovi vstup? Podľa zákona je
prejazd povolený. Odkúpiť pozemky na
výstavbu? Aj keby sa spojili všetci oby-
vatelia, nebolo by dosť peňazí. Vymeniť
pozemky za iné? Voľné sú vo vlastníct-
ve mesta a určite už dávno určené deve-
loperom, nie na zachraňovanie bezvýz-
namného námestia s niekoľkými obyva-
teľmi. Spraviť z námestia kultúrnu
pamiatku? To by trvalo roky, posudzova-
li by to ľudia určovaní lobingom a za ten
čas Biely kríž „zrovnajú so zemou“. 
Ďalší nápad bol upozorniť na úzke cesty,
ktoré na našom námestí dominujú - bez
chodníkov! Neprekáža, kompetentní ich
posúdia na popud investora ako dosta-
točné, alebo ich rozšíria na úkor zelene,
ktorú, žiaľ, obyvatelia nevlastnia, keďže
je vo vlastníctve bývalého megapodni-
ku. Vyhlásiť stavebnú uzáveru? Spíše sa
petícia, ktorú nakoniec posúdia poslanci
samosprávy, a keďže tí sú blízko k deve-
loperom, „v prospech nevyhnutného
zahusťovania Bratislavy“ ju odmietnu.
Čo tak napadnúť obchodovanie s
pozemkami, ktoré boli pred rokmi
neprávom odňaté užívateľom záhra-
diek? Premlčané, súdne spory by trvali
roky, investori by postavili svoje mega-
projekty a v prípade  pozitívneho roz-
hodnutia súdu by už nikto dané objekty
nedokázal zbúrať. Brániť a brzdiť
výstavbu? Investor by po rokoch vyčíslil
škody, ktoré mu spôsobilo zdržovanie
stavby a tie by sme zaplatili všetci. 
Nič nepomôže, normy sú nastavené tak,
aby vyhrával investor a súkromné vlast-
níctvo aj za cenu porušovania základ-
ných ľudských práv. Isto, môžu nám
pomôcť naši nezávislí starostovia, ale
obávam sa, že riskujú viac ako my, čo
tvoríme skupiny v podobe občianskych
združení. Nečudujem sa, že radšej všet-
ko podpíšu a po čase oľutujú, že sa dali
do boja so zlými zákonmi v tejto oblasti.
Obávam sa, že napriek množstvu nápa-
dov z nášho stretnutia všetky zlyhajú pre
zákony, ktoré zväzujú samosprávam i
obyvateľom ruky. 
Pocítili sme to, keď sme napriek masív-
nej snahe nezabránili prvej výstavbe na
našom námestí. Naopak, dodnes sú po
nej neodstránené škody, ktoré investor
spáchal v jej okolí, nehovoriac o estetike
prostredia. V takejto situácii sa nečuduj-
me, že ľudia prestávajú bojovať a tých
pár jednotlivcov sa považuje za skupin-
ku obyvateľov odmietajúcich „pokrok“. 

Ján Papuga, Bratislava

Výnimočná úroková sadzba na termínovanom 

vklade Privatbanka FIX Konto

Kontakt:  
•  pobočka Digital Park II, Einsteinova 25, 

tel.: 02/3226 6702-3

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

na 60 mesiacov

bez poplatkov4,00% p.a. 

Termínovaný vklad si môžete zriadiť osobne na našich

predajných miestach alebo cez internet na www.privatbanka.sk.

Navyše získate aj benefity pre Vaše zdravie.

www.VaVslovakia.skwww.VaVslovakia.sk
0907 035 335 0911 996 6390907 035 335 0911 996 639

VaV

KVALITNE a RÝCHLO
(do 24 dní)

akreditovaný MPSVaR, platný v SR a EU

OPATROVATE¼SKY
KURZ VaV

´

o 9€d 17

denný a veèerný

KNIHA NEMÈINYpre opatrovate¾ky
CD + certifikát SJ, NJ, AJ, TJ, ŠJ

ZADARMO:
Získajte TERAZ!Z¼AVY

pre opatrovate¾ky, 79 €ZYKUR NEMÈINY
NOVÉ KURZY KAŽDÝ MESIAC!

PRÁCA pre opatrovate¾ky (Rakúsko, Nemecko)

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

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

Zasekol sa vám trezor?
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www.IKEA.sk | Otvorené 7 dní v týždni: 10.00 – 22.00
IKEA Bratislava, s.r.o. – AVION Shopping Park, Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava
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VÝPREDAJ
v IKEA práve teraz!

Ponuka platí len od 16. júna do 6. júla alebo do vypredania.

€2,49/ks
Pôvodná cena €4,99

STRÄNGSMÅLA, rám €0,99 
€2,49 Lepenka, ru ne vyrobený 
papier. Na obrázok: 13×18 cm.

OLEBY, pracovná lampa 
€6,99/ks €14,99 
Oce , plast. V75 cm.

FELICIA, deka
€4,99 €9,99
100% akryl. Hnedá. 
170×130 cm.

TJURKÖ, rozkladacia 
2-pohovka €199 €279

ervený po ah APPLERYD.
140×89, V88 cm. Ponuka platí len
do vypredania 32 ks za zníženú cenu.

UPPTÄCKA, dáždnik 
€0,59/ks €1,29
100% polyester, oce .

UPPTÄCKA, nákupná taška 
s kolieskami €5,99 €12,99
100% polyester, oce .

NORRESKOG, vonná svie ka v skle 
€1,49/ks €2,99 V8 cm.

PJÄTTERYD, obraz €19,99 
€39,99 78×118 cm.

STEFAN, stoli ka
€6,99 €14,99
Masívna borovica. 
42×49, V90 cm.

GILBERT, 
stoli ka
€16,99/ks 
€34,99
Brezová dyha, 
oce . 47×47, 
V85 cm.

SKOGHALL, 
komoda s 3 zásuvkami 
€49,99 €99,90
Masívna borovica. 
78×44, V86 cm.

LACK, príru ný stolík. 
ierny alebo biely farebný 

náter. 55×55, V45 cm.
Ponuka platí len do vypredania 
3 180 ks za zníženú cenu. 

HEMLIS, vešiak 
€0,29/4 ks 
€0,69 Plast.
Jednotková cena €0,072

Z AVA

50 %

LÅNGASJÖ,
rám €1,99/2 ks 
€3,99
Lepenka, ru ne
vyrobený papier. 
Na obrázok: 
10×15 cm.
Jednotková 
cena €0,995

EFAN, stoli k
,99 €14,99
sívna borovica

LICIA, dekaLICIA, deka
,99 €9,99

0% akryl. Hne

, pracovnápracovná lala
/ks €14,999
ast. V75 cm.

STRÄNG
€2,49 L
papier. N

GHALL,
oda s 3 zásuva s 3 zásuv
,99 €99,90
vna borovica.

HEMLIS
€0,29/
€0,69 P
Jednotková

ESKOG, vonnOG vonn
/ks €2,99 V

upná taška á š
,99 €12,99

oce .

stoli ka
€16,99/
€34 99€34,99
Brezová d

PJÄTTERPJÄTTER
€39,99 7

kladaciakladacia
199199 €279€279
APPLERYD.

dniždCKA, dáž
/ks/ks/ks €1,29€1 2€1 2
olyester, oce

LÅNGAS
rám €1
€3,99
Lepenka
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Ako líder slovenských ,,vodárov“ je znepo-
kojený, že dochádza k neustálemu nárastu
spotreby balených vôd. Podľa jeho slov sa
ich len v roku 2009 na Slovensku vypilo
takmer 396 miliónov litrov, čo je približne
o 14 % viac ako napr. v roku 2006. Tvrdí, že
aj v oblastiach Slovenska, kde je voda z
vodovodu s európskymi pitnými zdrojmi
neporovnateľne kvalitnejšia, vzrastá dopyt
po balenej vode. Prečo je to tak, vysvetľuje
predseda Správnej rady Asociáciev odá-
renských spoločností a generálny riaditeľ
Bratislavskej vodárenskej spoločnosti
Ing. Daniel Gemeran.

