
Generálny investor Bratislavy (GIB)
je príspevkovou organizáciou mesta,
ktorá realizuje mestské investičné
stavby. Spravidla tie, na ktoré mestskí
poslanci schvália  prostriedky v kapi-
tálových výdavkoch rozpočtu mesta.
Ktoré to budú tento rok, na to sme sa
spýtali Dany ZÁLEŠÁKOVEJ, ktorá
je poverená vedením GIB.
- Tento rok bol náš rozpočet krátený, pre-
to aj naše investičné akcie sú menšieho
rozsahu. Odsúhlasených 90-tisíc eur na
výstavbu verejných WC pod hradom v
Devíne chceme tento rok aj prestavať. Z
dopravných stavieb máme rozpracované
vybudovanie svetelnej signalizácie a re-
konštrukciu križovatky Vrakunskej s Po-
dunajskou a Komárovskou ulicou v Po-
dunajských Biskupiciach. V roku 2010
sme boli pripravení realizovať túto inves-
tíciu, ale pre finančnú situáciu mesta bola
stavba zastavená. Ak mesto schváli fi-
nančné prostriedky, sme pripravení
okamžite stavať. Mestská časť má veľkú
snahu, aby sme dokončili túto križovat-

ku, takže dúfame, že sa nám to spoločne
podarí. Máme pripravený projekt križo-
vatky Bratislavskej ulice s Ulicou čsl.
tankistov v Záhorskej Bystrici. Tu sme
ešte nezačali obstarávať dodávateľa,
keďže na to nemáme finančné krytie. Ďa-
lej máme rozpracovaných viacero pro-
jektov. Na výstavbu nájomných bytov na
Čapajevovej ulici je vydané územné roz-
hodnutie, čakáme posledné stavebné po-
volenie s tým, že v tomto roku chceme
začať s prípravou územia a inžinierskymi
sieťami a v budúcom roku pokračovať
samotným bytovým objektom. Okrem
toho pripravujeme výstavbu nájomných
bytov v Dúbravke, kde by sme v prípade
vydaní stavebných povolení tiež mohli
začať s výstavbou na budúci rok. V
oboch prípadoch sa uchádzame o dotáciu
zo štátneho rozpočtu. Počítame s tým, že
v tomto volebnom období by mali byť
obe stavby dokončené.

Znamená to, že GIB stavia len nájom-
né byty?
- Áno. Komerčné byty stavia iná mestská
organizácia Spoločnosť pre rozvoj býva-
nia. GIB zabezpečuje výstavbu nájom-
ných bytov pre potreby mesta s využitím
dotácie zo štátneho rozpočtu. Počas
dvadsaťročnej existencie GIB zabezpečil
realizáciu nájomných bytových domov v
Podunajských Biskupiciach, na Tomán-
kovej a Hany Meličkovej na Dlhých die-
loch, v roku 2010 sme dokončili výstav-
bu bytového domu Pri kríži v spolupráci
s mestskou časťou Dúbravka. Pri výstav-
be nájomných bytoch a čerpaní štátnej
dotácie je podmienkou, že nesmú byť 30
rokov odpredané, inak by mesto muselo
štátu vrátiť dotáciu. Nájomníci týchto
bytov musia spĺňať prísne kritériá -
nesmú mať malý príjem na hlavu, aby
vedeli platiť nájomné, ale ani veľký prí-
jem, ktorý by im umožňoval zabezpečiť
si inak bývanie.

Zhováral sa Radoslav Števčík
Celý rozhovor nájdete na banoviny.sk
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BRATISLAVA
V piatok 25. mája 2012 otvorili svoje
brány mestské letné kúpaliská.
Napriek tomu, že cez víkend svietilo
slniečko, k bazénom vytiahla len de-
siatky Bratislavčanov. Kúpali sa za-
tiaľ len tí odvážnejší a otužilejší. Tých,
ktorí prišli, prekvapilo vyššie vstupné.
Najdrahšie vstupné je na Rosničke, kde
dospelý návštevník zaplatí 3,20 €, dieťa
od 3 do 15 rokov a seniori 2,60 €. Na
Tehelnom poli a na Delfíne je vstupné
pre dospelých 3,00 €, pre deti a seniorov
2,40 €. V Lamači zaplatia návštevníci

2,70 €, resp. 2,10 €. V piatok 25. mája
sprevádzkovali tieto štyri letné kúpalis-
ká a rekreačný areál Zlaté piesky. O týž-
deň 8. júna 2012 otvorí STaRZ aj zostá-
vajúce dve letné kúpaliská - v Rači a v
Krasňanoch. Vstupné pre dospelých tu
je 2,50 a pre deti od 3 do 15 rokov a
seniorov 1,80 €.
Bratislavské kúpaliská sú zatiaľ otvore-
né v pracovné dni od 12.00  do 19.00 h,
cez víkendy od 10.00 do 19.00 h. Od 26.
júna 2012 budú Rosnička, Tehelné pole
a Delfín celý týždeň otvorené od 10.00
do 20.00 h, ostatné budú otvorené od

10.00 do 19.00 h. Zlaté piesky sú otvo-
rené len do 18.00 h.
STaRZ očakáva, že do začiatku prázd-
nin bude vyššia návštevnosť najmä cez
víkendy a cez pracovné dni bude klesať.
Sezónou sú tradičné dva letné mesiace -
júl a august, keď na kúpaliská chodia
najmä školopovinní Bratislavčania.
Na porovnanie vstupné na kúpalisko v
neďalekom rakúskom Hainburgu je pre
dospelých 4 €, pre deti 2 €. Na rozdiel
od tých bratislavských tam je voda v
bazéne ohrievaná, takže kúpať sa môžu
nielen otužilci. (pol)

Mestské kúpaliská sú od piatku otvorené 
Počas prvého víkendu si cestu na bratislavské kúpaliská našli len tí najotužilejší. FOTO - Juraj Mladý

GIB tento rok vybuduje WC v Devíne

Mesto chce

bývalý velodróm

prenajať

na 25 rokov
NOVÉ MESTO
Mesto Bratislava na mieste bývalého
cyklistického štadióna na Tehelnom
poli nevybuduje športovo-oddychový
areál, ale pozemok s výmerou 17 655
štvorcových metrov chce prenajať na
25 rokov tomu, kto vybuduje takýto
areál na vlastné náklady. Vyplýva to z
návrhu, ktorý predkladá riaditeľka
magistrátu Dušana Višňovská na
májové zasadnutie mestského zastu-
piteľstva vo štvrtok 31. mája 2012.
Pozemky pôvodne vlastnil Slovenský
zväz cyklistiky, ktorý ich však aj s velo-
drómom v roku 2006 predal stavebnej
spoločnosti Strabag. Tá tu chcela stavať
bytové domy, bývalé vedenie mesta
však trvalo na zachovaní športovo-
rekreačného využitia, preto pristúpilo k
zámene pozemkov na Tehelnom poli za
pozemky na Drotárskej ceste. Výmena
nebola podľa niektorých pre mesto
nevýhodná, to však pred rekonštruk-
ciou zimného štadióna získalo po-
zemky v blízkosti štadióna a kúpaliska,
ktoré plánovalo využiť práve na vybu-
dovanie športového a oddychového
areálu.
Nová bratislavská samospráva upustila
od zámeru vybudovať tu športoviská vo
vlastnej réžii a rozhodla sa celý poze-
mok prenajať. Mesto plánuje vyhlásiť
verejnú obchodnú súťaž na prenájom
pozemkov s cieľom vybudovať a pre-
vádzkovať športový areál a parkovisko
bez finančnej účasti mesta Bratislava.
Prvých 5 rokov bude výška nájmu sym-
bolické euro na rok, potom bude určená
znaleckým posudkom. Nájomník bude
musieť okrem toho mestu zaplatiť
36 451 eur ako kompenzáciu za náhrad-
nú výsadbu stromov a 377 599 eur za
náklady na demoláciu cykloštadióna.
So zámerom na vybudovanie športové-
ho areálu a podzemnej parkovacej gará-
že na mieste bývalého velodrómu
súhlasí aj starosta mestskej časti Nové
Mesto Rudolf Kusý (nezávislý) s pod-
mienkou, že 20 percent plochy športo-
vého areálu bude slúžiť bezplatne
verejnosti pre šport, oddych a rekreáciu
a zhruba 200 štvorcových metrov bude
určených na venčenie psov.
Pri hodnotení súťažných návrhov nebu-
de rozhodujúcim kritériom cena, ako
býva obvyklé. Váha ceny bude len 20
% a ostatné kritériá budú: architekto-
nicko-technické riešenie (20 %), rieše-
nie bezplatného užívania športovísk pre
verejnosť (10 %), poskytovanie verej-
ného parkovania (10 %), prínos pre
verejnosť (15 %), bezplatné poskytova-
nie športovísk jedenkrát ročne pre
mestskú časť Nové Mesto a mesto Bra-
tislava (10 %) a čas na zrealizovanie
projektu (15 %). (ado)

Spojí investora, 

výskumníkov

a mesto projekt

nábrežia?
STARÉ MESTO
Primátor Milan Ftáčnik (nezávislý)
naznačuje, že spor okolo PKO sa
môže skončiť aj spoluprácou investo-
ra Henbury Development, Výskum-
ného ústavu vodného hospodárstva a
mesta Bratislava v spoločnom pro-
jekte dunajského nábrežia.
Najskôr po rokovaní primátora s no-
vým ministrom životného prostredia
Petrom Žigom (Smer-SD) prenikla na
verejnosť informácia, že výskumný
ústav by sa mohol stať súčasťou pripra-
vovaného projektu dunajského nábre-
žia. Má ísť o tretiu alternatívu riešenia
sporu o PKO, ktorý je medzi samo-
správou mesta a spoločnosťou Henbu-
ry Development, s.r.o. Mesto totiž pri-
šlo s návrhom na zámenu pozemkov
štátu pod budovami ústavu za pozem-
ky pod PKO, ktoré vlastní súkromný
investor. S tým však nesúhlasí minis-
terstvo, ktoré nevidí dôvod riešiť pro-
blémy samosprávy na úkor ústavu.
Prvá alternatíva teda problém nerieši -
počíta s tým, že štát nebude súhlasiť so
zámenou. Druhá alternatíva predpokla-
dá, že štát zamení pozemky pod budo-
vami ústavu za iné mestské pozemky a
mesto ich následne zamení za pozemky
pod PKO. Treťou alternatívou je pred-
poklad, že štát spoločne s mestom a
investorom zakomponujú výskumný
ústav do developerského projektu s tým,
že časť ústavu, kde sú najcennejšie tech-
nológie, bude zachovaná a časť labora-
tórií umiestnia v novej zástavbe nového
administratívneho celku.
O týchto alternatívach hovorí aj správa
primátora, ktorou sa majú vo štvrtok 31.
mája 2012 zaoberať mestskí poslanci.
Do septembra by mala reálnosť tretej
alternatívy posúdiť pracovná skupina
zástupcov ministerstva, výskumného
ústavu, investora a magistrátu. (pol)

V tuneli pod

Hradom objavili

ďalšie trhliny
STARÉ MESTO
Spoločnosť Slovenské tunely, a.s.,
dokončila sanačné práce v električ-
kovom tuneli pod Hradom. Stavbu
však nebude možné sprístupniť plá-
novanom termíne, pretože sa v tune-
li objavili ďalšie trhliny.
Ako informovala Agáta Staneková z
Dopravného podniku Bratislava, a.s.,
prieskum georadarom v ostení tunela
odhalil ešte závažnejšie poruchy na ďal-
ších troch úsekoch. Rozsah poškodenia
má určiť 36 jadrových vrtov, ktoré tu
urobili minulý týždeň. (dpb)



2BRATISLAVSKÉ NOVINY 11/2012

Pre tých, ktorí
nechcú vidieť
ten neporiadok
Komunálni politici s obľubou hovoria,
že miestna samospráva je najmä o
opravených chodníkoch a cestách,
čistých uliciach a verejnom poriadku.
Čo povedať o takej samospráve, ktorá
vo všetkých týchto smeroch zlyháva?
Nemôžem sa totiž ubrániť dojmu, že
chodníky sú špinavé, obrubníky zniče-
né, cesty plné výtlkov a zle nalepených
záplat, že v centre mesta sa všade pova-
ľujú obaly z jedla, plastové fľaše a
rozbité sklo.
Asi sa už opakujem, ale pri pohľade
vôkol seba nadobúdam stále silnejší
pocit, že základné funkcie tohto mesta
zlyhávajú. A výhovorky, že je finančná
kríza a mesto má nedostatok peňazí,
jednoducho neobstoja. Nikdy totiž
nebolo dosť peňazí, ale takýto bordel v
meste dlho nebol. 
Produkujeme stále viac odpadu a na
stĺpoch verejného osvetlenia máme
stále tie isté minikoše, do ktorých
prázdna fľaša nevojde a tak sa povaľu-
je po chodníku alebo v horšom prípade
sa rozletí na tisíc črepín. Mimocho-
dom, pre koho vlastne tie koše sú? Pre
chodcov určite nie. Všimnite si, prosím,
že žiadny z tých košov nie je otočený
smerom do chodníka, ale presne opač-
ne - do cesty. To preto, aby sa smetia-
rom lepšie vysýpali. Tak si ich otočili
do cesty. Čo na tom, že chodec sa musí
za košom naťahovať? Hlavne, aby to
smetiari nemali ďaleko.
Takýchto absurdít je v tomto meste
kopec. Akoby nebolo budované a spra-
vované pre ľudí, ktorí v ňom žijú,  ale
pre tých, ktorí ho majú spravovať, opra-
vovať a čistiť. Tolerujeme, že cezpoľní
dennodenne lezú autami na chodníky a
ničia obrubníky, ktoré sa nám potom
rozpadávajú pred očami. Nikomu kom-
petentnému nenapadne, že onedlho
bude treba ten chodník opraviť a že sa
tak zbytočne minú peniaze, ktoré sa dali
použiť na zvýšenie kvality bývanie, nie-
len na udržanie základného štandardu.
Niekedy mám sto chutí prestať sa už
konečne okolo seba obzerať, aby som
sa nemusel rozčuľovať. Niektorí to tak
zrejme robia a sú spokojní. Jednoduch-
šie je totiž neporiadok nevidieť, ako ho
upratať. Radoslav Števčík

STARÉ MESTO
Slovenská výtvarná únia pokračuje
v rekonštrukcii národnej kultúrnej
pamiatky Umeleckej besedy, ktorá
bola postavená v roku 1926  podľa
projektu architektov Aloisa Balána a
Jiřího Grossmanna. V týchto dňoch
finišuje rekonštrukcia časti Záhrad-
nej pivárne.
Po rekonštrukcii výstavného pavilónu
budovy Umeleckej besedy prišla na rad
aj záhrada. Výtvarníci ju rozdelili na nie-
koľko etáp - v tej prvej bola v južnom
cípe záhrady vybudovaný nové zázemie
pre výčap, kde majú byť umiestnené
tanky s pivom. Na streche výčapu bude
ďalšie exteriérové sedenie. V rámci prv
ej fázy bude zrekonštruované aj záhrad-
né sedenie pivárne zo západnej strany od
nájazdu na Starý most. Táto časť rekon-
štrukcie záhrady má byť ukončená ešte v
júni.
V ďalších fázach prestavby majú vznik-
núť nové vstupy do záhrady. Výtvarníci
chcú „Umelku“ otvoriť smerom na Pri-
binovu ulicu, takže jeden zo vstupov pri-
budne vo východnej časti záhrady a nad-
viaže na chodník z od komplexu Euro-
vea a ministerstva vnútra. Tretí vstup má
časom vzniknúť  v južnom cípe záhrady
na trase zo Starého mosta do centra. Na
východnej časti záhrady majú vzniknúť
do svahu zapustené boxy, ktoré bude
možné v prípade potreby zastrešiť.
Dlažba zostáva v záhrade pôvodná, rov-
nako aj pódium a tanečný „parket“.
Výtvarníci považuje za dôležité, že pre
rekonštrukciu záhrady nemuseli obeto-
vať ani jeden z mohutných stromov,
ktoré tu vytvárajú prirodzený tieň.
S prestavbou záhrady súvisí aj zmena
charakteru pivárne. Podľa predstáv
výtvarníkov by tu malo vzniknúť niečo
na spôsob vychýreného Schweizerhausu
Karl Kolarika vo viedenskom Prátri.  To

znamená lepšej pivárne s vychýrenými
pečenými kolenami a klobásami. Nové-
ho prevádzkovateľa záhradnej pivárne
čaká náročná práca - napraviť reputácie
Umelky, ktorá v posledných rokoch
vážne utrpela.
Záhradná piváreň nie je jediným gastro-
nomických zariadením Umeleckej bese-
dy. Na poschodí obnovili verejnú kavia-

reň Klub umelcov, na prízemí zo strany
Dostojevského radu je reštaurácia, na
prízemí zo strany Šafárikovho námestia
je piváreň.
Výtvarníci rekonštruujú záhradu z vlast-
ných prostriedkov a veria, že sa sem
opäť vrátia nielen umelci, ale aj Brati-
slavčania. (ado)