V rámci vašej kampane ste komunikovali potre-
bu pitia vody z vodovodu. Všeobecný názor sa
viac prikláňa k vodám balným.
- A práve to je omyl, ktorého sa dopúšťa väčšina
ľudí. Slovensko sa môže pochváliť veľmi kvalitnou
pitnou vodou z verejných vodovodov, ku ktorej má
prístup približne 85 % občanov, na čo Asociácia
vodárenských spoločností upozorňuje v práve pre-
biehajúcej kampani Pijem zdravú vodu, nápoj z
vodovodu. Voda z vodovodu nebude mať v budúc-
nosti reálnu konkurenciu. Je dokázateľné, že kvali-
ta pitnej vody dodávanej vodárenskými spoločnos-
ťami je porovnateľná, ak nie vyššia ako kvalita
balených vôd. Verejnosť si nedostatočne uvedo-
muje fakt, že aj voda z vodovodu obsahuje mine-
rálne látky, je lacnejšia a jej užívaním chránime
prírodu a ovzdušie pred nebezpečenstvom ume-
lohmotného odpadu a nečistotami pri jeho spraco-
vávaní. Nezabúdajme na exhaláty z dopravných
prostriedkov, ktoré zásobujú veľko - a maloobchod-
nú sieť. Koniec koncov, z použitých PET fliaš sa

recykluje iba nepatrná časť. S tou zvyšnou sa prí-
roda a naše životné prostredie trápi stovky rokov.

Voda, plnená do PET fliaš však prechádza prís-
nymi kontrolami...
- Áno - pri ich plnení. To, o čom predajcovia a vý-
robcovia balených vôd nehovoria, je možné nebez-
pečenstvo uvoľňovania rôznych aj organických lá-
tok z plastových fliaš do balenej vody. Vplyvom tep-
la a slnečných lúčov môže dôjsť najmä pri neperli-
vých vodách k nárastu baktérií v balenej vode a k
uvoľňovaniu malého množstva ftalátov z fľaše do
vody, a tým aj k možnému vzniku črevných problé-
mov. Na rozdiel od toho je kvalita vody z vodovodu
neustále kontrolovaná a monitorovaná našimi labo-
ratóriami, ako aj akreditovanými laboratóriami Slo-
venskej národnej akreditačnej služby. 

Čomu pripisujete fakt, že aj napriek uvádzaným
rizikám spotreba balenej vody na Slovensku,
ale aj celosvetovo čoraz viac stúpa?

- Dôvodom je nedostatok informácií, ale najmä
masívne a nákladné reklamné a marketingové
kampane firiem, vyrábajúcich, resp. predávajúcich
balené vody, ktorým sú slovenskí spotrebitelia
vystavovaní viac ako 20 rokov.

Rovnakú možnosť ovplyvňovať spotrebiteľa
máte aj vy - členovia Asociácie vodárenských
spoločností.
- To ani najmenej. V prvom rade na to nemáme
dostatok finančných prostriedkov. A tie, ktoré do
marketingu investujeme, sú smerované predovšet-
kým do zvyšovania informovanosti mladých ľudí a
ich vzdelávania v oblasti zdravého životného
štýlu. Vodárenské spoločnosti dodávajú ľuďom
pitnú vodu, ktorej liter je niekoľkonásobne lacnej-
ší, než stojí liter balenej vody. Kým dnes sa za
jeden cent dá kúpiť až sedem litrov pitnej vody z
vodovodu (napr. cena v Bratislavskej vodárenskej
spoločnosti za liter vody je len 0,0011 € ), liter
balenej vody stojí až takmer 50 centov. Z toho
vyplývajú nielen niekoľkonásobne väčšie príjmy z
predaja pre výrobcov a dodávateľov balených vôd,
ale najmä ich neporovnateľné investície do rekla-
my a marketingu. Za všetko hovorí príklad najväč-
šieho konzumenta balenej vody, ktorým sú USA,
kde je rozdiel medzi vodou z vodovodu a balenou
vodou až desaťtisícnásobný a kde liter balenej
vody je drahší než liter benzínu. Aj vďaka pre-
mršteným cenám balených vôd môžu výrobcovia
balených vôd valcovať reklamou verejnú mienku a
myslenie ľudí kdekoľvek na svete.

Myslíte si, že ľudia nakoniec uprednostnia pitie
vodovodnej vody pred balenou?
- Verím tomu, že ľudia odhodia ,,ružové okuliare“ a
začnú sa na problém pitia vody pozerať cez eko-
nomiku ich domácností, cez vlastnú rodinnú peňa-

ženku. Je reálne dokázané, že pokiaľ by sme pili
vodu z vodovodu, ušetrili by sme na pitnom režime
približne 34 € na osobu, resp. 136 € na štvorčlen-
nú domácnosť ročne (70 l balenej vody stojí cca
35 €, pričom 70 l vody z vodovodu stojí 0,077 €).
Nehovoriac o skutočnosti, že slovenské vodárens-
ké spoločnosti majú cenu pitnej vody omnoho niž-
šiu, než je jej cena vo väčšine európskych krajín.
Najdrahšia je dánska Kodaň, kde voda stojí až
6,94 €/m3. V susednej Prahe je cena za výrobu a
dodávku pitnej vody 1,4 €/m3, v Budapešti vychá-
dza na 1 €/m3 pitnej vody a v Rakúsku je cena za
výrobu a distribúciu pitnej vody 1,4 €/m3. Cena
vody Bratislavskej vodárenskej spoločnosti je len
1,0757 €/m3. V rámci Slovenska patrí dlhodobo k
najnižším, čo znamená, že sociálne dosahy pitia
pitnej vody z vodovodu ako alternatívy k baleným
vodám sú jednoznačne pozitívne.

Môžete byť konkrétnejší?
- Napríklad, ľudia nepoznajú vždy skutočný zdroj
plnenia umelohmotných fliaš, nevedia, či nie je ich
balená voda naplnená vodou z vodovodu, o čom
svedčí nedávny príklad z Veľkej Británie. Ľudia si
zatiaľ neuvedomujú, že pitie balenej vody nie je
ani tak o jej výnimočnosti, ako skôr o tom, že až
90 % z ceny kúpenej balenej vody ide na jej mar-
keting, samozrejme, vysoký zisk výrobcom, bale-
nie, dopravu a ostatné náklady.

IInngg..  DDaanniieell  GGeemmeerraann::  PPiittnnáá  vvooddaa  zz  vvooddoovvoodduu
nneebbuuddee  mmaaťť  vv  bbuuddúúccnnoossttii  rreeáállnnuu  kkoonnkkuurreenncciiuu
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 BRATISLAVA CSIO 3*- W

11.–14. 8. 2011
  ŠPORTOVÝ AREÁL TJ SLÁVIA STU, MÁJOVÁ 21, BRATISLAVA

IO 3* W

NAJSTARŠIE SKOKOVÉ 

JAZDECKÉ PODUJATIE

VSTUP VOĽNÝ

I N T E R N A T I O N A L  E Q U E S T R I A N  E V E N T

46.   AEGON MERCEDES

K V A L I F I K Á C I A  N A  M E  2 0 1 1  V  M A D R I D E  A  O H  2 0 1 2  V  L O N D Ý N E

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka:
Európa investujúca do vidieckych oblastí
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STARÉ MESTO
NA ŠTÚROVEJ ULICI policajti
kontrolovali tridsaťštyriročného muža
z Bratislavy, ktorý niečo skrýval vo
vrecku. Po policajtovej výzve odtiaľ
vytiahol papierovú skladačku s bielou
kryštalickou látkou. Keďže bolo podo-
zrenie, že ide o drogu, zaslali ju na kri-
minalistickú expertízu.
NA ULICIACH SUCHÉ MÝTO,
SLÁDKOVIČOVA A GUNDULI-
ČOVA neušlo pozornosti vandalov
šesť vozidiel - Opel Astra, Mercedes
ML, Land Rover, Honda Civic, Volvo
C30 a Nissan Terrano. Páchateľ úmy-
selne podpálil tri z nich (Opel Astra,
Land Rover, Mercedes ML), na zvyš-
ných troch poškodil spätné zrkadlá.
Škodu odhadli na 26 000 eur. Policajti
objavili podozrivú osobu na Gunduli-
čovej ulici, ako sa snažila zapaľova-
čom zapáliť striešku nad bankomatom.
Keď ho vyzvali, aby s tým prestal,
použil proti nim elektrický paralizér.
So zaistením podozrivej osoby musela
pomôcť až ďalšia privolaná hliadka.
Ako sa zistilo, išlo o štyridsaťpäťroč-
ného Španiela, ktorému teraz hrozí
troj- až osemročné väzenie.
NA KRIŽOVATKE ULÍC ŠPI-
TÁLSKA A 29. AUGUSTA zbadali
dvaja muži vo veku dvadsať a tridsať-
dva rokov osemnásťročného mladíka,
ktorý javil známky opitosti. Ponúkli
mu, že ho odprevadia na zastávku
MHD, keď odmietol, dobehli ho a žia-
dali cigarety, pričom jeden z nich mu
začal prehľadávať vrecká. Mladík sa
bránil, na čo ho jeden z útočníkov zho-
dil na zem, kopal do nôh, žiadal penia-
ze a namieril naňho atrapou strelnej
zbrane. Druhý mu do očí nastriekal
slzný plyn. Vzápätí mu obaja ukradli
mobil, peňaženku s dokladmi, päť eur
a USB kľúč. Poškodený utrpel rôzne
zranenia, škodu vyčíslil na 460 eur.

RUŽINOV
NA ULICI VLČIE HRDLO kontro-
lovala hliadka osádku WV Polo s rakú-
skym evidenčným číslom. Ako vodič
tohto vozidla bol na mieste zistený
dvadsaťdvaročný muž - občan z
Rakúska. Okrem neho sa vo vozidle
nachádzali ďalšie dve osoby, tiež obča-
nia Rakúska. Policajti pri kontrolovaní
jednotlivých cestujúcich spozorovali
na podlahe vozidle jednu papierovú
skladačku, ku ktorej sa priznal vodič a
uviedol, že ide o pervitín. Policajti u
vodiča vykonali dychovú skúšku na
alkohol, pričom aj tá bola pozitívna.
Policajti ho potom previezli na lekár-
ske vyšetrenie, ktoré ukázalo, že vodič
je pozitívny na amfetamín, metamfeta-
mín a marihuanu. 

VRAKUŇA
NA JEDĽOVEJ ULICI sa dvadsať-
dvaročný Martin s pätnásťročným
Milanom (obaja z Bratislavy) vlámali
do auta a odcudzili z neho rôznu elek-
troniku a poškodili jeho interiér. Svo-
jím konaním tak spôsobili majiteľovi
vozidla škodu viac ako 1400 eur. Pri-
bližne päť minút po spáchaní skutku
ich zastavila policajná hliadka Obvod-
ného oddelenia Vrakuňa. Martin pri
výzve policajta, aby zastal, hodil sme-
rom k jednému z policajtov časť odcu-
dzenej elektroniky. Následne sa obaja
obvinení snažili uniknúť. Po tom, čo
jeden z policajtov dvadsaťdvaročného
muža zastavil, začal ten na neho fyzic-
ky útočiť. Muž neuposlúchol opakova-
né výzvy policajta a kládol aktívny
odpor, preto oboch umiestnili do cely
policajného zaistenia. (sb, mm)

Do gymnastiky 

patrili aj beh

či hod diskom
Športová gymnastika je na Slovensku
i v našom hlavnom meste mladým
športom. Iba zo starých kníh sme sa
mohli dozvedieť, že už v dávnej antike
sa cvičievalo a názov gymnastika,
pochádza z gréckeho slova - gymna-
zien, ktoré v preklade znamená cvičiť
nahý. Tak vtedy cvičievali grécki mlá-
denci na štadiónoch a v palestrách. 
Boli to v širšom význame slova aj bojov-
níci, ľudia medicínsky aj filozoficky
vzdelaní, ktorí sa zaoberali vedou o teles-
ných cvičeniach. Časy zo staroveku sú
však dávno za nami. Aj to, keď do tohto
odvetvia patrili napríklad beh, skoky, hod
oštepom, diskom, zápas i plávanie. Od
tých čias prešla súčasná gymnastika
mnohými zmenami. Napríklad v roku
1600 ju už delili na vojenskú a jej šíriteľ-
mi boli J. A. Komenský, J. J. Russeau... 
Za praotca gymnastiky sa označuje
Nemec CH. Guts Muths, ktorý ju v 18.
storočí rozšíril do Švajčiarska, Belgicka,
Holanska, Dánska a Talianska, ba aj k
nám. Česi napr. vstúpili do federácie
(FEG) už roku 1897, no Slováci nemali
ešte dlho šancu. Zo všetkého sa vykľula
dnešná športová gymnastika, keď sa
cvičí v desiatich disciplínach vo viacbo-
joch i na jednotlivých náradiach mužov i
žien. Väčšinou vo vzduchu, z ktorého sa
športovci vracajú na žinenky, aby mohli
demonštrovať vládu nad svojím telom. 
Na Slovensku sa „náraďový telocvik“
rozvíjal až po 1. svetovej vojne v Sokole,
RTJ, FRTJ a Orle. Jednoty zakladali pre-
važne prisťahovalci z Čiech. Prvé prete-
ky mužov neboli v Bratislave, ale roku
1921 v Leviciach. Naše družstvá sa však
predstavili už predtým na Sokolskom
zlete 1920. Súťažne robil veľkú propagá-
ciu v 30. rokoch Ján Sládek, rodák z
Moravy, žijúci v Bratislave ako vodič
motorového vlaku. Na MS 1934 v Buda-
pešti získal striebro v družstve a bronz za
cvičenie na koni na šírku. V Berlíne na
OH 1936 bol v družstve štvrtý, na MS
1938 v Prahe bol druhý medzi jednotliv-
cami a prvý v družstve. Cvičieval na
Tehelnom poli a roku 1937 sa stal maj-
strom ČSR. 
Po 2. svetovej vojne nebola gymnastika
ani samostatným športom. Mala veľa
odporcov. Rozvoj sa opäť začal roku
1951 aj vďaka nadšencom z Bratislavy,
pánom Štanclovi (bol predsedom sekcie)
a Pízlovi. Vznikli športové školy a úspe-
chy sa množíli. Vynikla v nich Košičan-
ka, bývajúca v Bratislave, Marika Krajčí-
rová-Némethová, zverenkyňa trénera J.
Čížka, členka Slavoja Vinohrady. Zaradi-
la sa do šíku výborných českých gymna-
stiek a na čele s dvoma stiebornými
medailami z OH v družstve a štvrtého
miesta v preskoku sa stala príkladom pre
celú plejádu Bratislavčanov, ktorých už
stredná generácia dobre pozná. Mená Z.
Bujňáčková, Ľ. Krásna, I. Holkovičová,
J. Piasecký, I. Kováčová, J. Konečný a F.
Hianik. Dostali sa na OH či do repreze-
nentácie na veľké podujatia a spolu s ďal-
šími gymnastami z Detvy, Prievidze,
Trnavy a z Ban. Bystrice. Na Slovensku
je však už len 2946 členov, 35 klubov a
22 športových škôl. Z toho iba 1394
športovcov, čo je vzhľadom na mladosť
gymnastiky, ale najmä na tradíciu veľmi
málo. Jozef Kšiňan., Igor Mráz

(Pokračovanie nabudúce)

Máriu Teréziu korunovali pred 270 rokmi
Keď 20. októbra 1740 náhle zomrel
posledný mužský potomok rodiny
Habsburgovcov, rímsky cisár a nie-
koľkonásobný kráľ Karol (ako uhor-
ský kráľ III., ako rímsky cisár VI.),
jeho univerzálnou dedičkou sa stala
staršia z dvoch žijúcich dcér Mária
Terézia. Z jeho štyroch detí totiž dve
zomreli vo veľmi mladom veku. Aj
jeho jediný syn.
Dcéra Mária Terézia sa narodila v roku
1717. V čase otcovej smrti mala len 23
rokov, bola už štyri roky vydatá a mala
už za sebou tri pôrody dievčat (jedno z
nich práve zomrelo) a čakala ďalšie
dieťa. Preto sa ani nemohla dať ihneď
korunovať. Napriek tomu, že otec jej
zvláštnym dokumentom - pragmatickou
sankciou - zaručil právo na uhorskú a
českú korunu, musela o ne ešte celé
desaťročia bojovať. 
Najväčšiu podporu dostala napriek oča-
kávaniu u uhorských magnátov. Tí ju
uznali za otcovu nástupníčku a súhlasili
s jej korunovaním za kráľovnú. Ako to
už pred voľbami býva, aj ona musela
svojim „voličom“ sľúbiť mnohé, čo
potom nemohla dodržať. Po šťastnom
pôrode chlapca, korunného princa,
neskoršieho cisára a kráľa Jozefa II., sa
korunovácia mohla uskutočniť. Na
predkorunovačnom sneme sa rozhodli
pre 25. jún 1741.
Na tom istom sneme si uhorskí magnáti
spomedzi seba zvolili palatína. Tým
fakticky degradovali z jeho predchádza-
júcej pozície uhorského miestodržiteľa
manžela Márie Terézie, lotrinské a
toskánske knieža Františka Štefana.
Keď palatín prevzal funkciu, bol už v
Uhorsku kráľovský miestodržiteľ zby-
točný. Františka Štefana tolerovali „len“
ako manžela kráľovnej a správali sa k
nemu ako k cudzincovi a neželanému
hosťovi. Otec Márie Terézie si vybral z
veľkého počtu možných kandidátov za
zaťa práve svojho druhostupňového
synovca. Jeho stará matka Eleonora
Maria Josepha bola dcérou cisára Ferdi-
nanda III., a teda pratetou Karola III.
Ním a jeho potomkami mala pokračo-
vať kontinuita rodiny Habsburgovcov
na európskych panovníckych trónoch. 
Korunovanie mladej a na panovanie
len málo pripravenej Márie Terézie sa
konalo v Chráme svätého Martina po-
dľa starého zaužívaného ceremoniálu.
Ako uhorská kráľovná mala vojsť do
dejín bez druhého mena Terézia.
Uhorsko už raz malo kráľovnú menom
Mária, a tak ona mala byť Máriou II.
Sama sa však cítila viac Teréziou ako
Máriou, a preto vo svojom podpise
nikdy meno Theresia nevynechala. 