VIZUALIZÁCIE - SVÚ

Výtvarníci majú s Umelkou veľké plány,

v júni majú otvoriť vynovenú záhradu

Supervýkonný model vlajkovej lode
značky Jeep  - Grand Cherokee SRT8,
ktorý sa verejnosti predstavil na
nedávnom autosalóne v Ženeve, už
dorazil aj do Bratislavy. 
Tento stroj v továrenskej úprave SRT
(Street Racing Technology) ponúka úcty-
hodný výkon 471 koní. Poháňa ho 6,4
litrový motor HEMI V8, s ktorým viac ako
2,3 tonový kolos zrýchli z 0 na 100km/h
pod 5s a dosahuje najvyššiu rýchlosť
250km/h. S technológiou vypínania 4 val-
cov, pokiaľ nie je motor v záťaži, sa výraz-
ne zlepšila aj ekonomika prevádzky a
hlavne predĺžil dojazd na jednu nádrž.
Pre tých, ktorí preferujú dieselový variant,
je k dispozícii aj 3,0 CRD V6 motor s výko-
nom 241 koní a krútiacim momentom
550Nm. Priemerná spotreba tohto preve-
denia sa ustáli na 8,3 litrov/100 km.
Je to už vyše 18 rokov, keď vytvorila znač-
ka Jeep segment luxusných vozidiel SUV
predstavením prvého modelu Grand Che-
rokee. Odvtedy sa predalo už viac ako 4 mi-
lióny kusov tohto modelu a nový nástupca
predstavuje to najlepšie čo Jeep vyrobil.
Nový Grand Cherokee prináša špičkové

jazdné vlastnosti na cestách pri súčasnom
zachovaní prémiového pohonu všetkých
štyroch kolies. Kompletne prepracovaný
interiér nenechal nič na náhodu. Vnútorný
priestor je veľkorysý pre všetkých členov
posádky s dostatkom batožinového prie-
storu. Grandiózna je aj základná výbava
vozidla vrátane bezkľúčového nastupova-
nia a štartovania vozidla, bi-xenónových
svetlometov, dvojzónovej automatickej kli-
matizácie, či multimediálneho rádia s do-
tykovou farebnou obrazovkou.
Permanentný prémiový pohon 4x4 s prí-
davnou redukovanou prevodovkou je výs-
ledkom vyše 70-ročných skúseností auto-

mobilky s vývojom pohonov 4x4 a v štan-
darde zabezpečuje bezkonkurenčnú stabi-
litu a spoľahlivosť na každom povrchu. No-
vý systém riadenia trakčnej kontroly Selec-
Terrain navyše ponúka možnosť riadenej
voľby podmienok, v ktorých sa vozidlo na-
chádza a vďaka novému vzduchovému
podvozku Quadra-Lift predčí akékoľvek
očakávania v teréne i mimo neho.
Aj vďaka týmto jeho vlastnostiam a kvalite
sa Grand Cherokee môže pýšiť titulom
„Najoceňovanejšie SUV v histórii“, keď len
za rok 2011 získal viac ako 30 prestížnych
ocenení z celého sveta.

www.motor-car.sk | www.jeep.sk

Prvá „beštia“ už dorazila do Bratislavy

Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Autori článkov zverejnených v tomto vydaní si v zastúpení vydavateľom vyhradzujú právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos článkov, ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov v zmysle § 33 autorského zákona. Vydavateľ nedal súhlas na monitoring tlače.

Poslanec

Hochschorner

zostal nezávislý
BRATISLAVA
V predchádzajúcom vydaní Brati-
slavských novín sme uviedol, že mest-
ský poslanec Peter Hochschorner
(Zmena zdola Demokratická únia),
ktorý sa stal náhradníkom za minis-
tra školstva Dušana Čaploviča
(Smer-SD), vstúpil do mestského
poslaneckého klubu Smer-SD. Vy-
chádzali sme pri tom z výsledkov hla-
sovania zverejnených na webstránke
mesta, kde bol P. Hochschorner zara-
dený v klube Smer-SD.
Ako nás upozornil mestský poslanec
Ján Budaj (Zmena zdola DÚ), poslanec
Hochschorner zostáva podobne ako on
nezávislým poslancom. Za nesprávnu
informáciu sa čitateľom aj poslancovi
Hochschornerovi ospravedlňujeme.
Ako ďalej uviedol Ján Budaj, nie je tiež
pravda, že v zastupiteľstve pôsobí klub
Strany zelených a nezávislých poslan-
cov, ako vyplýva z informácií magistrá-
tu. V mestskom zastupiteľstve sú štyri
poslanecké  kluby (SDKÚ-DS+Most-
Híd, KDH, Smer-SD, SaS+OKS) a se-
dem nezávislých poslancov: Ján Budaj
(Zmena zdola DÚ), Marta Černá  (NF),
Peter Hochschorner (Zmena zdola DÚ),
Tomáš Korček (nezávislý), Oliver Kríž
(nezávislý), Vladimír Kubovič (Strana
zelených), Peter Pilinský (Strana zele-
ných).

Pamätníky budú

mať konečne

koncepciu
BRATISLAVA
Mestský ústav ochrany pamiatok vy-
pracoval návrh Koncepcie rozmiest-
ňovania pomníkov a pamätníkov na
území Bratislavy. Rieši koncepčné
narábanie s pomníkmi, pamätníkmi,
pamätnými tabuľami a výtvarnými
dielami na území mesta.
Do 1. júna 2012 môžu Bratislavčania
pripomienkovať textovú časť koncep-
cia, ktorá stanovuje princípy a zásady
narábania s pomníkmi, pamätníkmi,
pamätnými tabuľami a výtvarnými die-
lami. Grafická časť koncepcia bude vy-
tvorená až po dokončení celomestskej
evidencie pomníkov, pamätníkov,
pamätných tabúľ a výtvarných diel a
stane sa potom nedeliteľnou súčasťou
koncepcie.
Textová časť koncepcie je teda len
prvým stupňom celého materiálu a
netreba ju schvaľovať v mestskom
zastupiteľstve osobitne. Schválenie
bude potrebné až po kompletizácii
celej koncepcie, keď bude spojená tex-
tová aj grafická časť. (brn)

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

Zabuchli ste si auto?
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

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
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RAČA
Mestské lesy v Bratislave do sep-
tembra obnovia ďalšiu výletnú loka-
litu Bratislavského lesoparku - voľ-
nočasového areálu pod horárňou
Krasňany. Náklady na revitalizáciu
areálu sa odhadujú na 150-tisíc eur a
budú z väčšej časti hradené z Pro-
gramu cezhraničnej spolupráce Slo-
vensko - Rakúsko 2007-2013.
Obľúbené piknikové miesto nad Pek-
nou cestou v Krasňanoch bolo vybave-
né lesoparkovým zariadením v 80.
rokoch minulého storočia a dlhé roky
slúži obyvateľom Bratislavy najmä z
okolia Rače a Krasňan na oddych a
rekreáciu. Je k nemu pohodlný prístup
autom a tvorí akúsi vstupnú bránu do
východnej časti lesoparku.
Pre jeho strategický význam a už nevy-
hovujúci technický stav sa správca
územia Mestské lesy v Bratislave roz-
hodol pre jeho revitalizáciu. Projekt
riešili  spoločne Mestské lesy v Brati-
slave a Mestské lesy Viedeň. 
„Chceme návštevníkov lesa zachytiť
už na jeho okraji a poskytnúť im tu
priestor na rekreáciu a oddych. Vbudu-
jeme tu dva altánky, piknikovú zónu,
lavičky, detské ihrisko. Chceli by sme
vybudovať aj malé ihrisko s umelou
trávou, ale na to už nemáme peniaze,“
povedal pre Bratislavské noviny riadi-

teľ Mestských lesov v Bratislave Vla-
dimír Kutka. Areál pod horárňou Kras-
ňany s rozlohou asi 1 hektár bude

obnovený v lete a do užívania odo-
vzdaný na jeseň 2012. (ado)

VIZUALIZÁCIE - Mestské lesy

Mestské lesy tento rok zrevitalizujú

výletný areál pod horárňou Krasňany

BRATISLAVA
O potrebe pravidelnej údržby kanali-
začných vpustov sa vždy začne hovo-
riť až keď prídu prívalové dažde a
dažďová voda narobí škodu. Inak
tomu nebolo ani koncom minulého a
začiatkom tohto týždňa, keď Brati-
slava zažila dve búrky s väčším spá-
dom zrážok.
Dôsledkom boli prúdy vody valiace sa
po uliciach, vyvrátené kanalizačné
poklopy, zatopené pivnice a podchody.
Dažďová voda, ktorej spadlo o niečo
viac ako obvykle jednoducho nemala

kadiaľ odtekať do kanálov a tak si hľa-
dala vlastnú cestu. Mnohé kanalizačné
vpusty boli totiž ako býva v tomto
meste zvykom upchané.
Hovorcovia mesta a mestských častí sa
unisono nechali počuť, že samosprávy
kanalizačné vpusty na nimi spravova-
ných komunikáciách bezodkladne vy-
čistia. Na druhý deň sa síce v bratislav-
ských uliciach objavili čistiace vozidlá,
zďaleka však nestačili vyčistiť všetko.
Veď len na magistrátnych cestách 1. a
2. triedy je podľa dostupných údajov
zhruba 9000 vpustov a ich čistenie je

náročné, pretože ide prevažne o ručnú
prácu.
Podobným problémom, ako sú zanese-
né kanalizačné vpusty sú aj neudržia-
vané a často upchané dažďové zvody
najmä na starších domoch. V takýchto
prípadoch totiž dažďová voda neodte-
ká zvodmi do kanalizácie, ale steká zo
striech často na steny domov a vytápa
nielen pivnice ale aj byty.
Tak ako je za stav kanalizačných vpus-
tov zodpovedný správca komunikácie,
za stav dažďových zvodov zodpovedá
správca nehnuteľnosti. (brn)

Prívalové dažde opäť ukázali, aké sú

dôležité vyčistené kanalizačné vpusty

Aby stromy

nepadli, majú

sa včas nahradiť
STARÉ MESTO
Minulotýždňový pád mohutného
stromu z Grassalkovichovej záhrady
na Štefánikovu ulicu upozornil na
problém, ktorý sa v Bratislave môže
objavovať stále častejšie. Staré stro-
my na uliciach mesta nie sú vôbec
také zdravé, ako na prvý pohľad
vyzerajú.
Prezidentská kancelária preverí, či aj
ďalšie stromy v prezidentskej záhrade
nepredstavujú riziko a nemôžu sa zrú-
tiť. Strom podľa prezidentovho hovor-
cu nejavil navonok nijaké známky cho-
roby a bol pokrytý čerstvými listami.
Až následne sa zistilo, že zvnútra bol
prehnitý, spráchnivený a neodolal
náporu vetra. Zdravý bol len naoko.
Naposledy ho pritom kontrolovali den-
drológovia z Ústavu ekológie lesa Slo-
venskej akadémie vied pred dvomi
rokmi. Injektážou vtedy nezistili žiad-
ne nedostatky vyše 40-ročného pagaš-
tana konského.
Rovnako starých stromov je v Bratisla-
ve neúrekom. Nejde len o gaštany,
mnohé z nich už koreňovým systémom
zničili chodníky, obrubníky a kanalizá-
ciu, niektoré sa nebezpečne nakláňajú a
je zrejme len otázkou času a sily vetra,
kedy padne ďalší. Odborníci upozorňu-
jú, že  stromy, ktoré sa zdajú byť v dob-
rej kondícii môžu naopak predstavovať
riziko. V minulosti totiž vedenie mesta
zanedbalo starostlivosť o zeleň a snahe
udržiavať uličné aleje ani nehovoriac.
Väčšinu stromov nechali kompetentní
vyrásť do výšky striech obytných
domov, kde majú korunu a kmeň majú
vlastne vyholený. Takéto staré stromy
by mali byť podľa dendrológov čo
postupne najskôr nahradené novými
mladými stromami, ktoré majú tvárnu
korunu. (brn)

AVION VÁS POZÝVA NA NAJDLHŠÍ, 
NAJŠIRŠÍ A NAJBYSTROZRAKEJŠÍ DEŇ DETÍ! 

Zažite najdlhšie a najvyššie súťaže, najširšie 
a najzábavnejšie vystúpenia a najbystrozrakejšie 
prekvapenia, ktoré vám otvoria všetky zraky!

Tešíme sa na vás!

ČAKAJÚ NA VÁS:

• Dlhý, Široký a Bystrozraký

• Najtvorivejšie tvorivé dielne

• Najdlhšie trampolínové výskoky

• Najspevavejšie vystúpenia

• Najsúťaživejšie súťaže

• Najvyššia chodúľová škola

• Najširšie úsmevy

• Najbystrozrakejšie pohľady

• Najbohatšie Ostrovy pokladov

Projekt 

Predstaničného

námestia čaká
STARÉ MESTO
Developer projektu Predstaničného
námestia tvrdí, že by s asanáciou a
prípravou pozemku mohol začať
koncom tohto roku. Prekážkou však
podľa neho je, že mu mesto Bratisla-
va stále neodovzdalo pozemky, na
ktorých sa má stavať. Primátor
mesta navyše zorganizovala o pro-
jekte verejnú prezentáciu, ktorá bola
v pondelok 28. mája 2012. Podľa
investora bola zbytočná.
Realizácia projektu sa odďaľuje10
rokov. Na projekt je vydané územné
rozhodnutie, podľa developéra je preto
zbytočné organizovať nejakú verejnú
diskusiu. „Veľké zmeny nie je možné
robiť. Ak by sme do nich išli, musíme
sa vrátiť do územného rozhodnutia a
ideme štyri až päť rokov dozadu,“
povedal Roman Odzgan z developér-
skej spoločnosti Transprojekt. Verej-
ným prerokovaním sa však výstavba
podľa neho nemôže zabrzdiť.
Okrem pozemkov, ktoré mu mesto
neodovzdalo, developérovi chýba aj
stavebné povolenie. Dokonca oň ani
nepožiadal. „Najprv to musíme prero-
kovať aj so železnicami a ďalšími inšti-
túciami,“ vyhovára sa Odzgan. Staro-
mestský hovorca Tomáš Halán vysve-
tlil, že o povolení rozhodnú špecializo-
vané úrady, ako Obvodný úrad cestné-
ho hospodárstva, bratislavský magi-
strát, či stavebný úrad železníc. Mests-
ké zastupiteľstvo projekt schválilo v
roku 2000, aj v roku 2006. Najbližšie o
tom majú poslanci rokovať v júni.
V zmluve o budúcej kúpnej zmluve,
ktorú developér podpísal s mestom ešte
počas bývalého vedenia, sa stanovil
záväzný termín do roku 2016. Vtedy
musia byť postavené všetky vyvolané
investície pre mesto. „Ide len o infra-
štruktúru, cesty, križovatky. Nespadá
tam ani nákupné stredisko ani obnova
železničnej stanice,“ tvrdí Odzgan.
Budova stanice však nie je nijako
obmedzená časom. Spoločnosť má so
železnicami zmluvu na 50 rokov. Ple-
chovú halu by však chceli zbúrať už na
budúci rok. (brn)
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Na Kramároch na rohu Stromovej a
Jakubíkovej ulice je starší rodinný
dom so záhradou, ktorý prerobili na
rodinnú reštauráciu. Reštaurácia sa
volá SLNEČNÁ ZÁHRADA, príjem-
né posedenie je však aj vo vnútri.
Interiér reštaurácie, ktorá je celá nefaj-
čiarska, tvorí fakticky jedna miestnosť
na prízemí, kde po rekonštrukcii nechali
odhalený drevený strop a tehlové múry s
betónovými prekladmi. Z betónu je aj
barový pult, ktorý je uprostred miestnos-
ti. V zadnej časti reštaurácie sú kožené
lavice, za ktorými sú zrkadlá siahajúce
až po strop, čo vyvoláva dojem, že reš-
taurácia je podstatne väčšia. Kapacita je
32 miest, boli sme však svedkami, že
jeden čašník to tu má s obsluhou ťažké.
Reštauráciu Slnečná záhrada sme navští-
vili dvakrát - prvýkrát sme boli v záhra-
de, druhýkrát v dome. V záhrade sú
paradoxne slnečníky pre tých, ktorým
slnko v Slnečnej záhrade prekáža. Sym-
patické je, že tu pamätali aj na deti, ktoré
tu majú trampolínu.
Nás však zaujímalo najmä to, ako a čo tu
varia. Okrem denného menu za 4,90  €
majú v jedálnom lístku predjedlá, kurací

vývar a polievku podľa dennej ponuky,
sendviče, ššaláty, cestoviny a syry, ryby,
mäso, detské jedlá a dezerty.
Väčšina jedál je pripravovaná na grile.
Ako predjedlo sme si dali grilovaný bak-
lažán plnený ovčím syrom  s listovým
šalátom (4,90 €). Jednoduché a chutné
jedlo. Ochutnali sme aj hovädzí tatársky
biftek podávaný tradičným spôsobom
(9,90 €), to znamená dochutený všetký-
mi prísadami ako sa patrí s hriankami -
opečenými na sucho alebo na oleji.
Z polievok sme si dali kurací vývar so
zeleninou (1,60 €) a polievku podľa den-
nej ponuky - v našom prípade fazuľovú
polievka s údeným mäsom (1,60 €).
Vývar bol dosť slabý a bola to skôr
rezancová polievka. Naopak fazuľovica
bola vynikajúca. Veľmi dobré boli aj
bryndzové halušky so slaninkou (3,90
€), vykostené kuracie stehná na grile
podávané so zemiakovými plackami
(5,90 €). Grilované kuracie prsia plnené
bryndzou a špenátom s brusnicovou
omáčkou (5,90 €) s varenými zemiakmi

(1,50 €) boli originálne, porcia to však
bola taká skromnejšia, omáčka bola prí-
liš riedka a nevýrazná. Trochu nás skla-
mal retro steak zo sviečkovice s volským
okom, toastom a omáčkou podľa výberu
(14,90 €) s opekanými zemiakmi (1,50
€). Nielenže sa usmievavá slečna zabud-
la spýtať, ako si ho želáme pripraviť, bol
akýsi húževnatý.
Milo nás prekvapil prístup k deťom.
Okrem trampolíny a detského kútika
oceňujeme najmä zemiakové smajlíky s
kuracím rezňom a kečupom (3,90 €).
Smajlíky boli síce polotovarom, ale na
tanieri pôsobili veselo.
Slnečná záhrada nie je žiadna svetová
gastronómia, ale taká jednoduchá do-
máca kuchyňa. Celkom príjemné pose-
denie nielen v tieni stromov, ale aj v
domčeku, z ktorého reštauráciu spravi-
li. Trochu dlhšie sa síce čaká na obslu-
hu, ale kam by ste sa zo záhrady zalia-
tej slnkom ponáhľali?
Naše hodnotenie:���
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Slnečná záhrada je rodinná reštaurácia 

Rast je v rukách domácich spotrebiteľov
Môj posledný príspevok do Bratislav-
ských novín bol, zdá sa, akýsi poch-
múrny. Zastihlo ma množstvo telefo-
nátov, listov a pohľadníc, ktoré ma
vyzývajú, aby som neprestala s písa-
ním. Tento nečakaný feedback (spät-
ná väzba) ma, priznám sa, potešil. 
Nie je ľahké písať pre neznámu množi-
nu čitateľov. Veď každú vekovú či vzde-
lanostnú skupinu zaujíma niečo iné. Ani
názov našej rubriky už celkom nezodpo-
vedá obsahu mojich príspevkov. Preto aj
teraz váham, akú tému nastoliť. Tak skú-
sim z každého rožka troška.
Jar je na svojom vrchole, ale akosi sa
predsa nechce vzdať ani zima. V záhra-
de na Záhorí spálil mráz 17. mája vinič,
orechy, gaštany, priesady rajčín. Horten-
zie spálilo už po druhý raz, takže kvetov
sa tento rok nedožijem. Úprimne pove-
dané, necítim veľkú bolesť: aspoň nebu-
dem mať problém s oberačkami! A opäť
raz ma matka príroda poučila, aké smieš-
ne sú naše žabomyšie politické šarvátky.
Pravda je však aj taká, že politici budú

mať aspoň objektívny dôvod na zvyšo-
vanie cien, daní a odvodov všetkého
druhu. Ako by to nerobili aj bez zásahu
prírody!
Neviem ako vás, ale mňa už začínajú
desiť arogantné a usmievavé tváre nášho
politického baby-manažmentu. Absol-
vované rýchlokurzy z ekonomiky dakde
v cudzine ich naučili dosť čierno-biele-
mu videniu. Nasadili také tempo pri plá-
taní štátneho rozpočtu, že si ani nestihli
všimnúť, že možno až dve tretiny obča-
nov Slovenska na to nestačia s dychom.
Vôbec si neuvedomujú, že ten fetišova-
ný rast hospodárstva nie je ani v ich
rukách, ani v rukách zahraničných
investorov, ale výlučne v rukách domá-
cich spotrebiteľov. Ak našich dôchod-
cov, nízkopríjmové domácnosti, armádu
zle platených robotníkov ožobráčia ešte
viac, nebude žiadny rast ekonomiky.
Naopak!

Spoliehať sa na kúpyschopnosť vysoko-
príjmových skupín obyvateľstva je do
neba volajúca slepota tvorcov rôznych
úsporných opatrení. Naši „privilegova-
ní“ občania totiž chodia nakupovať do
cudziny, kde je tovar a servis prvotried-
ny a v prípade reklamácie nemajú žiad-
ne problémy! Ana základe svojich pozo-
rovaní ešte pripájam, že často aj cena
výhodnejšia. Bolo by preto načase pre-
stať žmýkať donekonečna slovenského
spotrebiteľa a radšej sa pustiť do efektív-
neho zníženia nákladov na štátnu a
verejnú správu. No, prosím, nie tak, že
každý minister a riaditeľ organizácie
navrhne pre svoj orgán úsporné opatre-
nia! Ak už platíme nehorázne peniaze za
rôzne audity pochybných poradenských
domácich firiem, potom si radšej zavo-
lajme naozaj renomovanú zahraničnú
spoločnosť, v ktorej nefigurujú naši
„zázrační“ prognostici prepojení na
rôzne skupiny politického alebo „pocti-
vo“ zbohatlíckeho spektra.

Marta Černá, Fórum spotrebiteľov

Spoplatnenie

nerieši problém

s parkovaním 
LIST ČITATEĽA
V Bratislavských novinách č. 42/2011
bol článok, ktorý informuje o pripra-
vovanom spoplatnení parkoviska
pred predajňou Billa na Farského
ulici. Pri otváraní tejto predajne
odzneli vyjadrenia zástupcov firmy,
že parkovisko bude slúžiť bezplatne
aj obyvateľom okolitých ulíc.
Odvtedy prešlo zopár mesiacov, zrej-
me sa vymenili zástupcovia firmy a
dnes už nikto nechce pripomínať prí-
sľuby, ktoré odzneli pred časom.
Podľa informácie z miestneho úradu
patrí Bille aj veľký, nevyužitý poze-
mok pri tejto prevádzke. Ak parkovis-
ko dnes nevyhovuje, prečo na prázd-
nom priestranstve nerozšírite parkova-
nie pre svojich klientov? Ten prázdny,
nevyužitý pozemok by dnes bol vhod-
ným miestom na výstavbu poschodo-
vého parkovacieho domu, ale BILLA
radšej spoplatní tých niekoľko parko-
vacích miest, aby si nahradila úbytok
klientov v obchode.
Prečo sa radšej nezamyslia, či klienti
nestratili dôveru k predávajúcim v tejto
prevádzke? Niekoľkokrát sa mi stalo,
že ceny pri tovare na regáli boli iné,
než ich účtovala pokladnica. Ani raz mi
reklamáciu nevybavili - vedúci/vedúca
sa nenachádzali vo svojej kancelárii
ani po pol hodine čakania.
Toto však nie je problém, ktorý chcem
teraz riešiť - chodím nakupovať inde.
Parkovanie v Petržalke je však problé-
mom takmer všetkých jej obyvateľov a
treba ho riešiť v prvom rade rozšírením
parkovacích kapacít a nie spoplatňova-
ním existujúcich.
Keď už podnikáte v oblasti služieb, tak
sa správajte ako podnikatelia, ktorým
záleží na dlhodobej činnosti aj v pro-
spech klientov, nie iba na rýchlom
zhŕňaní ziskov.

Ing. Jana Bachárová, Petržalka

Železničný

hluk náš

každodenný
LIST ČITATEĽA
Mesto na rozdiel od vidieka má svoje
špecifiká. V meste sa obvykle žije
rýchlejšie, drahšie, menej zdravo,
ale, žiaľ, i hlučnejšie. Známy výrok o
tom, že ticho lieči, je pre život v
meste takmer utópiou... 
Problém, o ktorom chcem hovoriť, sa
týka železničného hluku. Je súčasťou
nášho mesta a bytostne sa dotýka oby-
vateľov prakticky všetkých mestských
častí - Bratislavou totiž prechádza
mnoho železničných tratí. Ako obyva-
teľka Ostredkov mám v blízkom
susedstve trojkoľajovú železničnú trať,
ktorá de facto oddeľuje územie Ostred-
kov od Trnávky. Kto býva v tejto časti,
alebo ju aspoň pozná, ten veľmi dobre
vie, že obytná zóna - či už paneláky na
strane Ostredkov, alebo rodinné domy
na strane Trnávky - sa tu začína len v
nepatrnej vzdialenosti od spomínanej
železnice, takpovediac čo by kameňom
dohodil. 
Touto trasou denne prechádzajú všetky
typy vlakov. Frekvencia ich prejazdov
je rôzna, ale za 24 hodín nám ich tak-
mer pod oknami prejde niekoľko
desiatok, a to sa opakuje 365 dní v
roku. Čo z toho vyplýva? Obrovský
hluk, ktorý, či už chceme alebo
nechceme, musíme akceptovať a svo-
jím spôsobom tolerovať. Je tu však ešte
problém, ktorý sa nesmierne zväčšil
hlavne v poslednom čase - a tým je
výrazne preexponovaná výstražná zvu-
ková signalizácia - jednoducho pove-
dané „príšerné trúbenie“.
Už samotná hlučnosť prechádzajúcich
vlakov je veľmi vysoká. a tak v snahe
prekričať ten hluk zvyšujeme intenzitu
vlastného hovoreného slova, či pridá-
vame zvuk na televízoroch, lebo ani
plastové okná to nestačia tlmiť,
nezriedka nám pritom vibrujú sklenené
výplne dverí, či hrkoce porcelán vo
vitrínke, o popukaných stenách a opa-
dávajúcej omietke ani nehovoriac...
No v poslednom čase, akoby ani toto
nestačilo, ešte nám život znepríjemňu-
je ďalšia neželaná zvuková novinka.
Tá súvisí najmä so zavedením nových
tzv. žltých vlakov, ktoré premávajú na
trase Bratislava - Komárno, pričom
každý prejazd rušňovodiči avizujú
výrazným a nepríjemný trúbením - až
by sa dalo povedať „pískaním“ a verte
mi, je to veľmi obťažujúce, keď to člo-
vek MUSÍ počúvať denne takmer v
polhodinových intervaloch!
Iste, je chvályhodné, že sa konečne aj
na našich železniciach zvýšila kvalita
cestovania v podobe nových vlakov -
sú pekné, moderné, pohodlné, zatiaľ
čistučké, až na ten hluk...
Pýtam sa preto - je to naozaj nutné? Sku-
točne musia vlaky tak extrémne trúbiť?
Samozrejme, chápem, je to otázka bez-
pečnosti, ale v rámci sídliska by neza-
škodila istá miera ohľaduplnosti voči
obyvateľom. Prichádzajúci vlak je pred-
sa sám o sebe dosť hlučný na to, aby člo-
vek zaregistroval jeho prejazd a predpo-
kladám, že okrem svetelnej signalizácie
by stačilo aj krátke zvukové znamenie,
ale silno pochybujem o tom, že je nutné
súvislé trúbenie počas celého prejazdu
traťou v dĺžke niekoľkých stoviek
metrov!? A to dokonca nielen cez deň,
ale často aj v nočných hodinách! Nie je
to náhodou rušenie nočného pokoja? 

Ing. Zuzana Tumová, Ružinov

Škola spevu v zbore
pre dospelých amatérov

i začiatočníkov
Príďte 17. júna na koncert

2. ročníka o 19.00 h
Vstúpiť do 1. ročníka je možné

od 5.9.2012 od 1930 do 2100 h 5 €/h
Spievame v Súkr. ZŠ waldorf., Vihorlatská 10

Spievaním človek oslobodzuje
svoje tvorivé sily pre seba i svet.
lubica.knezovicova@gmail.com

hlasový pedagóg

POŽIČKY
DO 48 HODÍN

Peniaze v hotovosti,
bez dokladovania príjmov,

bez poplatkov vopred,
vyplatíme za Vás exekúcie,
ručenie nehnuteľnosťou

0919 188 842

Ak sú pre vás televízne kompro-
misy ťažkou skúškou, lebo sa
neradi vzdávate svojho obľúbe-
ného programu pre pokoj v
domácnosti, vydýchnite si. Počí-
tač ste síce doteraz používali
najmä na surfovanie po interne-
te či na prácu, teraz z neho ale
môžete mať aj televízor.

Ak máte doma FiberTV, užívať si
totiž môžete unikátnu novinku -
službu TV v počítači, s ktorou
môžete sledovať až pätnásť obľúbe-
ných staníc na vašom notebooku či
počítači. Práve ona vám zabezpečí,
že majstrovstvá Európy vo futbale si
môžete tentoraz pozrieť nerušene vo
svojom obľúbenom „kúte“, kým vo
vedľajšej izbe si fanúšikovia dizajnu
vychutnávajú napríklad novú sériu
programov o bývaní. Pozeráte si to

svoje, nemusíte sa prispôsobovať, a
čo je najlepšie, nemusíte ani kupo-
vať ďalší televízor.
A keď si z kolien zložíte notebook,
lebo zápas sa už skončil, s úsmevom

sa pripojíte k zvyšku rodiny. S
FiberTV ste skutočným pánom svoj-
ho času a televízie.
Viac informácií o FiberTV nájdete
na www.orangedoma.sk

Aj televízia môže zlepšiť vzťah

Kľúč, s ktorým
sa nezabuchnete

Otváranie bezpečnostných dvier
0948 31 00 69, 0905 31 00 69
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Máte pocit, že aj vaše sídlisko alebo
časť mesta by si zaslúžili viac zelene?
Teraz môžete jednoducho pomôcť, aby
sa sivé miesta rozrástli novými stroma-
mi a kríkmi. Do konca júna trvá súťaž
Zeleň pre mesto, v ktorej môžete
pomôcť vášmu mestu či obci vyhrať
3300 eur na výsadbu nových zelených
plôch a skrášliť tak svoje okolie.