Korunovačná omša bola veľkolepá. Zú-
častniť sa na nej smeli len najvyššie
postavení uhorskí cirkevní a svetskí
magnáti. Ani František Štefan ako
cudzinec nemal v chráme čo hľadať.
Nakoniec pre neho postavili vo svätyni
južne od hlavného oltára provizórnu
drevenú lóžu, či skôr balkón, na ktorú sa
dalo dostať zvonku po rebríku cez rozo-
brané okno. Aj počas slávnostného
obeda po korunovácii v kráľovskom
paláci na Hrade smel sedieť len na konci
stola ako chudobný príbuzný. Pritom
bol vtedy oveľa bohatší ako jeho man-
želka.
Korunovanie za uhorskú kráľovnú bola
v živote Márie Terézie prvá udalosť,
ktorou vstúpila do sveta panovníkov.
Neskoršia korunovácia v Prahe (1745)
za českú kráľovnú mala pre ňu veľmi
trpkú príchuť, lebo české stavy si najprv
vybrali za kráľa jej švagra a protivníka,
bavorského kurfürsta a na krátky čas
(1742 až 1745) aj rímskeho cisára
nemeckého národa Karola VII. Albrech-
ta z mníchovských Wittelsbachovcov. 
Na prešporskú korunováciu Mária Teré-
zia nikdy nezabudla. Ani vtedy, keď

mala neskôr s uhorskými magnátmi
nedorozumenie. Keď si to už mohla
dovoliť, poslala do Uhorska, do Pre-
šporku, ako svojho miestodržiteľa svoj-
ho zaťa Alberta, knieža saské a tešínske,
ktorý bol aj poľským kráľovským prin-
com. Kráľovský palác na Hrade dala
prestavať, finančne zabezpečila aj stav-
bu Nového paláca, kde potom 15 rokov
žil Albert so svojou manželkou arci-
kňažnou Máriou Kristínou. 
Po smrti manžela cisára Františka I.
(1765) dala Mária Terézia zhotoviť
dvojitý prepychový sarkofág, v kto-
rom doteraz spolu odpočívajú v krypte
pod kapucínskym kostolom vo Viedni.
Steny kovového sarkofágu, ktorý zho-
tovil sochár Balthasar Ferdinand Moll
(1717-1785), sú ozdobené reliéfnymi
scénami zo života (najmä korunovácií)
cisárskych manželov. A na jednom z
reliéfov je znázornená spomienka na
korunováciu v Prešporku: práve koru-
novaná Mária Terézia na bielom koni
na korunovačnom kopčeku. Na pozadí
scény je pomerne presne znázornené
mesto, na uliciach, v oknách a na stre-
chách domov sú stovky divákov, sle-
dujúce slávnostný akt.

Štefan Holčík
KRESBA - archív

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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Na dostihoch 

bude reč aj 

o prevencii
DOSTIHY
V nedeľu 26. júna 2011 sa môžu
návštevníci petržalského Závodiska
venovať nielen samotným dostihom,
ale aj užitočnej zdravotnej prevencii. 
Počas dostihov Zlatý bičík oboznámi
Nadácia Playboy Slovensko, ako si
chrániť zdravie v oblasti špecifických
pánskych ochorení, priblíži prevenciu a
liečbu pánskych urologických a srdco-
vo-cievnych ochorení. Okrem toho v
detskom kútiku budú deti súťažiť v kre-
slení a čakajú na nich aj zaujímavé ceny.
Samotný Zlatý bičík sú tradičné dostihy
I. kategórie pre trojročné a staršie kone
a každoročne sa v ňom schádza kvalitná
konkurencia koní nielen zo Slovenska,
ale aj zo susedných krajín. Vzdialenosť
1400 metrov je kompromisom medzi
šprintérskou a míliarskou vzdialenos-
ťou, takže bude vyhovovať obom kate-
góriám koní. (vk)

VK STU zmenil

názov na Volley 

Team Bratislava
VOLEJBAL
Volejbalisti VK STU Bratislava, ktorí
v poslednom ročníku Extraligy
mužov skončili na piatom mieste,
zmenili názov. Od minulého týždňa
sa klub volá Volley Team Bratislava.
Hlavným trénerom družstva a súčasne
aj generálnym manažérom premenova-
ného klubu je Branko Pistovič, ktorý
potvrdil, že funkcionári hľadajú gene-
rálneho partnera. 
Asistentom Branka Pistoviča bude
Richard Nemec, bývalý šesťnásobný
najlepší volejbalista Slovenska, ktorý sa
predstaví nielen ako asistent trénera, ale
aj ako hráč. Volley Team Bratislava
bude hrať v PKO. (brn)

HOKEJ
Sezónne vstupenky na extraligové
zápasy HC Slovan Bratislava v novej
sezóne sa pre doterajších majiteľov
permanentiek za zľavnené ceny pre-
dávali len do stredy 15. júna 2011. Od
štvrtka 16. júna otvoril klub predaj
pre všetkých nových záujemcov.
Najväčší záujem o permanentky na
novú sezónu v zrekonštruovanej aréne
bol podľa očakávania v prvých dňoch
predaja, najmä v úvodný deň 1. júna,
keď sa predalo takmer 300 permanen-
tiek. Potom sa predaj ustálil na počte
niekoľko desiatok denne.

Záujemcovia o sezónne vstupenky,
ktorí mali aktivované permanentky aj v
poslednej sezóne hokejovej extraligy
na Zimnom štadióne Vladimíra Dzuril-
lu v Ružinove, si mohli prednostne
kúpiť permanentky v pokladniach
Zimného štadióna Ondreja Nepelu ešte
tento týždeň, keď získali svoje perma-
nentky za zvýhodnené ceny v priemere
o dvadsať až tridsať eur.
Predaj sezónnych vstupeniek HC Slo-
van Bratislava však bude pokračovať
plynulo každý pracovný deň od 15.00
do 19.00 h, predbežne do konca júna.
Potom manažment klubu rozhodne, na

základe záujmu o predaj, o prípadnej
zmene otváracích hodín. Vo štvrtok a
piatok 16. a 17. júna sú otvorené tri
pokladnice. 
Ceny sezónnych vstupeniek od 16. júna
2011 sú nasledovné: Prestige (mobilné
tribúny, 1.-5. rad) 219 eur, Premium
(A3, A4, A5, 9, A10, A11, B2, B3, B4,
B5, B8, B10, B11) 189 eur, Club (A2,
A6, A7, A8, A12, B1, B6, B7) 159 eur,
Státie (časť B1 a B12): 110 eur (zľava
20 percent pre členov fanklubu), Vozíč-
kari (pri ľade pred sektorom A3, cena
platí pre dve osoby, vrátane sprievodu)
110 eur. (miv)