V dnešných časoch výstavby budov, ciest
a obchodných centier je čoraz náročnejšie
nájsť v meste trocha zelene. Aj preto sa
Orange rozhodol usporiadať už druhý
ročník súťaže Zeleň pre mesto. V nej
môžu o nové zelené plochy zabojovať do
konca júna všetky mestá a obce po celom
Slovensku. Máte aj vy pocit, že by vaše
mesto alebo obec privítali viac stromov,
trávy či kvetov? Nie je to vôbec ťažké. Ak

ste zákazníkom Orangeu, stačí si aktivo-
vať elektronickú faktúru, alebo odniesť na
predajné miesto starý mobil, ktorý už
nepoužívate. Za každú z týchto jednodu-
chých aktivít získavate pre svoje mesto či
obec bod. Na každé zo šiestich víťazných
miest čaká až 3300 eur na výsadbu novej
zelene. Víťazmi sa stanú po dve mestá,
respektíve obce na západe, východe a v
strede Slovenska – vždy jedno s počtom
obyvateľov nad 15-tisíc a jedno, kde žije
do 15-tisíc obyvateľov. Minulý rok naj-
viac ekologických aktivít urobili obyvate-
lia Galanty, Námestova, Krompách,
Košíc, Banskej Bystrice a bratislavskej
Petržalky. Práve oni sa potom mohli tešiť
z nových stromov a kríkov, ktoré vyrástli
na miestach, kde predtým najviac chýbali.
Rozhodli ste sa zabojovať o ďalší zelený
kúsok pre vaše mesto alebo obec? Bližšie
informácie a pravidlá, ako sa zapojiť do
ekologickej súťaže Zeleň pre mesto, náj-
dete na www.orange.sk/zelen. 

1. Aktivujte si elektronickú faktúru:
� priamo na predajnom mieste Orangeu
� zaslaním bezplatnej SMS správy na
krátke číslo 962
� zavolaním na Zákaznícku linku 905
� alebo na internetovej stránke
www.orange.sk/efaktura.

2. Alebo prineste do predajne Orangeu
svoj starý telefón:
� nechajte ho priamo u predajcu pri kúpe
nového modelu,
� alebo ho odovzdajte na ekologickú lik-
vidáciu v 5 vybraných predajniach Oran-
geu.

Vedeli ste? 

Každých 1000 ľudí, ktorí si nechajú v
Orangei zasielať faktúry e-mailom, ročne
ušetrí v priemere 40 000 listov papiera, čo
predstavuje až 200 kilogramov. Za rok tak
všetci zákazníci Orangeu, ktorí majú
aktívnu službu Elektronická faktúra, spolu
ušetria neuveriteľných 74 ton papiera.

Prineste zeleň do vášho mesta

V predchádzajúcom ročníku sa z novej zelene tešili aj obyvatelia bratislavskej Petr-
žalky. S výsadbou nových stromov na sídlisku im pomáhali aj známi Petržalčania.

Ako sa do súťaže zapojiť a zbierať body pre svoje mesto?
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Hlavný program:

11:00 – 11:45 Slávnostné otvorenie veľkého 
OLOMPIJSKÉHO FINÁLE primátorom
Hlavného mesta SR Bratislavy Milanom 
Ftáčnikom ● Vyhodnotenie súťaží 
bratislavských škôl a odovzdávanie cien 

11:45 – 14:20 Súťaže sponzorov OLOMPIÁDY
Denis Lacho s kapelou 

14:20 – 15:05 Peter Cmorik Band
15:10 – 16:00 Mukatado

Program pre najmenších:

10.00 – 10.45 Divadlo na kolesách 
11:00 – 12:30 Klaun Adyno + klaun Roman
12:30 – 14:00 Diskotéka Jarka 

PROGRAM:

15. 6. 2012
Partizánska lúka

Bratislava
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na Veľkom OLOMPIJSKOM FINÁLEVšetci ste vítaní

Partneri:

Obyvatelia Palkovičovej ulice majú

po štyroch rokoch opäť kde parkovať
RUŽINOV
Štyri roky sa obyvatelia Palkovičo-
vej ulice museli pozerať na prázdne
parkovisko pod oknami, pričom
sami mali problém zaparkovať
vlastné autá v okolí svojho bydliska.
Od minulého týždňa sa to konečne
zmenilo. Vlastník pozemku ho po
dohode so samosprávou sprístupnil
Ružinovčanom.
Na parkovisku je vyše 107 parkova-
cích miest, čo obyvateľom priľahlých
domov výrazne pomôže. „Verejnosť
to po tých rokoch naozaj ocení, mám
skutočne radosť, že sa parkovisko
podarilo sprístupniť,“ povedal predse-
da Združenia obyvateľov Líščie nivy -
Palkovičova Jozef Matúšek.
Nič však nie je zadarmo. Vlastník po-
zemku, na ktorom je parkovisko, tu
chce stavať, riešením by mohla byť
zámena pozemku za iný pri trhovisku
na Miletičovej ulici, na ktorom je v
súčasnosti platené parkovisko. Teraz
bude na samospráve, aby dotiahla
zámenu pozemkov. Na jednej strane je
mestský pozemok na Miletičovej ulici
s rozlohou 4640 štvorcových metrov,

ktorý by mal byť zamenený za súkrom-
ný pozemok na Palkovičovej ulici s
rozlohou 3474 štvorcových metrov,
ktorý vlastní spoločnosť Zelenka, a.s.,
Bratislava.
„Naším zámerom je na takto získa-
ných pozemkoch na Miletičovej ulici
vybudovať polyfunkčný objekt v súla-
de s platným územným plánom mesta

a zároveň zabezpečiť dostatočnú
kapacitu parkovania pre divadlo tanca
Elledance prevádzkované jednou z
našich spoločností, čo bolo vlastne
primárnou motiváciou pre kúpu
pozemkov na Palkovičovej,“ tvrdí
predseda predstavenstva Zelenka, a.s.,
Dušan Levák. (pol)

FOTO - Juraj Mladý

OLOmpiáda

škôl vyvrcholí

v piatok 15. júna
BRATISLAVA
Mestská spoločnosť Odvoz a likvidá-
cia odpadu, a.s., (OLO) zapojila do
separácie domového odpadu tento
rok 8000 žiakov zo 45 bratislavských
základných škôl. Tí sa zúčastňujú na
dlhodobej súťaži OLOmpiáda, ktorá
vyvrcholí Veľkým OLOmpijským
finále v piatok 15. júna 2012 na
Železnej studienke.
Podiel separovaného odpadu na domo-
vom odpade v Bratislave rastie a tento
rok by mal rásť ešte výraznejšie. OLO
chce prostredníctvom školákov zvýšiť
na separovaní domového odpadu aj
účasť ich rodičov. Ako uviedol generál-
ny riaditeľ OLO Roman Achimský,
Bratislavčania ročne vyprodukujú viac
ako 170-tisíc ton odpadu a  vyseparujú
z neho asi len štvrtinu. Vo vyspelých
európskych krajín je pritom priemer
separovaného odpadu až 50 percent a
viac.
Bratislavčania preto majú čo doháňať.
Separovaním totiž nešetria len životné
prostredie, ale aj svoje peňaženky. Veď
za odvoz a likvidáciu separovaného
papiera, skla a plastov neplatia Brati-
slavčania nič, naopak separáciou im
klesá objem zmesového domového
odpadu, ktorého odvoz a likvidáciu pla-
tia formou miestneho poplatku.
Bratislavská školská OLOmpiáda je
koncipovaná ako dlhodobý program
pre žiakov základných škôl, ktorý je
inšpirovaný Letnými olympijskými
hrami v Londýne. Prvým vrcholom
teda bude Veľké OLOmpijské finále v
piatok 15. júna 2012 od 11.00 h na
Železnej studienke. OLO ako hlavný
organizátor tu očakáva až 3000 detí, pre
ktoré bude pripravený bohatý a netra-
dičný program. Pozvaní sú všetci Brati-
slavčania, ktorým záleží na ochrane
životného prostredia a pri nakladaní s
domovým odpadom separujú druhotné
suroviny - papier, plasty a sklo.
Ako prezradil generálny riaditeľ OLO
Roman Achimský, OLOmpiáda bude
pokračovať aj po letných prázdninách a
vyvrcholí o dva roky počas Zimnej
olympiády v Soči v roku 2014. (ado)

Národná galéria

zatvára tri stále

expozície
STARÉ MESTO
Slovenská národná galéria začiat-
kom júna zatvára tri stále expozície
vo Vodných kasárňach na Rázuso-
vom nábreží - Gotické umenie Slo-
venska, Barokové umenie na Slo-
vensku a Umenie 19. storočia na Slo-
vensku. Dôvodom má byť dosluhu-
júca klimatizácia vo Vodných kasár-
ňach a príprava na rekonštrukciu
premostenia SNG, ktorá je prioritou
aj nového vedenia ministerstva kul-
túry.
„Na prelome januára a februára pri
poruche zastaraného klimatizačného
systému a v dôsledku mimoriadne níz-
kych vonkajších teplôt bolo vo Vod-
ných kasárňach bezprostredne ohroze-
ných 28 diel - obrazov a drevenej poly-
chrómovanej skulptúry od 14. po 19.
storočie. Táto udalosť bola impulzom
pre ťažké rozhodnutie - zatvoriť časť
stálych expozícií, aby sme mohli naďa-
lej garantovať bezpečnosť zbierok,“
uviedla generálna riaditeľka SNG Ale-
xandra Kusá.
Niektoré obrazy a sochy, ktoré boli
súčasťou expozícií, sa použijú pri rein-
štalácii stálych expozícií na zámku
Zvolen. Zároveň galéria pripravuje
novú dočasnú expozíciu starého ume-
nia zo zbierok SNG na 1. poschodí
Esterházyho paláca, ktorú bude možné
navštíviť počas rekonštrukcie SNG.
Nevystavené diela budú uložené v
depozitároch. 
Počas prvého júnového víkendu tak
majú Bratislavčania možnosť rozlúčiť
sa so stálymi expozíciami. Kurátori
SNG naposledy predstavia zbierky
aktuálnych expozícií, ktoré budú uza-
vreté. Súčasťou programu bude aj kon-
cert starej hudby a finisáž výstavy
Denisa Lehocká 2012. (brn)

 
ČÍSLA HOVORIA JASNE

* Cena bez DPH.  Fiat Ducato light 2.0 115 k, komb. spotreba: 6,8 l/100 km, emisie CO
2
: 179 g/km.

NAJVÝKONNEJŠÍ VO SVOJEJ KATEGÓRII
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V sobotu 2. júna 2012 odštartuje už
tretí ročník projektu Na bicykli
deťom – medzinárodná charitatívna
cyklotúra naprieč Českou a Sloven-
skou republikou. Ide o jedinečnú
akciu, ktorá sa svojím charakterom a
medzinárodným rozsahom zaradila
medzi významné projekty na podpo-
ru onkologicky chorých detí. 
Unikátny česko-slovenský projekt opäť
podporila aj Bratislavská župa. Svoje
meno charitatívnej akcii prepožičal pro-
fesionálny cyklista Peter Sagan. Pelotón
štartuje 2. júna v najvýchodnejšej slo-
venskej obci Nová Sedlica, do Bratisla-

vy príde vo štvrtok 7. júna. Počas 14
etáp prekoná 1946 kilometrov a prejde
cez 423 miest a obcí. Cieľom je najzá-
padnejšie mesto v Českej republike -
Aš, kam peletón dorazí 16. júna. 
Trasa na Slovensku je rozdelená do
siedmich etáp, pelotón postupne prejde
naprieč celým Slovenskom. Šiesta a
posledná siedma etapa sú špeciálne,
keďže cyklisti počas týchto dvoch dní
prejdú tri krajiny, okrem Slovenska
navštívia aj rakúsku Viedeň, aby sa z nej
dostali do Českej republiky, konkrétne
do Brna. „Šport je dôležitou súčasťou
našich životov, a to by sme mali pripo-

mínať najmä mladým generáciám.
Tento cyklistický medzinárodný a cha-
ritatívny projekt patrí medzi významné
podujatia, pretože spája ľudí a zároveň
pomáha onkologicky chorým pacien-
tom,“ povedal na tlačovej konferencii
bratislavský župan Pavol Frešo. Záro-
veň doplnil, že rozvoj športových aktivít
spolu s cykloturistikou patria medzi pri-
ority Bratislavskej župy.
Pelotón aj tentoraz povedie svetoznámy
cyklista a osemnásobný majster sveta
jazdiaci na vysokom bicykli Jozef
Zimovčák. Na pretekov sa zúčastnia i
známe osobnosti ako herec Ivan Vojtek,

dráhový cyklista Jozef Žabka, hokejisti
z NHL, bratia Peter a Juraj Saganovci,
bratia Peter a Martin Velitsovci, futbalo-
vý útočník Filip Šebo, operný spevák
Martin Babjak, tanečník Jaro Bekr a
mnohé ďalšie osobnosti z kultúrneho,
športového čo politického života. Podu-
jatie podporujú aj olympijskí víťazi
Peter a Pavol Hochschornerovci.
„Vďaka všetkým ľuďom funguje pro-
jekt už tretí rok a má veľkú šancu
pokračovať ďalej. A čo je najdôležitej-
šie, vďaka projektu sa onkologicky
chorým deťom žije aspoň o trošku lep-
šie,“ uzavrel predseda OZ Deťom pre

život Miroslav Bílik.  
Minulý rok sa podarilo v rámci projektu
vyzbierať takmer 16-tisíc eur, za ktoré
sa zrealizovali tri regeneračné pobyty
pre deti a rodičov v Tatranskej Lomnici.
Predošlý rok boli vyzbierané peniaze
venované šiestim detským onkologic-
kým klinikám na území Česka a Slo-
venska. „Ani tento rok to nebude inak,
vyzbierané financie opäť veľmi pomô-
žu malým bojovníkom,“ doplnil Miro-
slav Bílik. 
Ďalšie informácie a podrobnú trasu s
časovým harmonogramom je možné
nájsť na webových stránkach
www.nabicyklidetom.sk a www.hig-
bic.cz.

Medzinárodný cyklistický maratón na pomoc

onkologicky chorým deťom štartuje 2. júna

Na medzinárodnej charitatívnej cyklotúre sa zúčastnia aj osobnosti ako herec
Ivan Vojtek, dráhový cyklista Jozef Žabka, ako aj bratia Saganovci a Velitsovci.

Z vyzbieraných peňazí budú opäť uhradené spoločné regeneračno - rekondičné
pobyt pre rodiny onkologicky chorých detí.

Súčasťou projektu sa mô-
žete stať aj VY! Stačí sa
pripojiť k pelotónu na
akejkoľvek trase a absolvo-
vať na bicykli akúkoľvek
vzdialenosť. Okrem stálych
účastníkov pelotónu sa do
akcie na bicykli môže zapo-
jiť aj širšia verejnosť v
regiónoch, ktorými bude
túra prechádzať. Projekt
môže verejnosť podporiť aj
finančne na číslo účtu:
0634024952/0900.
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STARÉ MESTO
Bratislavský hrad bude v sobotu 2.
júna 2012 patriť deťom. Kancelária
Národnej rady SR tu pre všetky bra-
tislavské rodiny s deťmi pripravila
bohatý program v rámci projektu
Bratislavský hrad deťom!
Od 10.00 h bude veselo na západnej
terase Hradu, kde bude U-rampa a adre-
nalínové atrakcie, ale aj na východnej

terase, kde bude skákací hrad, šmy-
kľavka, dog dancing, tvorivé dielne a
maľovanie na tvár pre menšie deti. Na
čestnom  nádvorí a na nádvorí hradné-
ho paláca budú spievať Kristína a
Tomáš Puskailer, ktorí sa deťom radi
podpíšu do pamätníčkov. Každé dieťa,
ktoré na Hrad príde, dostane zadarmo
zmrzlinu. Platí to však len do vyčerpa-
nia zásob zmrzlinového stroja!