Od 16. júna predávajú permanentky

HC Slovan aj pre nových záujemcov

Futbalom si 

pripomenú 

Dušana Pašeka
FUTBAL
Posledný júnový víkend bude patriť
spomienke na bývalého hráča Slova-
na a československého hokejového
reprezentanta Dušana Pašeka.
Na jeho počesť sa totiž uskutoční už
štvrtý ročník futbalového turnaja fanúši-
kov HC Slovan - Memoriál Dušana
Pašeka, ktorý bude od soboty 25. júna
do nedele 26. júna 2011 v areáli ZŠ
Drieňová v Ružinove - v škole, kde
vyrastal aj samotný Dušan Pašek.
Na turnaji sa zúčastnia fanúšikovia a
hráči ŠK Slovan, hrať budú tímy z
Nového Mesta nad Váhom, Senca,
Pezinka a Bad Blue Eagles, fanúšikovia
z okolia Zvolena, Banskej Štiavnice a
Rimavskej Soboty, nastúpi aj fanklub
Ultras Patriots Brno, ktorý zastupuje
fanúšikov Komety Brno.
Fanklub Verní Slovanu, ktorý toto podu-
jatie organizuje, pripravil aj súťaže pre
divákov a hlavne deti. Šály, dresy a
športové disciplíny ako hokejbal,
basketbal i futbal čakajú na návštevní-
kov rovnako ako nafukovací hrad,
motorové autíčko, či možnosť zahrať si
tenis či volejbal. Paralelnou akciou
počas Memoriálu Dušana Pašeka bude
aj dievčenský turnaj v beachvolejbale. 
V areáli na ZŠ Drieňová 16 bude špor-
tovcom a divákom k dispozícii fanshop
i bufet s kompletným občerstvením a
jedlom. Nebude chýbať ani hudba, tom-
bola a Angels Cheerleaders! Medzi
pozvanými sú napríklad jeho bývalí
spoluhráči Ľubomír Pokovič, Zdeno
Cíger, Ivan Dornič, Dárius Rusnák, ale
aj Mišo Hreus, Jozef Petho, Dávid Sko-
kan, Braňo Konrád, Miro Lažo. Chýbať
by nemal ani zástupca samotného klubu
HC Slovan...... 
Na športujúcich a zabávajúcich sa fanú-
šikov sa prídu pozrieť aj rodičia Dušana
Pašeka, ktorí na záver turnaja odovzda-
jú ceny. História podujatia sa začala tra-
dovať krátko po založení fanklubu Verní
Slovanu, hoci 1. ročník turnaja sa ešte
nezameral na Dušana Pašeka. Uskutoč-
nil sa 12. júna 2008 na Zlatých pieskoch
a jeho víťazom sa stalo družstvo Šmoul-
kov. (brn)

2-izbový byt už od

Využite mimoriadne výhodné 
ceny do konca júna! 

99 036 €
Vaše miesto na výslní
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Aj Dúbravka

má konečne

svoj rozpočet
DÚBRAVKA
Dúbravská samospráva má po pia-
tich mesiacoch neistoty svoj rozpočet. 
Podľa starostu Jána Sandtnera je reštrik-
tívny a kladie dôraz na šetrenie. Nepod-
poruje rozvojové projekty, iba zabezpe-
čuje nevyhnutné podmienky na bežný
život v Dúbravke. Miestna samospráva
chce hľadať ďalšie zdroje príjmov, buď
predajom nehnuteľnosti alebo čerpaním
našetrených financií vo fondoch, v kto-
rých je vraj 2,1 milióna eur. (rob)

Nechcení

sú v Dúbravke

už dva roky
DÚBRAVKA
Projekt Šanca pre nechcených -
Náruč záchrany Senior a Junior na
Fedákovej ulici 5 má dva roky. 
V objekte projektu Šanca pre nechce-
ných našlo svoj prechodný domov
sedem mladých matiek a jedenásť detí.
V zariadení môžu byť maximálne tri
roky.  Vekový priemer starších klientov
je 86 rokov a v zariadení ich býva štyrid-
sať. Stará so o nich 25 zamestnancov,
lekár a externá rehabilitačná sestra. (rn)

Dopravný podnik zmenil niektoré linky
BRATISLAVA
V súvislosti s reštriktívnym rozpoč-
tom hlavného mesta zaviedol
dopravný podnik od 6. júna 2011
zmeny niektorých liniek mestskej
hromadnej dopravy. Týkajú sa aj
Dúbravky, ale napríklad aj Karlovej
Vsi, a nasadenia liniek 34, 58, 151, 27
a 35.
Autobusové linky  34, 58, 151 premá-
vajú najnovšie v pracovných dňoch
len v rannej a v popoludňajšej pre-
pravnej špičke. Ruší sa ich premávka
v tzv. sedlovom období. Linka číslo
27 premáva len v pracovných dňoch a
iba v rannej a v popoludňajšej pre-

pravnej špičke. Zrušená bola prevá-
dzka v sedlovom období pracovných
dní a takisto počas víkendových dní a
cez sviatok.
Linka číslo 35 premáva len v pracov-
ných dňoch a len v rannej a v popolud-
ňajšej špičke. Má zmenenú trasu aj
zastávky. Obojsmerne ide cez ulice
Kuklovská, Sološnická, Šaštínska,
Kuklovská, Karloveská, obrat do pro-
tismeru, Karloveská, Harmincova,
Polianky, Dúbravská cesta. Na Kuk-
lovskej ulici má dve zastávky na zna-
menie, na znamenie je aj zastávka Bor-
ská na Karloveskej ulici, ako aj zastáv-
ky Harmincova a Polianky. Linka má

zlúčené výstupište i nástupište na
Dúbravskej ceste.
Dopravný podnik napokon neuskutoč-
nil plánovanú zmenu na linkách 44 a
147 a doterajší grafikon na týchto lin-
kách zostáva platný.
Dúbravčania sa v nedávnej minulosti
tešili na rekonštrukciu električkovej
trate na úseku Hanulova ulica - Pri kríži.
Obnova bola plánovaná na roky 2009 a
2010 a do dvoch etáp. Prvá v roku 2009
mala stáť 5 miliónov eur, druhá, v roku
2010, asi 4 milióny eur. Zatiaľ však zo-
stalo pri plánoch pre chýbajúce financie
a dopravca nevie, kedy bude koľajový
zvršok obnovený. (rob, brn)
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Bulvárni

Lordi v Divadle

v podpalubí
DIVADLO
V Divadle v podpalubí na Tyršovom
nábreží uvedú 20. júna 2011 o 19.00
salónnu bulvárnu komédiu Lordi. 
Predstavenie je o tajnej schôdzke troch
podozrivých lordov. Humor a jedineč-
nosť tejto inscenácie je aj v tom, že
českí herci hovoria po slovensky.
Divadlo je nevhodné pre mládež do 18
rokov a puritánsky založené dámy či
pánov. (dš)

Olympic si

zaspomína 

v Istropolise
HUDBA
Vo Veľkej sále Istropolisu na Trnav-
skom mýte 1 vystúpi po štvorročnej
pauze koncertovania v Bratislave,
legendárna česká skupina Olympic. 
Prvý koncert sa uskutoční 22. júna o
19.00 h, druhý 23. júna 2011 o 19.00 h
a obidva pripomenú staré časy skupiny.
Diváci si budú môcť s kapelou v zlože-
ní Petr Janda (spev), Milan Broum (bas-
gitara), Milan „Ferda“ Peroutka (bicie)
a Jiří Valenta (klávesy) zaspievať naj-
známejšie skladby a priestormi Istopoli-
su zaznie napríklad Jasná zpráva. Slzy
tvý mámy, Osmý den, Okno mé lásky a
mnohé iné... (dš)

Výstava 

bulharských

študentov v BKI
VÝSTAVA
V Bulharskom kultúrnom inštitúte
na Jesenského 7 sprístupnili výstavu
Svet a my.
Je dielom študentov umeleckého gym-
názia Dobri Christova vo Varne. Každý
rok ho absolvuje 60 študentov v hudbe,
balete a výtvarnom umení. Vo výtvar-
nom umení sa študenti profilujú v
maľbe, grafike a v grafickom dizajne.
Výstava potrvá do 21. júna 2011. (dš)

Taliansky večer

počas koncertu

v Blumentáli       
HUDBA
V Kostole Nanebovzatia Panny
Márie (Blumentál) sa 18. júna 2011
o 19.30 h uskutoční koncert vážnej
hudby VIVAldi verdITALIA. 
Koncert sa koná v rámci festivalu
Taliansky kultúrny jún a prinesie
diela od Verdiho a Vivaldiho, ktoré
spojili štyri hudobné zoskupenia
pôsobiace v Bratislave. 
Počas večera zaznejú skladby ako
Glória, Va, pensiero či prvá časť z
diela Štyri ročné obdobia s názvom
Jar. Na koncerte sa predstavia sopra-
nistka Hilda Gulyasová, altistka
Angelika Zajícová, Spevácky zbor
Technik STU, Komorná zložka zboru
Konzervatória v Bratislave, Kresťan-
ský komorný orchester ZOE a Zdru-
ženie bratislavských symfonikov.
Dirigentskej taktovky sa ujme Iveta
Viskupová. Vstupné na koncert je
dobrovoľné. (dš)