Okrem toho budú mať návštevníci
Hradu možnosť bezplatnej prehliadky
expozícií Slovenského národného mú-
zea - Klenotnice a výstavy Krásna Hôr-
ka, vláčikom sa potom budú môcť
odviezť na Úrad vlády, kde bude v
sobotu Deň otvorených dverí. 
V prípade nepriaznivého počasia
bude pre deti pripravený náhradný
program v hradnom paláci. (knr)

Zo zničeného domčeka na nábreží

bude bufet, otvoria ho do konca júna
STARÉ MESTO
Zdevastovaný domček na nábreží
pod Starým mostom sa zmení na
bufet. Pôvodne tento objekt slúžil na
predaj kvetín, v bývalom režime však
bol hraničnom pásme a v posledných
rokoch tam prespávali bezdomovci.
Túto zimu tu najmenej raz založili
požiar a opakovane proti nim zasa-
hovala polícia.
Domček aj pozemok, na ktorom stál,
patrí akciovej spoločnosti Verejné prí-
stavy, ktorú založil štát prostredníctvom
ministerstva dopravy, pôšt a telekomu-
nikácii. Tá pozemok aj s objektom pre-
najala spoločnosti J a F, s.r.o., ktorá tu
plánuje po rekonštrukcii objektu otvoriť
nový bufet. Podľa konateľa spoločnosti
má byť otvorený do konca júna. Zmiz-
núť má aj hrdzavý plot zo strany parko-
viska, pred bufetom bude terasa.
Zaujímalo nás, čo chce spoločnosť
Verejné prístavy, a.s., robiť so zanedba-
ným pozemkom z druhej strany protipo-

vodňového múra. Ako sme sa dozvede-
li, má ho dlhodobo prenajatý Metro Bra-
tislava, a.s., pre potreby rekonštrukcie
Starého mosta. Paradoxne mesto Brati-
slava nedávno vyzvalo vlastníka

pozemku, aby ho upratal, ten na uprato-
vanie pozemku vyzval Metro Bratisla-
va, kde má mesto väčšinový podiel.
Minulý týždeň, pozemok vyčistili. (pol)

FOTO - Slavo Polanský

Začali petíciu

proti cyklotrase

cez Sihoť
KARLOVA VES
Občianske združenie Nie ropovodu
cez Žitný ostrov ohlásilo petíciu za
ochranu strategicky významného
vodného zdroja Sihoť pre Bratislavu
a nebudovanie cyklotrasy cez toto
územie. 
Podľa občianskych aktivistov je totiž
budovanie cyklotrasy cez chránený
areál a vodný zdroj Sihoť neprípustné.
V spolupráci so Slovenskou asociáciou
hydrogeológov sa preto rozhodli
vyhlásiť petíciu za ochranu tohto vod-
ného zdroja. Cieľom petície je vyhláse-
nie ostrova Sihoť za chránenú vodohos-
podársku oblasť (CHVO), obmedzenie
ťažby dreva len na výrub kalamitného
dreva a chorých stromov, zrušenie
poľovníckeho revíru na ostrove Sihoť a
nebudovanie cyklotrasy cez tento
významný vodný zdroj.
Ostrov Sihoť je najstarší vodný zdroj,
ktorý slúži Bratislavčanom nepretržite
od roku 1886 a prežil obe svetové
vojny, obdobie socializmu a taktiež bol
jediný vodný zdroj, ktorý zásoboval
západnú časť Bratislavy, keď ropné
látky znečistili vodný zdroj Podunajské
Biskupice.
„Občianske združenie Nie ropovodu
cez Žitný ostrov považuje za verejný
záujem ochranu pitnej vody a nie
zábavky určitej skupiny obyvateľstva,“
uvádza sa v stanovisku občianskeho
združenia Nie ropovodu cez Žitný
ostrov. (mik)

Ostrov Sihoť

je chráneným

areálom
KARLOVA VES
Dunajský ostrov Sihoť je od 15.
mája 2012 zákonom chráneným
areálom. Rozhodol o tom Krajský
úrad životného prostredia v Brati-
slave vyhláškou č. 2/2012 zo 4. apríla
2012. Chránený areál s celkovou
rozlohou 234,91 hektára sa podľa
povahy prírodných hodnôt člení na
dve zóny s 2. a 3. stupňom územnej
ochrany.
Na celom slovenskom úseku Dunaja sa
dodnes zachovalo už len niekoľko
posledných lokalít pôvodných lužných
lesov. Jednou z nich je aj Sihoť v mest-
skej časti Karlova Ves. Táto lokalita je
súčasťou európskej siete chránených
území NATURA 2000. Cieľom vyhlá-
senia chráneného areálu je zabezpečiť
ochranu biotopov európskeho význa-
mu.
Sihoť predstavuje najväčší dunajský
ostrov v Bratislave, jeho neprístupnosť
dala priestor pre zachovanie bohatého
druhového zloženia územia, ako aj
typického rázu lužnej krajiny. Na
území sa nachádzajú hodnotné vŕbovo-
topoľové a dubovo-brestovo-jaseňové
lužné lesy s výskytom mnohých sta-
rých stromov jedinečnej ekologickej
hodnoty. 
Sihoť je obkolesená z jednej strany
hlavným tokom Dunaja a z druhej Kar-
loveským ramenom, ktoré je posled-
ným voľne tečúcim ramenom Dunaja
na Slovensku. Dynamika tečúcej vody
umožňuje vznik štrkových lavíc a kol-
mých brehov, ktoré boli v minulosti
prirodzenou súčasťou dynamických
procesov rieky a predstavujú význam-
né hniezdne a potravné biotopy pre
viaceré druhy živočíchov. 
Na území ostrova Sihoť sa tiež začali
písať dejiny bratislavského vodáren-
stva, ktoré siahajú až do roku 1882,
keď tu bola vykopaná prvá studňa pit-
nej vody. Ostrov predstavuje aj v
súčasnosti významy zdroj kvalitnej pit-
nej vody pre Bratislavu. Bratislavská
vodárenská spoločnosť, a.s., tu pre-
vádzkuje viacero studní vrátane histo-
rických objektov. (broz)

Bratislavský hrad bude patriť deťom

Akcia trvá od 1.-30. 6. 2012.
Infolinka: +421 2 433 304 00

platí v Showroome prvotriedneho spánku v Bratislave
(Galvaniho 7, pon - so: 10.00 - 20.00 hod, ne: zatvorené) 
a v e-shope na stránke www.perdormire.sk

�

�

Kontakt tel.:
02/5464 5363

PARKING V CENE*  *K VYBRANÝM BYTOM,  AKCIA PLATÍ DO 30. 6. 2012
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Zelená hliadka

upratovala

rameno
PETRŽALKA
Dobrovoľnícke iniciatívy Zelená
hliadka a Upratovanie Petržalky zor-
ganizovali od začiatku marca do
polovice mája čistenie Chorvátskeho
ramena, ktoré preteká stredom mest-
skej časti Petržalky a má približne
5,5 kilometra.
Počas deviatich upratovacích dní od
Bosákovej ulice až po čistiareň odpado-
vých vôd na juhu Petržalky 109 dobro-
voľníkov odpracovalo 396 človekoho-
dín. Vyzbierali spolu 127 plastových
vriec plných odpadu, našli tu automobi-
lové pneumatiky, nábytok, nákupný
vozík, vaňu, policajný obušok, osobný
počítač a ďalšie väčšie predmety.
„Chceli by sme sa touto cestou poďa-
kovať miestnym obyvateľom, ktorí sa
k nám pridali a pomohli vyčistiť svoje
vlastné okolie, a zároveň ich vyzvať na
zvýšenej starostlivosti o vlastné oko-
lie, hlavne o vyčistené Chorvátske
rameno. Vďaka patrí aj petržalskej
samospráve, ktorá zabezpečila odvoz
vyzbieraného odpadu a požičala nám
niekoľko nástrojov používaných pri
čistení,” uviedol Matúš Čupka zo
Zelenej hliadky.
Dobrovoľníci aj touto cestou vyzývajú
dobrovoľníkov, aby prišli pomôcť pri
čistení lužných lesov na petržalskom
brehu. Postupne budú čistiť územie od
Starého mosta smerom k Prístavnému
mostu a ďalej až do okolia Jarovecké-
ho ramena. (pol)

Bezplatná linka
0800 800 090
Vlastníte byt a máte 
fi nan né problémy?
Potrebujete splati

svoje dlhy?

POMÔŽEME VÁM
A VYRIEŠIME ICH SPOLU

Koncert

belasého motýľa

bude 5. júna
RUŽINOV
V utorok 5. júna 2012 bude od 16.00
h na Námestí Eurovea už ôsmy Kon-
cert belasého motýľa. vystúpia tu
SlowFlow, Funny Fellows, Peter
Cmorík, Zdenka Predná, Lavagance
a Polemic.
Koncert má podporiť Deň belasého
motýľa, ktorý v piatok 8. júna 2012 na
Námestí SNP organizuje Organizácia
muskulárnych dystrofikov ako celoná-
rodnú osvetu o ochorení svalová dystro-
fia spojenú s verejnou zbierkou. O 14.30
sa vyše 100 motorkárov vydá z Námes-
tia SNP a Námestia Eurovea na spanilú
jazdu Bratislavou, aby silné motory
pomohli slabým svalom. (dbm)

Jubilejné Dni Petržalky vyvrcholia

16. júna na Závodisku v Starom háji
PETRŽALKA
Petržalská samospráva pripravila pre
obyvateľov mestskej časti a všetkých
Bratislavčanov jubilejný 15. ročník
Dní Petržalky. Počas piatich týždňov
je pre verejnosť pripravená dvadsiat-
ka podujatí kultúrneho, športového,
charitatívneho, spoločenského a
hudobného charakteru.
Novinkou bolo adrenalínové otvorenie
festivalu cyklistickou ekvilibristikou
pretekárov v skateparku Concrete jungle
jam 12. a 13. mája 2012. 
Tohtoročnou novinkou festivalu je aj jej
charitatívny rozmer, v utorok 29. mája
starosta Vladimír Bajan a ďalší Petržal-
čania darovali krv v Základnej škole na
Gessayovej ulici.

Čerešničkou na festivalovej torte bude
Galaprogram Dní Petržalky v areáli
Závodiska v Starom háji v  sobotu 16.
júna 2012. Od predpoludnia do polnoci
bude pre deti, mládež, dospelých i senio-
rov pripravené množstvo rôznorodých
atrakcií a pestrý zábavný, tanečný,
hudobný program. Okrem hudobných
skupín Bukasov masív, Lojzo, Tublatan-
ka, Medial Banana, Repete, AMO či
Marcela Palondera  sa všetci návštevníci
môžu tešiť na nemeckú synthpopovú
skupinu Alphaville.
Atmosféru galaprogramu dotvoria sprie-
vodné podujatia ako Detská scéna (fol-
klórne súbory, bábkové divadlo, víťazi
speváckych súťaží, kúzelník), Jarmok
remesiel s voľným predajom ľudových

výrobkov, tradičná súťaž vo varení gulá-
šu, Petržalská burza kníh a iné.
Športová časť Dní Petržalky sa začala
19. mája Petržalským uličným basketba-
lovým turnajom a  turnajom O pohár sta-
rostu Petržalky v tenisovej štvorhre.
Medzinárodný deň detí bude pre tie petr-
žalské Dňom odvahy, ktorý bude zame-
raný na oživenie branného športu v
základných a stredných školách. V sobo-
tu 2. júna 2012 vyvrcholí celoročná
súťaž Petržalka v pohybe pre deti z 1.
stupňa základných škôl veľkým finále
na  Základnej škole na Budatínskej. 
V piatok 8. júna 2012 budú opäť na
základnej škole na Budatínskej futbalo-
vej súťaže Penalta, MiniPenalta a nová
LadyPenalta. (mgl)
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V Bratislave

vznikne viacero

nových ulíc
BRATISLAVA
Bratislavské mestské zastupiteľstvo
má na májovom zasadnutí vo štvr-
tok 31. mája 2012 rozhodnúť o po-
menovaní nových ulíc vo viacerých
mestských častiach. Ide prevažne o
nové ulice, ktoré vznikli novou
výstavbou.
V mestskej časti Čunovo majú vznik-
núť nové ulice Cezmínová, Iberková,
Ibišteková, Konopiská, Krušpánová,
Rakytníková, Rebríčková a Zobová. V
Jarovciach majú vzniknúť ulice Ba-
žantnicová, Plitvická a Zamatová. V
Rusovciach vzniknú ulice Ágosta
Sőtéra, Mínešská, Pri žrebčíne a Švaj-
čiareň.
Najviac nových ulíc pribudne v Petr-
žalke - v lokalite Janíkove role to budú
ulice Fiľakovská, Sitnianska a Urpín-
ska, v lokalite Južné mesto  ulice Azú-
rová, Béžová, Fialová, Žltá, Popperovo
námestie, Slnečnicové námestie, Dro-
pia, Hýlia, Labutia a v lokalite Kapi-
tulské polia ulice Františka Oswalda,
gen. mjr. Antona Petráka, Ladislava
Šefca a Mariána Kochanského.
V Novom Meste zase ulice Aliberneto-
vá, Merlotová, Neronetová a Pálavská,
časť Horskej ulice sa zmení na Lipovi-
nová. V Rači vzniknú ulice Drozdová,
Fongová, Piesková a Krasňanoch Ulica
Augustína Murína. Vo Vajnoroch sa
názov Ulice Františka Feketeho na žia-
dosť obyvateľov zmení opäť na Toma-
novu ulicu.
V Dúbravke majú vzniknúť ulice Pri
štadióne, Pántikova (podľa Júliusa
Pántika) a Pri Hrubej lúke. V Záhor-
skej Bystrici v lokalite Pod vŕškami sa 
majú ulice pomenovať podľa Antona
Floreka, Barancová, Čerencová, Kap-
sohradská, Lančárska, Málová, Na
Krčoch, Ostriežová, Ota Holúska,
Strminová a Zárubová, časť Ulice plk.
Prvoniča sa zmení na Ulicu Štefana
Rosívala. (brn)

Mesto chce

zriadiť vlastný

útulok zvierat
BRATISLAVA
Mesto Bratislava plánuje zriadiť
vlastný útulok zvierat, ktorý by
zabezpečoval priestor pre ustajnenie
odchytených zabehnutých, túlavých
alebo zranených zvierat, predovšet-
kým psov a mačiek, alebo sa finan-
čne podieľať na prevádzke útulku.
Uviedol to primátor Bratislavy Milan
Ftáčnik (nezávislý) s tým, že mesto
uvažuje o systéme tzv. kontajnerovej
skladačky. Išlo by o prepravné kontaj-
nery s veľkosťou približne 12 x 5 met-
rov. Na ich umiestnenie nie je potrebné
stavebné povolenie a podľa potreby je
možný ich presun. 
Skôr ako mesto začne s budovaním
vlastného útulku, požiadalo minister-
stvo pôdohospodárstva o stanovisko k
nejednoznačnému ustanoveniu zákona
o veterinárnej starostlivosti, podľa kto-
rého povinnosťou obce je zriaďovať,
prevádzkovať a podieľať sa na pre-
vádzke útulkov a karantén pre zvieratá.
Mesto v súčasnosti pripravuje súťaž na
odchyt túlavých zvierat, keďže 6. sep-
tembra 2012 sa končí zmluva so Slobo-
dou zvierat na túto činnosť. (brn)

Zničené rozvodné skrine na nábrežnej 

promenáde nemajú žiadneho majiteľa
STARÉ MESTO
Už niekoľko rokov na nábrežnej
promenáde sú na staromestskej náb-
režnej promenáde hrdzavé a poško-
dené rozvodné elektrické skrine,
ktoré sú podľa všetkého nefunkčné,
ale stále sú v nich elektrické rozvody.
Jedna je uprostred promenády pri
Propeleri, druhá je na Šafárikovom
námestí pri výjazde na Starý most.
Najskôr sme sa, pochopiteľne, obrátili
na Západoslovenskú energetiku, ktorá
je najväčším dodávateľom elektrickej
energie v meste. Ukázalo sa, že nie
každá rozvodná elektrická skriňa musí
patriť ZSE. „Uvedené skrine nie sú a
ani neboli v majetku ZSE a ich odstrá-
nenie preto zostáva na pleciach nezná-
meho vlastníka,“ uviedol pre Bra-
tislavské noviny vedúci kancelárie
predstavenstva Západoslovenskej ener-
getiky, a.s., Ján Orlovský.
Správcom nábrežnej promenády je
mestská časť Staré Mesto, preto sme
odpoveď na otázku, čo s devastovaný-
mi rozvodnými elektrickými skriňami,
hľadali práve tu. Dozvedeli sme sa, že
problémom sa už zaoberá aj mestská

časť. „V prvom rade je potrebné zistiť
majiteľa rozvodných skríň, preto sme
oslovili spoločnosti Siemens, Západo-
slovenskú energetiku a Dopravný pod-
nik Bratislava ako možných majiteľov.
Dopravný podnik potvrdil, že majite-
ľom nie je. Staré Mesto očakáva vyja-
drenia ďalších dvoch spoločností. V
prípade, že vlastníka nezistíme, Staré
Mesto zabezpečí odstránenie skríň na

vlastné náklady,“ uviedol hovorca Sta-
rého Mesta Tomáš Halán.
Zostáva veriť, že bez ohľadu na to, či
sa majiteľa rozvodných skríň podarí
nájsť alebo nie, čo najskôr z nábrežia
zmiznú. Nielenže kazia estetický do-
jem z promenády, navyše môžu spôso-
biť zranenie deťom či okoloidúcim
chodcom. (ado)

FOTO - Slavo Polanský

Centrum Kramáre, spol. s r. o., Limbová 22, 831 01 Bratislava, tel.: +421 918 404 903, +421 2 20710 273

www. centrumkramare.sk

 večerné vyšetrenie na objednanie
 operácie bez dlhého čakania

 ušno-nosovo-krčné, urológia, plastická 
a estetická chirurgia

 vyšetrenia, konzultácie
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VYHLASUJE
výberové konanie na  funkciu

vedúci kancelárie starostu
mestskej časti Nové Mesto

Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – ekonomické 
- minimálne  5 rokov praxe 

Ďalšie kritériá a požiadavky: občianska bezúhonnosť,
prax v riadení a organizovaní, komunikačné schopnosti.

Zoznam požadovaných dokladov: písomná žiadosť
(obsahujúca aj súhlas uchádzača so spracovaním osobných
údajov počas výberového konania), kópia vysokoškolského
diplomu, profesijný štrukturovaný životopis, prehľad o
doterajšej praxi so stručným popisom pracovných činností, 
výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace.
Písomnú žiadosť zaslať spolu s požadovanými
originálnymi alebo úradne overenými dokladmi
najneskôr do 30. júna 2012 na adresu:

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, personálny úsek
Junácka ulica 1, 832 91 Bratislava 3
Obálku je potrebné označiť:

„Výberové konanie - vedúci kancelárie starostu”

HĽADÁ ZÁUJEMCOV
na obsadenie pracovných pozícií:

odborný pracovník
pre investičnú výstavbu

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa  stavebného smeru
- min. 2 roky praxe v investičnej výstavbe

samostatná účtovníčka  
- vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru, prax  min.
5 rokov
- znalosť komplexného podvojného účtovníctva vo verejnej
správe, účtovných závierok, výkazníctva; znalosť rozborovej
a analytickej činnosti na úseku účtovníctva; schopnosť
riadiť, koordinovať a metodicky usmerňovať menší kolektív

odborný pracovník pre úsek
školstva (školský úrad)

- vysokoškolské pedagogické vzdelanie II. stupňa (Vyhláška
Min.školstva SR č.437/2009 príloha č. 1 časť III.) odborná
pedagogická spôsobilosť na I. alebo II. stupeň ZŠ, min. 5
rokov pedagogickej praxe

Ďalšie požiadavky: občianska bezúhonnosť, znalosť
právnych predpisov v danej oblasti, komunikatívnosť v
styku so stránkami

Kontakt: 02/4925 3226

Žiadosti zaslať do 7. júna 2012 na adresu:
Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, personálny úsek, Junác-
ka ulica 1, 832 91 Bratislava 3,   pam@banm.sk
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Po Procese

prichádza do

Astorky Zámok
STARÉ MESTO
Divadlo Astorka Korzo´90 po Proce-
se prináša na svoje dosky ďalší sve-
toznámy román Franza Kafku. Dra-
matizácia románu Zámok prináša
groteskné i komické i rozhodujúce
okamihy príbehu v skvelom herec-
kom stvárnení a výbornej réžii Ro-
mana Poláka.
Príbeh zememerača K., ktorý sa ocitne
v čudnej dedine s rovnako čudnými
obyvateľmi, kde ho príliš nechcú,  a
zámkom, kam sa snaží neúspešne
dostať, je dôverne známy všetkým mi-
lovníkom Kafkovej tvorby. Preto bude
zaujímavé sledovať, ako sa divadelníci
z Astorky vyrovnajú s jeho dramatizá-
ciou.
Bratislavská Astorka tak opäť návštev-
níkom prináša veľkú svetovú literatúru
a nevšedné príbehy, ktoré bavia ľudí už
od minulého storočia. Kafkov Zámok
bude mať predmiéru 1. a 2. júna 2012,
premiéra bude 7. júna a prvá repríza
21. júna 2012, všetky predstavenia sa
začínajú v tradičnom čase o 19.00 h.

(pol)

V SND budú

v polovici júna

štyri derniéry
STARÉ MESTO
Jún býva v divadlách už tradične
mesiacom derniér. V Slovenskom
národnom divadle naplánovali na
polovicu júna rozlúčku hneď so štyr-
mi predstaveniami. 
Vo štvrtok 14. júna bude o 19.00 h v
Štúdiu SND na Pribinovej ulici dernié-
ra hry Christophera Hamptona Popol a
vášeň. Premiéru mala v októbri 2006 a
bratislavskí diváci ju môžu vidieť ešte
vo štvrtok 7. júna 2012.
Ďalšia derniéra je naplánovaná hneď
na druhý deň - v piatok 15. júna 2012,
tentoraz však v Historickej budove
SND na Hviezdoslavovom námestí. O
19.00 h tu Činohra SND naposledy
zahrá Tri sestry Antona Pavloviča
Čechova. Predstavenie malo premiéru
v marci 2008 v Štúdiu SND.
V sobotu 16. júna 2012 budú  hneď dve
derniéry - v Štúdiu SND na Pribinovej
ulici sa bratislavskí diváci o 19.00 h po
troch rokoch rozlúčia s predstavením
Davida Gieselmanna Plantáž a v rov-
nakom čase bude v Historickej budove
SND posledné predstavenie hry Petra
Shaffera Amadeus. V réžii Martina
Hubu sa v úlohe Mozarta predstaví
Ondrej Kovaľ a Antonia Salieriho hrá
samotný režisér. Išlo o prvé spracova-
nie hry v Činohre SND, ktoré bolo o to
výnimočnejšie, že obaja hlavní prota-
gonisti Bratislavu vo svojej dobe aj
navštívili. (pol)

Futbalový

Slovan zostáva

trénovať Weiss
BRATISLAVA
Trénerom futbalistov ŠK Slovan
Bratislava aj napriek nevydarenej
sezóne, keď belasí neobhájili titul
ani Slovenský pohár, zostáva Vladi-
mír Weiss. Potvrdil to predseda
predstavenstva klubu Ivan Kmotrík
s tým, že sa s Weissom dohodli, že
bude pokračovať v Slovane.
Keďže tréner zostáva rovnaký, pred
novou sezónou a vstupom Slovana do
Európskej ligy možno očakávať výraz-
ne zmeny v hráčskom kádri. Po posled-
nom ligovom zápase to naznačil samot-
ný Weiss. „To, čo sme predviedli na jar,
bola hanba tak pre mňa, ako aj pre Slo-
van i fanúšikov. Hráči, ktorí majú pri-
pravené dobré podmienky, na sloven-
ské pomery dokonca nadštandardné, si
nezaslúžia nosiť dres Slovana,“ uviedol
po prehre v Prešove V. Weiss.
Kto opustí káder Slovana a kto ho
naopak posilní, bude známe až v nasle-
dujúcich týždňoch. (ado)

Futbalisti Interu

smerujú

do 3. ligy
BRATISLAVA
Za dva roky z piatej do tretej ligy - to
je cieľ, ktorý si dali futbalisti Interu
Bratislava a dve kolá pred koncom
sezóny ho majú na dosah.
Pred druhým Tomášovom majú vo
štvrtej lige žlto-čierni náskok jedného
bodu a v posledných dvoch kolách ich
čakajú súperi z dolnej časti tabuľky. V
nedeľu 3. júna 2012 privíta Inter na šta-
dióne na Drieňovej ulici deviate
Rusovce a o týždeň neskôr hrajú inte-
risti v predposlednom Malinove.
Ak bude Inter v oboch zápasoch bodo-
vať naplno, od novej sezóny sa stane
účastníkom 3. ligy západ. Tam z 2. ligy
smerujú aj hráči FC Petržalka 1898,
ktorí prehrali aj posledný ligový zápas
v Lučenci a definitívne zostupujú do
nižšej súťaže. (ado)

Basketbalisti

Interu zrejme

zostanú v NBL
BRATISLAVA
Basketbalisti Interu Bratislava s naj-
väčšou pravdepodobnosťou zostanú
aj v ďalšej sezóne účinkovať českej
NBL. Ako pre Bratislavské noviny
uviedol manažér klubu Michal On-
druš, žlto-čierni majú záujem účin-
kovať naďalej v českej lige, čakajú
však na stanovisko vedenia súťaže.
Basketbalový Inter sa ocitol v kurióz-
nej situácii, keď jeho B-tím postúpil do
slovenskej extraligy. S určitosťou ju
však hrať nebude, pretože klub nemá
dosť finančných prostriedkov, aby utia-
hol účinkovanie dvoch tímov v dvoch
najvyšších národných súťažiach. (ado)

HC Slovan posilňuje hráčsky káder,

farmou klubu pre KHL bude Skalica
BRATISLAVA
Hokejový klub HC Slovan Bratisla-
va, ktorý sa v budúcej sezóne pred-
staví v Kontinetálnej hokejovej lige,
nakupuje hráčov a podpisuje zmluvy.
Za posledné dva týždne sa na súpiske
belasých objavili viaceré mená.
K hráčom majstrovského tímu ako Bra-
nislav Konrád, Martin Štajnoch, Ivan
Ďatelinka, Patrik Luža, Roman Kukum-
berg, Libor Hudáček, Martin Bakoš,
Miroslav Preisinger a Ján Lipiansky sa
pridajú útočníci Milan Bartovič, Mário
Bližňák, Vladimír Dravecký a Milan
Kytnár. Do Slovana sa vracia aj obranca
Ján Tabaček.

Na víkendovom juniorskom drafte v
Čeľjabinsku Slovan získal mladého
útočníka Dukly Trenčín Marka Daňa,
Martina Rewaya z juniorky Sparty
Praha, Dominika Reháka zo Žiliny,
Mateja Pauloviča z Färjestadu a Patrika
Koyša z Trenčína.
Vedenie bratislavského klubu plánuje
ešte posilniť obranu a hľadá niekoho
do brány do tandemu s Braňom Kon-
rádom. Zrejme do začiatku sezóny
bude otvorená otázka zmluvy s Miro-
slavom Šatanom, ktorý v uplynulej
sezóne aj na majstrovstvách sveta uká-
zal, že ešte má aj na NHL. Pokiaľ by
nezískal atraktívny kontrakt, vedenie

Slovana s ním počíta do útoku s Libo-
rom Hudáčkom.
HC Slovan Bratislava bude môcť v
KHL počítať aj s posilami zo Skalice,
ktorá bude farmou belasých. Je veľmi
pravdepodobné, že v niektorých domá-
cich zápasoch by sa tak v drese Slovana
Bratislava mohol objaviť aj Žigmund
Pálffy. Rovnako niektorí hráči Slovana
sa pravdepodobne na základe tejto spo-
lupráce objavia v drese Skalice v slo-
venskej extralige.
HC Slovan Bratislava začal od 22.
mája 2012 voľný predaj permanentiek
na sezónu 2012/13 v cene od 139 do
299 eur. (ado)

ZÍSKAJTE €10 POUKÁŽKU
PRI ÚTRATE V HODNOTE

€29 ALEBO VIAC
ZA OBLEČENIE, OBUV,
KOZMETIKU ALEBO

DOPLNKY
DO DOMÁCNOSTI

* Zákazník získa jednorazovú poukážku, ak minie €29 a viac na akýkoľvek výrobok v našich predajniach okrem potravín a výrobkov 
v našej kaviarni. Zákazník získa iba jednu poukážku za transakciu a môže ju uplatniť od 31. 5. do 20. 6. 2012 vo všetkých predajniach na 
Slovensku. Poukážka €10 sa kombinuje s inými akciami a zľavami. Na jednu transakciu je možné uplatniť jednu €10 poukážku, neplatí 
na nákup potravín a darčekových poukážok M&S, nedá sa zameniť za peniaze. Pri vrátení tovaru sa zohľadní zľava. 

www.marks-and-spencer.sk
Dáme do prenájmu
obchodné priestory
v centre Bratislavy - pešia zóna

od 20 do 130 m2

prednosť - slovenskí výrobcovia
možnosť dodávateľských vzťahov

Tel.: 0903 665 714
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AVON POCHOD PROTI RAKOVINE PRSNÍKA
RAKOVINA PRSNÍKA PÍŠE MNOHO PRÍBEHOV. POMÔŽTE 

NÁM ICH ZMENIŤ. PRÍĎTE 16. JÚNA O 13.00 NA NÁMESTIE 
PRI EUROVEA GALLERII. VSTUPENKOU JE TRIČKO V HODNOTE 

14,99 EUR, KÚPOU KTORÉHO PRISPEJETE NA BOJ PROTI 
RAKOVINE PRSNÍKA. POPOLUDNIE VÁM SPRÍJEMNIA: 

ZUZANA SMATANOVÁ, VIDIEK, BEÁTA DUBASOVÁ, ZDENKA 
PREDNÁ, FUNKIEZ A ĎALŠÍ.