Divadelný

Výkrik bábky 

v Štúdiu 12
DIVADLO
V Štúdiu 12 na Jakubovom námestí
12 uvedie 20. júna 2011 o 19.00 h
Biele divadlo hru Výkrik bábky. 
Psychológia manželstva z pohľadu
nórskeho realistu Henrika Ibsena v
troch dejstvách. Biele divadlo túto
sezónu pripravilo na námet Ibsenovej
hry Nora inscenáciu plnú silných, zlo-
žitých emócií a vzťahov. Konflikty
medzi piatimi rozporuplnými postava-
mi sa v každom dejstve vyostrujú, až
dosiahnu prekvapivý vrchol. 
Učinkujú  Michal Sitko, Veronika Mar-
tinková, Mojmír Procházka, Pavel
Chodúr a Romana Pavlíčková. (dš)

HUDBA
Vo Veľkom koncertnom štúdiu Slo-
venského rozhlasu vystúpi 19. júna
2011 o 19.00 h zaujímavý súbor -
Študentský orchester New England
Conservatory Youth Philharmonic
Orchestra z Bostonu.
Koncert vynikajúceho symfonického
študentského orchestra New England
Conservatory Youth Philharmonic
Orchestra z Bostonu zaznie pod tak-
tovou charizmatického dirigenta Ben-
jamina Zandera. Na koncerte venova-
nom Nadácii Výskum rakoviny za-
znejú diela Mauricea Ravela, Petra
Iľjiča Čajkovského a Antonína Dvo-
řáka. Sólistom koncertu je 17-ročný
violončelista Jonah Ellsworth. Zo
šiestich koncertov európskeho turné
Youth Philharmonic Orchestra 2011

len v Bratislave zaznejú Čajkovského
Variácie na rokokovú tému pre vio-
lončelo a orchester, op. 33 so sólistom
Jonahom Park Ellsworthom.
„Človek, ktorého srdce sa neroztopilo
v hĺbke hudby tohto mládežníckeho
orchestra, nemá rád buď deti alebo
hudbu,“ uviedol Herbert Müller vo
Wiener Zeitung. Youth Philharmonic
Orchestra (YPO), vyše 100-členný
orchester založený v roku 1962, patrí
k prvotriednym mládežníckym hu-
dobným telesám a je to akási „prí-
pravka“ na štúdium na New England
Conservatory v Bostone v štáte Mas-
sachusetts. 
Orchester pracuje pod dynamickým
vedením dirigenta Benjamina Zande-
ra a pozostáva z mladých muzikantov
vo veku dvanásť až osemnásť rokov,

ktorých každoročne vyberajú zo šty-
risto záujemcov. 
Benjamin Zander pracuje na New
England Conservatory 42 rokov, diri-
gentom New England Conservatory
Youth Orchestra je 37 rokov. Zároveň
pôsobí ako dirigent Youth Philharmo-
nic, je umeleckým riaditeľom New
England Conservatory na Walnut
Hill, prednáša predmet interpretácia a
diriguje Boston Philharmonic. 
Sedemnásťročný violončelista Jonah
Park Ellsworth začal hrať na tomto
nástroji ako päťročný. V súčasnosti
študuje  na New England Conservato-
ry Preparatory School u Natashe
Brofsky. 
Vstup na koncert je voľný, dobrovoľ-
ný príspevok pre Nadáciu Výskum
rakoviny. (dš)

VÝSTAVY
K tretiemu výročiu existencie Galé-
rie Cypriána Majerníka v priesto-
roch Zichyho paláca na Ventúrskej
ulici 9 organizátori sprístupnili
stálu expozíciu Otvorený depozitár
a výstavy Odzbrojujúci a Neznáme
kresby Ivana Štěpána 1964/1965 (v
Project Room 14). 
Galéria vznikla pôvodne v roku 1957,
od roku 2008 sídli v Zichyho paláci.
Galéria sa stala súčasťou Centra vizu-
álneho umenia mestskej časti Brati-
slava - Staré Mesto (CEVIUM), ktoré
má v budúcnosti sídliť v Pisztoryho
paláci na Štefánikovej ulici. Galéria
Cypriána Majerníka sa bude v novej
štruktúre profilovať ako zbierkotvor-
ná zložka centra, pričom zbierka, za-
meraná na juvenílie zložené výhradne
z darov od najvýznamnejších osob-
ností výtvarného umenia, sa bude
prezentovať v rámci projektu Otvore-
ný depozitár.
„Depozitár“ bude slúžiť zároveň ako
čitáreň, kde bude môcť divák relaxo-
vať a študovať v prostredí familiár-

nych diel. Vystavených je približne
štyridsať prác od rôznych autorov -
Jany Želibskej, Júliusa Kollera,
Kvety Fulierovej, Jána Mathého, Vla-
dimíra Popoviča, Rudolfa Filu, Juraja
Meliša, Milana Adamčiaka, Vladimí-
ra Havrillu, Daniela Fischera, Ľubo-
míra Ďurčeka, Viktora Hulíka, Vero-
niky Rónaiovej, Petra Rónaia, Karola
Weisslechnera, Michala Murina, Pav-
líny Fichty Čiernej, Antona Čierneho,
Patrika Kovačovského, Ilony Né-
meth, Petra Janáčika, Doroty Sadov-
skej, Viktora Freša, Svätopluka
Mikytu, Stana Masára, Ivany Slávi-
kovej a ďalších. 
Výstava Odzbrojujúci má ambíciu
nepriamo pomenovať formovanie
tendencie súčasného slovenského
umenia, ktorá si zakladá na priamo-
čiarosti jazyka, jasnej symbolike
vyjadrenia bez špekulatívnej väzby k
forme, čím desiatka zúčastnených
autorov nepriamo kritizuje mnohé z
aktuálnych formalistických módnych
trendov mladého umenia. Ide o
maľby a sochy s prekvapivou histó-

riou, provokatívnym zameraním a
neobvyklou tematikou. Na výstave sa
zúčastňujú autori Zuzana Flimelová,
Igor Ondruš, Juraj Kollár, Mikuláš
Podprocký, Štefan Papčo, Lucia Nim-
cová, František Blažo (a.h.), Lucia
Dovičáková, Ildikó Pálová, Jarmila
Džuppová a ďalší.
Ivan Štěpán (1937-1986) bol jedným
z najzaujímavejších inovátorov na
slovenskej výtvarnej scéne šesťdesia-
tych rokov minulého storočia - ako
jeden z prvých u nás experimentoval
s prepájaním výtvarného umenia s
ďalšími médiami vyjadrenia (napr.
zvukom) a vnímania (sluchom a hma-
tom). Galéria po prvý raz prezentuje
unikátnu sériu siedmich dosiaľ nevy-
stavených kresieb - štúdií, ktoré spre-
vádzali známy cyklus Sprofanované
torzá (1964/1965), sériu expresív-
nych objektov v duchu novej figurá-
cie na pomedzí maľby a sochy. 
Obidve výstavy potrvajú do 25. júna
2011. Organizátori a kurátori Richard
Gregor, Nina Vrbanová a Stano
Masár. (dš)

Mladí hudobníci z Bostonu vystúpia 

na koncerte v Slovenskom rozhlase

Galéria Cypriána Majerníka oslavuje 

3. výročie existencie v Zichyho paláci

14. jún – 4. júl 2011

po – pia
9.00 – 12.00

13.00 – 19.00
so – ne11.00 – 19.00

prehliadka za ína

každú celú hodinu

AVION Shopping Park
Vás pozýva na vesmírnu výstavu

D E T I  N A  M E S I AC I

VSTUP 
JE

ZDARMA

Interaktívna výstava je ur ená pre deti 
vo veku od 3 – 12 rokov. Jedna prehliadka 
trvá približne 45 – 50 minút. Po úspešnom 
absolvovaní výstavy každý ú astník obdrží 
Certifi kát astronauta a dar ek.

Viac na www.detinamesiaci.sk 
alebo www.avion.sk.