WWW.ZDRAVEPRSIA.SK
     AVON PROTI RAKOVINE PRSNÍKA      

avon_pochod_inzercia_hana_252x360_0512.indd 1 24.5.2012 13:36:05
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Dni starej hudby

v znamení

Monteverdiho
STARÉ MESTO
Sedemnásty ročník hudobného festi-
valu Dni starej hudby, ktorý sa v
Bratislave začína 1. júna a potrvá do
11. júna 2012, sa dramaturgicky za-
meriava na hudbu druhej polovice
16. a prvých desaťročí 17. storočia.
V centre pozornosti je však Claudio
Monteverdi a hudba jeho súčasní-
kov či autorov nasledujúcej generá-
cie.
Claudio Monteverdi (1567-1643) je
jednou z najväčších osobností európ-
skej kultúry. Hoci to nebol on, kto
vytvoril dielo považované za prvú
operu v dejinách hudby, v Monteverdi-
ho tvorbe zaznamenal žáner opery
svoje prvé vrcholy. Pre dejiny hudby
má veľký význam aj jeho deväť kníh
madrigalov i sakrálna tvorba. Tohto-
ročné Dni starej hudby sú vo veľmi
skromnom rámci piatich koncertov
sondou do hudobných žánrov, ktoré
Monteverdi profiloval.
Na koncerte 1. júna 2012 v jezuitskom
Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa
zaznie jediný zachovaný fragment z
opery Arianna (1608) a ukážky jeho
madrigalovej tvorby v podaní francúz-
skeho súboru Il Ballo.
Ťažiskom dramaturgie tohtoročných
Dní starej hudby je však Monteverdiho
duchovná hudba, medzi mnohými
Mariánske nešpory, ktoré zaznejú v
podaní českého súboru Collegium
1704 v nedeľu 10. júna 2012 v Dóme
sv. Martina. Ide jeho najvýznamnejšie
sakrálne dielo, ktoré je porovnateľné
len s najväčšími sakrálnymi dielami
neskorších období. (dsh)

Z Dunaja opäť

vylezú vodníci

a rusalky
STARÉ MESTO
V sobotu 9. júna 2012 na nábrežie
Dunaja pri Slovenskom národnom
múzeu príde opäť kráľ Dunaja, bra-
tislavský vodník Ferko so svojím
panovníckym sprievodom.
O 11.00 h sa pohne alegorický sprievod
ulicami Starého mesta a jeho cieľom
bude Hviezdoslavovo námestie. Tu
bude hlavný program Medzinárodného
festivalu vodníkov, ktorý tradične orga-
nizuje združenie Devínska brána.
Nedajte si ujsť atraktívny program s
vynikajúcou hudbou a súťažou vodníc-
kych masiek. Príďte aj s celou rodinou v
maskách vodníka, rusalky či akejkoľ-
vek inej vodnej bytosti a môžete vyhrať
unikátne ceny - vycestovať napríklad na
karneval do Benátok, alebo sa domov
odveziete na horskom bicykli.
Poobede program festivalu pokračuje
súťažou vo varení Dunajskej rybacej
polievky a o 17.00 h na Hviezdoslavom
námestí si pochutnáte na kulinárskych
majstrovských dielach, ktoré budú pri-
pravovať desiatky tímov z Bratislavy, z
Česka, Rakúska, Maďarska, Grécka,
Bulharska či Srbska. (dur)

Župa chce

obmedziť

kamióny
BRATISLAVA
Bratislavská župa chce obmedziť
tranzit nákladnej dopravy na žup-
ných cestách II. a III. triedy. Zámer
schválili krajskí poslanci. Kraj má v
správe 511 kilometrov ciest. 
Bratislavská župa pripraví dopravno-
inžiniersku štúdiu, ktorá podľa župana
Pavla Freša ukáže, ktoré z ciest možno
pre kamiónovú dopravu uzavrieť. „Po
zavedení mýtneho systému je mnoho
kamiónovej dopravy odklonenej na
cesty II. a III. triedy, ktoré boli pôvodne
stavané pre osobné vozidlá, prípadne
ľahké nákladné autá. V žiadnom prípa-
de to nebolo pre dvadsať- a viactonové
kamióny,“ povedal Pavol Frešo. Ťažké
autá poškodzujú podľa neho nielen
cesty, ale aj okolostojace domy, zhoršu-
jú tiež životné podmienky obyvateľov,
narastá hluk a prašnosť. (bsk)

Fanúšikovia ŠK Slovana Bratislava

sa dočkali knihy 90 belasých rokov
BRATISLAVA
Fanúšikovia futbalového klubu ŠK
Slovan Bratislava sa dočkali. Kniha
Jozefa Kšiňana a Igora Mráza 90
belasých rokov sa po troch rokoch
dostáva do predaja. Slávnostný krst
knihy bude v sobotu 9. júna 2012 v
Pezinku pri príležitosti futbalovej
slávnosti Legendy Slovana v Pezinku.
Pôvodne mala kniha vyjsť pri príležitos-
ti 90. výročia vzniku klubu v máji 2009.
Úryvky z knihy zverejňovali Bratislav-
ské noviny na pokračovanie od novem-
bra 2010 do apríla 2011 v spolupráci s

autormi pod tematickým názvom Belasá
deväťdesiatka. Istý čas nebolo jasné, kto
a kedy vlastne knihu vydá, napokon sa
jej vydavateľom je ŠK Slovan Bratislava
futbal, a.s.
Kniha má 288 strán, v ktorej sú okrem
zaujímavého čítania historické a aktuál-
ne fotografie hráčov, trénerov, mužstiev,
fanúšikov a spracované profily najvýz-
namnejších osobností klubu. Pôvodný
rukopis rozšírili fankluby a fanúšikovia
o samostatnú časť venovanú Histórii
fanúšikov ŠK Slovan Bratislava.
Prostredníctvom klubového fanshopu si

ju môžu fanúšikovia kúpiť za 24,95 €, v
maloobchodnom predaji bude stáť 29,95
€.
Krst knihy bude 9. júna 2012 v Pezinku,
kde sa v priateľských zápasoch stretnú
mužstvá federálnych majstrov 1991/92 s
tímom Mufuza a a Legendy Slovana so
Starými pánmi PŠC Pezinok. Sobotný
program sa začína o 14.30 h, samotný krst
knihy bude o 16.05 h. Nasledovať bude
zápas Legendy Slovana vs. Starí páni
Pezinka, Spomienka na P. Dubovského a
L. Lancza, o 18.00 h bude autogramiáda
Legiend Slovana. (ado)

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

Dyslektik neznamená hlupák
...čo by mali rodičia vedieť?

Rodičia, možno to tiež dôverne poznáte.
Napriek krásnym vetám, ktoré čítate v
študijnom pláne svojho dieťaťa, realita
je taká, že jeho hendikep v škole takmer
nikoho nezaujíma. Dyslektik, dysgrafik či
majiteľ inej podobnej poruchy? Pre mno-
hých hlupák, ktorý pomaly číta a ešte
pomalšie chápe.
Je to ako začarovaný kruh. Vaše dieťa sa do-
ma učí dlhé hodiny, no výsledky v škole tomu
rozhodne nezodpovedajú. Akoby vôbec ne-
chápalo, čo číta, niežeby ešte aj dokázalo
text niekomu prerozprávať. Nakoniec vám

nezostane nič iné, než denne naštudovať
niekoľko predmetov a znovu ich dieťaťu
vysvetliť. Táto niekoľkohodinová denná stra-
ta nás však nadšením nenaplňuje...

ZZáázzrraakk??  AAssii  áánnoo......
„Už po pár hodinách sa zmenil Mirkov prístup
k slovenčine. Chválil si, ako mu to lektorka v
Basicu vedela vysvetliť. Oveľa viac si verí a
dokonca začal uvažovať aj o i-čkach, čo nás
doma veľmi potešilo. Všimla som si, že Mirko
začína mať aj vzťah ku knižkám. Sám si
dokonca požičal jednu z knižnice. V škole si

zmenu všimla aj pani učiteľka. Z diktátov už
dostávame 2, čo je obrovský úspech.“

Mamina M.L

„Ja som dnes dostala jednotku z čítania. Eš-
te som nikdy nedostala z čítania jednotku.“

Dianka
ŠŠaannccaa  pprree  kkaažžddééhhoo
Desiatky popísaných stránok vyjadreniami
rodičov ukazujú, že aj tieto deti majú šancu
sa zaradiť medzi úspešných študentov a
zaistiť si tak uplatnenie v živote. Problém je
však v tom, ako sa učiť.

Pokiaľ by všetci dospelí porozumeli pri-
ncípom, ako sa učiť s dieťaťom, akým
prekážkam ich dieťa môže čeliť a ako ich
zvládnuť, boli by pre nich najväčším pria-
teľom a stabilnou oporou.

PPRREEDDNNÁÁŠŠKKAA
Ako sa učiť s deťmi,
aby tomu porozumeli
Utorok 5. 6. 2012 o 17.30 h

(pozor, zmena času)

Potvrďte svoju účasť na
ba@centrumbasic.sk,

alebo tel. č. 0905 462 885
Bratislava, Karpatská 2, YMCA

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

LAST MINUTE - CHORVÁTSKO:
Wellnes hotel CORINTHIA v Baške

v období 2. 6. - 16. 6. 2012 iba za 28 €/noc
až dve deti s dvomi dospelými do 12 rokov zadarmo!

RELAXAČNO – SKRÁŠĽOVACÍ POBYT V ROVINJI 
S CVIČENÍM A SKRÁŠĽOVANÍM POD RUKAMI MASÉRKY, KADERNÍČKY A KOZMETIČKY

V TERMÍNE 9.6.-16.6. IBA ZA 199 €

22.
sezóna

O všetkých článkoch
v týchto novinách

môžete diskutovať na
www.banoviny.sk
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ŠK SLOVAN BRATISLAVA
VÁS POZÝVA NA

9.6.2012
FUTBALOVÝ ŠTADIÓN PŠC PEZINOK / ŠTART 14.30

Podrobné informácie o podujatí nájdete na www.skslovan.com

Partneri podujatia Partneri klubuMedialni partneri

Starosta Petržalky Vladimír BAJAN 
a poslanci mestskej časti Bratislava – Petržalka

Vás pozývajú na XV. ročník

PROGRAM MODERUJÚ
DETSKÁ SCÉNA
jarmok remesiel, burza kníh, súťaž vo varení gulášu, súťaž o najkrajšieho 
petržalského orieška, ukážka tvorby grafi tov, kolotoče a iné atrakcie, ...

SPOLUORGANIZÁTORI A PARTNERI:

16.6.2012 10.00 – 24.00 Dostihová dráha v Petržalke 

ALPHAVILLE AMO

TUBLATANKA

LOJZO

MEDIAL BANANA

BUKASOVÝ MASÍV

MARCEL PALONDER

BATTHYÁNY – SKLÁR

REPETE

hosť:

ALPHAVILLE

®
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RUŽINOV
NA DRIEŇOVEJ ULICI ohlásil ano-
nym, že o hodinu vybuchne v budove
Okresného súdu Bratislava 2 bomba.
Následne bola budova súdu evakuova-
ná a bola v nej vykonaná pyrotechnická
prehliadka s nasadením špeciálne vy-
cvičeného psa na vyhľadávanie vý-
bušnín. Pyrotechnická prehliadka bola
ukončená s negatívnym výsledkom.
Vyšetrovateľ však začal trestné stíhanie
vo veci šírenia poplašnej správy.
NA TOMÁŠIKOVEJ ULICI nezná-
my páchateľ lúpežne prepadol pobočku
banky. Vošiel do priestorov pobočky a
pod hrozbou použitia zbrane žiadal od
pracovníčky finančnú hotovosť. Tá mu
v obave o život vydala 5200 €. Pácha-
teľ utiekol smerom po Gagarinovej
ulici. Počas lúpeže k zraneniu osôb
nedošlo. Polícia po páchateľovi pátra.

STARÉ MESTO
NA GORKÉHO ULICI skoro ráno
došlo v reštaurácii McDonald´s k inci-
dentu. Medzi skupinkou piatich cudzin-
cov a zamestnancom došlo k slovnej
potýčke, ktorá vyústila do poškodenia
piatich registračných pokladní a platob-
ných terminálov. Jeden z mužov zhodil
úmyselne na zem registračnú pokladňu
a odišiel z reštaurácie. Následne ostatní
poškodili ostatné pokladnice. Majiteľo-
vi vznikla škoda vyše 1600 €. Policajti
štyri osoby z tejto skupiny zadržali a
predviedli na policajné oddelenie -
dvaja z nich už čelia obvineniu z preči-
nu poškodzovania cudzej veci formou
spolupáchateľstva. Po jednom mužovi
polícia pátra.

NOVÉ MESTO
NA RAČIANSKEJ ULICI pred bu-
fetom na železničnej stanici Vinohrady
skoro ráno mal 21-ročného Bratislav-
čan fyzicky napadnúť 47-ročného Bra-
tislavčana. Svedkom incidentu mal byť
kamarát poškodeného, ktorý privolal
políciu. Tá na Nobelovej ulici útočníka
zadržala útočníka. Prípad polícia vyše-
truje, čo predchádzalo incidentu. Podo-
zrivému mužovi hrozí trest odňatia slo-
body na 3 roky.
NA JESÉNIOVEJ ULICI chceli poli-
cajti ráno skontrolovať osádku auta
Nissan Almera. Po zastavení vozidla
bol ako vodič zistený 21-ročný Brati-
slavčan a 20-ročná Bratislavčanka. Po-
licajti ich vyzvali, aby sa podrobili dy-
chovej skúške, pretože mali podozre-
nie, že šoférovali opití. Dychovej skúš-
ke sa odmietli podrobiť a začali nadá-
vať policajne hliadke, pričom muž za-
čal policajta ťahať za uniformu. Keďže
muž kládol aktívny odpor, polícia po-
užila donucovacie prostriedky. Žena sa
snažila ujsť, v čom jej zabránil druhý
policajt, žena ho však začala kopať a
hrýzť. Dvojica bola zadržaná a odvede-
ná na policajné oddelenie pre šoférova-
nie pod vplyvom alkoholu a útok na
verejných činiteľov. (brn)

Prvé striebro

prichádza

s Dzurillom
Pri mapovaní histórie bratislavského
hokeja sme dolistovali v knihe Ladi-
slava Grunnera: Polstoročie v bela-
som. Pri príležitosti 90. výročia hokeja
v Bratislave však vyšla kniha Ivana
Ňiňaja a kolektívu autorov: Hokej
menom Slovan, kde sa pozrieme na
novšiu históriu hokeja v meste.
Ladislav Horský sa stal trénerom Slova-
na tak trochu aj pre svoj zdravotný stav.
Ako hráč mával žalúdočné problémy,
navyše prišlo ťažké zranenie tváre, keď
mu protihráč rozrezal líce, no hlavným
dôvodom bolo, že už vtedy prednášal
ako asistent na pedagogickej fakulte o
hokeji, takže dokázal skĺbiť teoretické
vedomosti s praktickými skúsenosťami.
„Prišiel s novou metodikou, napríklad s
rozcvičkou pred zápasom, čo sme pred-
tým nepoznali, ale aj s dvojfázovým tré-
ningom,“ spomína Karol Fako.
Hneď v druhej sezóne Horského tréner-
ského pôsobenia v Slovane, v sezóne
1959/60, prišiel výrazný úspech. Pomo-
hol k nemu aj návrat dvoch výborných
hokejistov z vojenčiny v Jihlave - obran-
cu Františka Gregora a útočníka Jozefa
Golonku - a navyše z Brna prišiel Josef
Bláha. Slovan sa stal šťukou súťaže a
skončil druhý za RH Brno. Korunu kráľa
strelcov získal s 26 gólmi Ján Starší a
bratislavský útok s číslami 8 - 9 - 10, teda
Starší - Golonka - Černický bol s 56 gól-
mi jasne najlepším. Začala sa slávna éra
„korunných princov“.
Bola to však prvá sezóna aj pre budúcu
svetovú brankársku hviezdu Vlada Dzu-
rillu. Premiéru si odkrútil 29. novembra
1959 v Chomutove. Predtým, v zápase v
Plzni, sa zranil Ján Jendek, a tak tréner
Horský narýchlo povolal Dzurillu. Mal
iba 17 rokov. Cestou do Chomutova z
ničoho nič tréner povedal mladému bran-
károvi: „Do bránky pôjdeš ty.“ Ako spo-
mínal neskôr Dzurilla, prišlo to najhor-
šie, čo sa mu mohlo stať. „Hneď v prvej
tretine inkasujem dva školácke góly.
Ukrutne sa bojím, aby ma tréner neodvo-
lal z ľadu,“ tŕpol mladík s netradičnou tri-
nástkou na brankárskom drese. Skúsení
hráči Fako, Golonka, Starší a Zábojník
ho však povzbudili, aby sa nebál, že to
dobre dopadne. Aj sa tak stalo. Vlado
spustil „roletu“ a Slovan vyhral 4:3.
Ešte nikdy nebol Slovan tak blízko k titu-
lu ako v sezóne 1961/62. V nadstavbovej
časti Rudá hvězda Brno odišla z Bratisla-
vy s výpraskom 1:10. Bolo to najvyššie
víťazstvo Slovana nad odvekým riva-
lom. Slovan mal v 13. kole ešte sedem-
bodový náskok a všetko nasvedčovalo
tomu, že Slovensko sa dočká vytúženého
titulu. RH však postupne znižovala
náskok, až ho vymazala. A potom prišiel
domáci zápas proti Spartaku Sokolovo.
O prehre Slovana 1:2 rozhodla neslaná-
nemastná strela Stanislava Neveselého,
ktorý v tiesni a bez prípravy vypálil od
modrej čiary. Bola taká slabá, že Dzuril-
la neodhadol jej krivku letu a skončila v
bráne. „Takýmto poťa-gólom ako hovo-
ríme po bratislavsky, sme asi stratili titul.
Po tomto zápase mám neraz chuť hokej
navždy zanechať,“ spomínal na Vlado
Dzurilla na situáciu, ktorú považoval za
čierny moment svojej úspešnej kariéry.