Viac o bratislavskej
kultúre sa dozviete na

www.banoviny.sk
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v súlade s ustanovením §9a ods. 9 v spojitosti s § 9 ods. 1 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov 

zverejňuje zámer prenajať majetok
vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy
v správe mestskej časti Bratislava -Vrakuňa

formou priameho nájmu:

predajné prenosné zariadenia (PPZ) -
trhové stoly na Trhovisku Rajecká ul.
na uzatvorenie krátkodobého nájmu
na dobu určitú v trvaní maximálne

na 12 mesiacov
Kritérium: minimálna cena nájmu

za 1 PPZ  je 83,- ´/rok
Záujemcovia o uzavretie nájomnej zmluvy doručia cenovú
ponuku poštou alebo do podateľne Miestneho úradu Mest-
skej časti Bratislava - Vrakuňa, Šíravská ulica 7, 821 07 Bra-
tislava v lehote od 20. 6. 2011 do 4. 7. 2011 do
16,00 h v zalepenej obálke označenej :

Heslo: „Trhovisko Rajecká 
- ponuka - NEOTVÁRAŤ“

Prílohou cenovej ponuky  bude výpis z obchodného registra u
právnickej osoby a výpis zo živnostenského registra u fyzickej
osoby. Ponuku nie je možné meniť ani dopĺňať, jej náklady
znáša navrhovateľ, kontaktná osoba: Musilová, ref. SM a PČ,
tel. č. 02/4020 4880.
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa si vyhradzuje právo ponu-
kové konanie kedykoľvek zrušiť, ako aj odmietnuť všetky
doručené ponuky. O výsledku ponukového konania, ako aj o
jeho prípadnom zrušení alebo odmietnutí všetkých ponúk
budú záujemcovia písomne upovedomení.

Bratislavský chlapčenský zbor sa

pripravuje na 30. koncertnú sezónu

Do konca júna

môžu požiadať 

o granty 
BRATISLAVA
Na podporu voľnočasových aktivít
mladých Bratislavčanov, realizáciu
umeleckých, kultúrnych aktivít detí a
mládeže rozdelili grantové komisie
hlavného mesta dosiaľ 103 057 eur. 
Projekty so žiadosťou o získanie finan-
čného grantu môžu predkladať brati-
slavské neziskové organizácie a združe-
nia každý štvrťrok, nasledujúca uzávier-
ka na podávanie projektov je 30. júna
2011. Na podporu ďalších zaujímavých
aktivít zameraných na podporu mladej
generácie je v rozpočte mesta vyčlene-
ných ešte 95-tisíc eur. 
Prvý grant súvisí s podporou primár-
nej prevencie proti drogám a s tým
spojenými aktivitami mladých ľudí
pri prežívania voľného času. Granto-
vý program Ars Bratislavensis je
tematický zameraný na podporu ume-
leckých, kultúrnych aktivít detí a
mládeže v rámci mesta a na prezentá-
ciu Bratislavy v zahraničí. (brn)

Značku

z mosta niekto

odmontoval
STARÉ MESTO
Dopravnú značku Cestička pre chod-
cov, ktorá chýba na petržalskej stra-
ne Starého mosta, niekto odmontoval
a zrejme ukradol, alebo odhodil. 
Bratislavské noviny informovali, že
Starý most nie je lávkou pre cyklistov,
čo upravuje aj dopravná značka Cestič-
ka pre chodcov. Cyklisti by tu mali
zostúpiť z bicykla a tlačiť ho pri sebe,
Niektorí čitatelia nás upozornili, že z
petržalskej strany značka chýba. Podľa
spoločnosti Metro Bratislava, ktoré
Starý most opravuje, tam dopravná
značka bola osadená. 
Správca komunikácie Starého mosta,
ktorým je mesto, by mal dať značku
opäť osadiť. (rob)

BRATISLAVA
Hudobné teleso, ktoré navštevuje
takmer 80 bratislavských chlapcov,
má za sebou mimoriadne úspešnú
koncertnú sezónu. 
Na medzinárodnom festivale spevác-
kych zborov na Tchajwane odznela v
ich podaní svetová premiéra cyklu Jara-
laj od Sylvie Bodorovej. Svojím spe-
vom rozozvučali slovinské chrámy i
koncertné sály a v Celje reprezentovali
Slovensko vo veľkom medzinárodnom
charitatívnom projekte Kľúč k dobru.
Na Cypre aj vo Fínsku uvádzali tvorbu
slovenských skladateľov a pre koncerty
k 20.výročiu založenia V4 naštudovali

diela českých, maďarských a poľských
autorov. Chlapčenský spevácky kolek-
tív absolvoval jednu z najaktívnejších
koncertných sezón.
V 30. koncertnej sezóne pripraví zbor
koncert, na ktorom predstaví najúspeš-
nejšie diela svojej kariéry aj zaujímavé
novinky. Bude účinkovať v operných
predstaveniach SND, čaká ho spoluprá-
ca s orchestrom a zborom Slovenskej
filharmónie a na zahraničných koncert-
ných cestách bude reprezentovať Brati-
slavu a slovenské vokálne umenie.
V piatok 17. júna 2011 uvedie Brati-
slavský chlapčenský zbor slávnostný
program v Zrkadlovej sieni Primaciál-

neho paláca pri príležitosti oceňovania
talentovaných detí primátorom mesta.
V operných predstaveniach Carmen,
Turandot či Komedianti si chlapci
vyskúšajú, ako sa pohybuje a spieva na
doskách, ktoré znamenajú svet.
Speváci sa zároveň tešia na svojich
nových kamarátov, ktorí sa prihlásia
do zboru. Konkurz pre 7- až 9-roč-
ných chlapcov, ktorí radi spievajú,
bude 21. a 28. júna 2011 v čase od
16.30 do 18.00 h v novostavbe Opery
SND. A čo potrebuje úspešný spevá-
čik vedieť? Pekne zaspievať pesnič-
ku, mať zdravý hlas a otvorené uši.
Viac na www.bchz.org. (ab)

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.

BRATISLAVSKE NOVINY 252x360.indd 1 6/7/11 2:18:14 PM

Tesco v Lamači

je najväčší 

expres v meste 
LAMAČ
V sobotu otvorili na Malokarpat-
skom námestí v Lamači 99. obchod
Tesco na Slovensku a 11. Tesco
Expres v Bratislave. S predajnou plo-
chou 550 štvorcových metrov je naj-
väčším expresom v hlavnom meste. 
Nachádza na spodnom podlaží obytné-
ho domu a bude otvorený denne od
6.00 do 22.00 h. Sortiment tvorí vyše
4000 druhov výrobkov na každodennú
potrebu. 
Podstatou ponuky sú čerstvé a trvanli-
vé potraviny, ale aj denná tlač, víno a
rezané kvety. (brn)
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SOBOTA 18. júna
� 8.35 - Grimmovci neznámi - drama-
tizované čítanie, foyer Bratislavského
bábkového divadla, Dunajská 36 
� 9.00 - Šípková Ruženka, Lutkovno
Gledališče Ljubljana, Bratislavské báb-
kové divadlo, Dunajská 36
�10.00 - Krátky kurz poznávania vtá-
čích hlasov v lese, začiatky každú párnu
hodinu, infostánok pri Rotunde na Želez-
nej studienke, pri odbočke na Kačín.
� 11.00 - O červenej čiapočke, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36,
park Kúrie alebo foyer
� 14.00 - Buchty a loutky: Zlatá hus,
Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 15.00 - Otvorenie Kultúrneho leta
2011 Nové Mesto, Kuchajda
� 18.00 - Všade dobre, spolu najlepšie,
folklórny súbor Dimitrovec, DK Zrkad-
lový háj, Rovniankova 3
� 19.00 - Médea, LAB, Svoradova 4
�19.00 - Tichý plač ľalie, divadlo Tiché
iskry, Štúdio 12, Jakubovo námestie 12 
� 19.00 - Cesta dlhého dňa do noci,
divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.30 - Odtiať-Potiaľ, komediálna
talk-show Viktora Horjána, divadlo
GUnaGU, Františkánske námestie 7
� 20.00 - Čistychov a Mišo Biely, rapo-
vý a hip-hopový večer, Veľká sála Istra
Centra, Hradištná 43

NEDEĽA 19. júna
� 9.05 - Grimmovci neznámi - dramati-
zované čítanie rozprávok, foyer Bratislav-
ského bábkového divadla, Dunajská 36 
�9.30 - Bóbita Bábszinház, Snehulien-
ka, Bratislavské bábkové divadlo, Du-
najská 36
�10.00 - Krátky kurz poznávania vtá-
čích hlasov v lese, začiatky každú párnu
hodinu, infostánok pri Rotunde na Želez-
nej studienke, pri odbočke na Kačín
� 10.30 - Nedeľné matiné, Láska a
život ženy, Eva Šušková, soprán, Peter
Pažický, klavír, GMB, Mirbachov palác,
Františkánske námestie 11
�10.30 - Zahrajme sa na pesničku, Ša-
šo Maroš, DK Dúbravka, Saratovská 2/A
�11.00 - Ako chodil Kubo za Grétkou,
Tri priadky, Naivní divadlo Liberec,
Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská
36, Park Kúrie alebo foyer 
� 14.30 - Rozprávky Bratov Grim-
movcov, Ivanovskyj Oblastnoj Teatr
Kukoľ, Bratislavské bábkové divadlo,
Dunajská 36
� 15.00 - Koncert pod stromami a Tan-
čiareň, Horáreň Horský park, Lesná 1

� 15.00 - Nedeľný čaj o tretej, do tanca
hrá Exe Live, DK Lúky, Vigľašská 1
� 15.30 - Rytier Bajaja, Neline, Chipi-
cao rozprávky, hotel Devín, Riečna 162/4
�18.00 - Adamante, program moderné-
ho a scénického tanca SZUŠ Železničná,
DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 19.00 - Študentský orchester New
England Conservatory Youth Philhar-
monic Orchestra z Bostonu, Veľké kon-
certné štúdio Slovenského rozhlasu,
Mýtna 1
� 19.00 - Po Dunaji, koncert, D. Flury -
flauta, M. Prinz - klavír, Zrkadlová sieň
Primaciálneho paláca
� 21.00 - Cestovateľské letné kino, Ve-
ronika Čierniková, Jozef Labaš: Ryžová
cesta IV., Horáreň Horský park. Lesná 1
�22.00 - Milk and Honey by Nowhere
Man (Dope Aviators)rare indies, mad-
chester, shoegaze, Nu Spirit Bar, Medená
16

PONDELOK 20. júna
�17.00 - Harmónia nití a farieb, verni-
sáž výstavy paličkovanej čipky a batiky,
M klub, Rovniankova 3
� 18.00 - A teraz túto..., premiéra záve-
rečného programu ľudového tanca
SZUŠ Železničná, DK Zrkadlový háj,
Rovniankova 3
� 18.00 - Hepotapr, HErectvo-POhyb-
TAnec-Prednes, prezentácia ročníkových
prác žiakov Základnej umeleckej školy
Ludus, divadlo Ludus, Heineken Tower
Stage, Pribinova 25
� 19.00 - Výkrik bábky, Biele divadlo,
Štúdio 12, Jakubovo námestie 12
� 19.00 - Lordi, bulvárna komédia,
Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - Komplic, Malá scéna STU,
Dostojevského rad 7

� 19.09 - Český večer, divadlo jedného
herca, recitál Tango s Avidanem, David
Avidan, hrá Vladimír Benderski, Art
Club Scherz, Partizánska 2, Palisády
� 22.00 - SweetCup by DJ Shifter deep
house, Nu Spirit Bar, Medená 16

UTOROK 21. júna
�10.00 - Čítanie pre najmenších, účin-
kuje Petronela Dušová, Úsek literatúry
pre deti a mládež, Kapucínska 3

�11.00, 14.00 - Objavenie Ameriky, Bra-
tislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 14.00 - Okno do minulosti, cyklus
multimediálnych tvorivých dielní, CC
centrum, Jiráskova 3
� 16.00 - Hurá, prázdniny!, zábavný
program, hrajú deti MŠ Timravina, Sta-
romestský klub G 19, CDLaV, Gaštano-
vá 19, vstup voľný
� 16.30 - Folklór v srdci, záverečné
vystúpenie detí z kurzu, Rodinné cen-
trum Prešporkovo, Grösslingova 48
� 17.00 - Bratislavský včelársky spo-
lok, Stredisko kultúry, Vajnorská 21
�18.00 - Koncert žiakov odboru spevu
na Základnej umeleckej škole Eugena
Suchoňa, Bulharský kultúrny inštitút,
Jesenského 7
� 18.30 - Tanečná show, účinkuje
E.A.M Hip Hop Unit, DK Zrkadlový háj,
Rovniankova 3
� 19.00 - Hľadá sa nový manžel, Teát-
ro Wüstenrot, Trnavské mýto 1
� 19.00 - Rómeo, Júlia a vírus, Túlavé
divadlo, Divadlo v podpalubí, Tyršovo
nábrežie
� 22.00 - Na Gauči s Vecom downtem-
po, triphop, hiphop, Nu Spirit Bar, Mede-
ná 16

STREDA 22. júna
� 9.00, 11.00 - Objavenie Ameriky, Bra-
tislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.00 - Zdravé zúbky našich detí,
workshop o starostlivosti o chrup, Rodinné
centrum Prešporkovo, Grösslingova 48
� 19.00 - Kuca paca, Divadlo bez do-
mova, Štúdio 12, Jakubovo námestie 12 
� 19.00 - Bratislova: Rozprávanie o
architektúre a meste, Kultúrne centrum
Dunaj, Nedbalova 3
� 19.00 - Náuka o spoločnosti, divadlo
LAB, Svoradova 4
� 19.00 - Olympic, koncert, Veľká sála
Istropolis, Trnavské mýto 1
� 19.00 - Cesta dlhého dňa do noci,
divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Ľudorezy alebo Moja pečeň
stratila zmysel, Malá scéna STU, Dosto-
jevského rad 7
�19.00 - Poradňa krásy Šereď, Divad-
lo Oľgy Belešovej a Lucie Kollárovej,
Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.30 - In da House, žúrka v Londý-
ne, GUnaGU, Františkánske námestie 7
�20.00 - Integrovaná tanečná skupina
Len Tak Tak: Morské paničky, Štúdio
12, Jakubovo námestie 12
� 21.00 - Silné Reči Jána Gorduliča
vol. 17, after DJ Kinet standup comedy
show, Nu Spirit Club, Šafárikovo námes-
tie 7

ŠTVRTOK 23. júna
� 10.00 - Objavenie Ameriky, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36

�14.00 - Čo (asi)netušíte o vývoji živo-
ta..., prednáška pre žiakov ZŠ, Galéria
Artotéka, Kapucínska 1
� 19.00 - Olympic, koncert, Veľká sála
Istropolis, Trnavské mýto 1
�19.00 - Milenec, divadlo Ívery, CDLaV,
Školská 14
�19.00 - Niekto to rád slovenské, Rado-
šinské naivné divadlo, Škultétyho 5
�19.00 - Matka a Hriech, divadlo LAB,
Svoradova 4
� 19.30 - Som hot dog, true story of my
facebook, divadlo GUnaGU, Františkáns-
ke námestie 7
� 20.00 - Tanečný dom: Rómske tance,
Kultúrne centrum Dunaj, Nedbalova 3

PIATOK 24. júna
� 11.00 - Zvonček a bambuľka, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 16.00 - Medzinárodný festival det-
ských folklórnych súborov, Hviezdo-
slavovo námestie
� 18.00 - Alkanovský bublifuk, vystú-
penie detí SZUŠ Alkany, divadlo Alkana,
Batkova 2, Dúbravka
� 18.00 - Street art Festival v Graffiti
budove, sklad Čulenova - Pribinova
�19.00 - Rockovanie v Prešporku, kon-
cert skupiny Prešporok, DK Dúbravka,
Saratovská 2/A
� 19.00 - Music Club, Scarlet preach
(grunge-rock), DK Lúky, Vigľašská 1
�20.00 - Hochspannung! The Uniques
+ HeavyFeet, KC Dunaj, Nedbalova 3
� 20.00 - Life Visual News, festival, A4
Nultý priestor, Námestie SNP 12
� 21.00 - [MIE] meets Celebrate Ori-
ginality - DJ Martin Dawson (Mood-
music, Get Physical/UK), DJs Glaubic
& Haberland, Bar Lounge: DJs Mishek
& C.O.D.E.2 floors, Nu Spirit Club,
Šafárikovo námestie 7
� 22.00 - Popular - DJs Pure & Rafo
(Gopopular.com) house, nudisco, Nu
Spirit Bar, Medená 16

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

vyjdú opäť o týždeň

23. 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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