(Pokračovanie)
Spracované podľa knihy

I. Ňiňaj a kol.: Hokej menom Slovan

Vila pána Thalwitzera na Timravinej ulici
Územie na sever od Palisád medzi
terajšími ulicami Šulekovou a Kuz-
mányho nazývali prešporskí vino-
hradníci od stredoveku záhonom
(Ried) Hafner. Približne stredom vie-
dol chodník, z ktorého sa neskôr roz-
šírením stala cesta známa ako Haf-
nerweg (dnes Godrova). Tá vyúsťo-
vala do cesty vedúcej na vrchol kopca
(dnes Timravina ulica, prv Erkel-
Ferenc-utca, vedúca na Slavín).
Voľakedy úrodné vinohrady sa v 80.
rokoch 19. storočia definitívne zmenili
na záhrady a stavebné parcely. Presne
oproti vyústeniu Hafnerwegu (Godro-
vej) do cesty, ktorá ešte vtedy nemala
meno, postavili pred rokom 1892
romantický dom s nárožnou vežou, zod-
povedajúci vtedajšej predstave prepy-
chového a pohodlného záhradného let-
ného sídla. Objekt považovali za tak
výborný príklad súčasnej architektúry,
že sa objavil vo veľmi serióznej vo
Viedni vydanej publikácii. Objekt je
označený ako Villa des Herrn Direktor
Thalwitzer in Pressburg, architektom
bol Otto Thienemann.
Stavebník Karl Thalwitzer (1830-1898)
pochádzal z nemeckej šľachtickej rodiny
z oblasti Meissenu. Vyštudoval inžinier-
stvo a vo Viedni sa stal riaditeľom Spo-
ločnosti na skúmanie parných kotlov
(Dampfkessel-Untersuchungsgesell-
schaft). Pár rokov pred smrťou sa pre-
sťahoval do Prešporku a postavil si tu
prepychové dôchodcovské sídlo. Jedna
jeho dcéra sa v roku 1894 vydala za tu-
najšieho lekára Ludwiga Förstera. 
Vila, ktorá mala v roku 1894 adresu
II/423, Ried Hafner, mala na zvýšenom
prízemí a na poschodí po jednom ele-
gantnom päťizbovom byte. Stála v
záhrade, ale ku každému bytu patrila
ešte rozľahlá zasklená veranda, ktorá sa
dala zariadiť aj ako zimná záhrada. Pri
kuchyni v zadnej časti domu bola izba
pre slúžku. V mierne zapustenom sute-
réne bol jednoizbový byt domovníka, a
v podkroví ďalšie izby pre personál. Za
vilou stojí ešte prízemný dom s nízkou
strechou, pôvodne možno stajňa pre
kone a remíza pre koč, a pravdepodob-
ne aj ubytovanie pre ďalší personál. Pod
nádvorím vybudovali pomerne veľkú
žumpu, lebo dom, v ktorom boli už aj
kúpeľne s vaňami, ešte nemohol byť

napojený na mestskú kanalizáciu. Vo
vile fungovalo teplovzdušné ústredné
vykurovanie. V suteréne bol veľký
vyhrievací priestor (Heiz-Kammer),
odkiaľ kanálmi v stenách prúdil horúci
vzduch do jednotlivých izieb.
Neskôr postavili na susediacich pozem-
koch ďalšie dve podobné romantické
vily. Jednu z nich vlastnil a obýval gróf
Jozef Zichy. V roku 1909 mal adresu
Erkel-Ferenc-utca 7. Jeho dediči žili vo
vile ešte aj v roku 1930. V záhrade
zichyovskej vily pri terajšej Timravinej
ulici potom vybudovali protiletecký
úkryt, neskôr prekrytý novostavbou.
Teraz je Zichyho vila prístupná z
Novosvetskej ulice, kde bol pôvodne
len bočný vchod pre personál. 
Karl Thalwitzer tu v roku 1898 zomrel.
V roku 1909 bol majiteľom vily právnik
Dr. Kralik Lajos s manželkou. Ako jeho
nájomník v jednom byte býval od roku
1903 (1901?) profesor Kráľovskej práv-
nickej akadémie Dr. Mandello Gyula s
rodinou. Časť zariadenia do bytu mu
dodal z Londýna svetoznámy výtvarník
a významný predstaviteľ pokrokového
hnutia Arts and Crafts Charles Robert
Ashbee (Guild of Handicraft). Od neho
mali Mandellovci aj strieborný príbor a
ďalšie kusy stolového náčinia. Profesor
Mandello sa 1910 odsťahoval do Buda-
pešti. Zariadenie kúpené pôvodne do

jeho prešporského bytu, aj strieborný
príbor sa neskôr, pravdepodobne počas
druhej svetovej vojny, stratilo. V Pre-
šporku vlastnil Dr. Mandello výletnú
reštauráciu s letným ubytovaním hostí
známu ako Druhý púčikový dom pri
terajšej Búdkovej ceste. 
Architekt Otto Thienemann (1827-
1905) pochádzal z Nemecka rovnako
ako Karl Thalwitzer. V druhej polovici
19. storočia patril k najvýznamnejším
viedenským architektom. Projektoval
školy, verejné budovy, nájomné domy.
Jeho dielom bola reprezentačná nákup-
ná pasáž podľa milánskeho vzoru v už
nejestvujúcom objekte Kärtnerhof.
Dodnes stojí na námestí Graben objekt
Grabenhof, ktorý projektoval spolu so
slávnym architektom Ottom Wagne-
rom. V roku 1876 podľa Thiemannovho
projektu prestavali starý evanjelický
kostol (Lutherische Stadtkirche) na
Dorotheergasse v centre Viedne. 
Vila pána Thalwitzera na Timravinej 3
je až na niektoré klampiarske detaily,
ako napríklad veterná zástavka, pomer-
ne dobre zachovaná. V štíte hlavného
priečelia je na mieste pôvodného zdru-
ženého okna s dvoma klenutými poľami
pomerne nevhodne rozšírené okno do
miestnosti podkrovia. Okrúhle okno nad
ním je úplne zrušené. Hustou zástavbou
na okolí vila stratila pôvodný charakter
solitéru, známy z fotografií z konca 19.
storočia. Štefan Holčík

FOTO - autor

Chcete nielen pracovať 

ale aj dobre zarábať?

Máte vlastné auto a viete 

si vybaviť živnosť?

O tom ako zarobíte svojich 
2000,- EUR mesačne 

sa dozviete 
na osobnom pohovore.

Ak to myslíte vážne 
dohodnite si osobné stretnutie 
na  tel. č. 0905 217 706

(volať v Po - Pia).

30 minút vášho času bude  

vaša jediná investícia.
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vyjdú o dva týždne

14. júna 2012

ŠTVRTOK 31. mája
� 17.00 - Popolvár, Sála opery a baletu,
Pribinova ulica
� 19.00 - Zlatí chlapci, Sála činohry
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Cigáni idú do neba, Divadlo
Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - Šťastné konce, Radošinské
naivné divadlo, Škultétyho ulica
� 19.00 - LOJZO, koncert, TEÁTRO
Wüstenrot, Trnavské mýto
� 19.00 - Polícia, Divadlo Ívery, Školská
ulica
� 21.00 - Jamiroquai: live revival, Nu
Spirit Club, Šafárikovo námestie

PIATOK 1. júna
� 9.00 - Tri zlaté vlasy deda vševeda,
Bábkové divadlo, Dunajská ulica
� 9.30 - Tri prasiatka, pre deti, Mestské
divadlo, Laurinská ulica
� 10.00 - Lopta Hopta, Bábkové divadlo,
Dunajská ulica
� 11.00 - Tri prasiatka, pre deti, Mestské
divadlo, Laurinská ulica 
� 11.00 - Tri zlaté vlasy deda vševeda,
Bábkové divadlo, Dunajská ulica
� 12.00 - Mechúrik - Koščúrik, pre deti,
Sála činohry, Pribinova ulica
� 15.00 - Mechúrik - Koščúrik, pre deti,
Sála činohry, Pribinova ulica
� 16.00 - Perníková chalúpka, Bábkové
divadlo, Dunajská ulica
� 18.00 - Šípková Ruženka, rozprávka
nielen pre deti, Medzinárodné divadlo
Meteorit, Čulenova ulica
� 19.00 - Čarovná flauta, Sála opery a
baletu SND, Pribinova ulica
� 19.00 - F. Kafka: Zámok, Divadlo
Astorka Korzo´90, Námestie SNP
� 19.00 - Šťastné konce, Radošinské
naivné divadlo, Škultétyho ulica
� 19.00 - Dni starej hudby 2012, Kostol
Najsvätejšieho Spasiteľa
� 20.00 - BUTY, koncert, Ateliér Baby-
lon, Kolárska ulica

SOBOTA 2. júna
�11.00 - Kominárik, pre deti, Sála opery a
baletu, Pribinova ulica
� 15.00 - Alexandrovci, koncert, Incheba
Expo Arena, Viedenská cesta
� 19.00 - Carmen, Historická budova
SND, Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - F. Kafka: Zámok, Divadlo
Astorka Korzo´90, Námestie SNP
� 19.00 - Kvarteto, Sála činohry, Pribino-
va ulica
� 20.00 - Alexandrovci, koncert, Inche-
ba Expo Arena, Viedenská cesta

� 21.00 - Theophilus London (live/USA),
Nu Spirit Club, Šafárikovo námestie

NEDEĽA 3. júna
� 14.00 - 3BÁJKY, Divadlo LUDUS,
Tower 115, Pribinova ulica
� 14.00 - Deň detí v Mestskom divadle s
tromi prasiatkami, Mestské divadlo, Lau-
rinská ulica
� 14.00 - Dostihová sezóna 2012, Závo-
disko Bratislava, Starohájska ulica
� 16.00 - Pipi dlhá pančucha, Ateliér
Babylon, Kolárska ulica
� 17.00 - Koncert Mariána Geišberga a
kapely UMK, Divadlo pod kostolom,
Tomášikova ulica
� 19.00 - Sanyland, koncert, Divadlo v
podpalubí, Tyršovo nábrežie

PONDELOK 4. júna
� 16.00 - Dni starej hudby 2012, Kon-
certná sieň Dvorana VŠMÚ, Zochova
ulica
� 19.00 - Don Giovanni, Historická
budova SND, Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - Dni starej hudby 2012, Koncer-
tná sieň Dvorana VŠMÚ, Zochova ulica
� 19.00 - FRAGILE, koncert, Divadlo
v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - November, Divadlo Aréna,
Viedenská cesta

UTOROK 5. júna
� 19.00 - Bistro na Esenpé, Ateliér Baby-
lon, Kolárska ulica
� 19.00 - Czech in: Kylián - Vaculík,
Divadlo Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - Lakomec, Historická budova
SND, Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - Priateľky, Divadlo Astorka
Korzo´90, Námestie SNP
� 19.00 - Novecento: Legenda o pianisto-
vi, Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.30 - Koncert Pavla Bršlíka, Malá
sála Slovenskej filharmónie, Reduta

STREDA 6. júna
� 18.00 - Prešporské večery s Brati-
slavským okrášľovacím spolkom, Ba-
lassiho inštitút, Palisády
� 19.00 - Bajadéra, Historická budova
SND, Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - Gazdova krv, Divadlo Astorka
Korzo´90, Námestie SNP
� 19.00 - Poradňa krásy ŠEREĎ, Divad-
lo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - Dni starej hudby 2012, Koncer-
tná sieň Dvorana VŠMÚ, Zochova ulica
� 19.00 - Stratiť ruku v Spokane, Štúdio
SND, Pribinova ulica
� 19.30 - Fats Jazz Band, koncert, DK
Lúky, Vígľašská ulica

� 20.00 - Summer Petjazz: Oskar
Rózsa Trio, The Ilusions Trio, Klub Za
Zrkadlom, Rovniankova ulica
� 20.00 - Bosé lienky a PeRiMa, Music
Club HLAVA 22, Bazova ulica
� 20.00 - NABUCCO, monumentálna
opera, Zimný štadión O. Nepelu, Ulica
odbojárov

ŠTVRTOK 7. júna
� 11.00 - Nápoj lásky, Historická budova
SND, Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - F. Kafka: Zámok, Divadlo
Astorka Korzo´90, Námestie SNP
� 19.00 - Chorea Slovaca, SĽUK,
Mestské divadlo, Laurinská ulica
� 19.00 - Mizantrop, Staromestský klub
10x10, Školská ulica
� 19.00 - Oblaky, predpremiéra, Sála
činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Popol a vášeň, Štúdio SND,
Pribinova ulica
� 20.00 - Tajovský Ruulezz!, Ateliér
Babylon, Kolárska ulica
� 20:00 - Pavol Habera a TEAM, kon-
cert, Aegon Aréna, Príkopova ulica

PIATOK 8. júna
� 19.00 - Otello, Sála opery a baletu
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Oblaky, predpremiéra, Sála
činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Rabínka, Štúdio SND, Pribino-
va ulica
� 19.00 - 30 rokov Belasí, koncert, Stre-
disko kultúry BNM, Vajnorská ulica
� 19.00 - Bartimejove pašie, Ticho a
spol.,, Školská ulica
� 19.00 - Balet Gala, Historická budova
SND, Hviezdoslavovo námestie
�19.30 - PITBULL(hra o Slovensko), Di-
vadlo GUnaGU, Františkánske námestie
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mestie

STREDA 13. júna
� 19.00 - Mesiac na dedine, Divadlo
Astorka Korzo´90, Námestie SNP
� 19.00 - Aj muži majú svoje dni, Di-
vadlo Nová scéna, Kollárovo námestie
�19.00 - Made in Slovakia, balet, večer
súčasnej choreografie, Historická bu-
dova SND, Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - SEDEM (bez záruky), Štú-
dio L+S, Námestie 1. mája

JEEP printy Grand Cherokee 252x100.indd 1 21.5.2012 16:55

�Kam v Bratislave nájdete
na www.banoviny.sk

�kam@banoviny.sk



9BRATISLAVSKÉ NOVINY 11/2012

Inz Nova pobocka Dlhe diely 252x118.indd 1 24.5.2012 13:40

Koncert

belasého motýľa

bude 5. júna
RUŽINOV
V utorok 5. júna 2012 bude od 16.00
h na Námestí Eurovea už ôsmy Kon-
cert belasého motýľa. vystúpia tu
SlowFlow, Funny Fellows, Peter
Cmorík, Zdenka Predná, Lavagance
a Polemic.
Koncert má podporiť Deň belasého
motýľa, ktorý v piatok 8. júna 2012 na
Námestí SNP organizuje Organizácia
muskulárnych dystrofikov ako celoná-
rodnú osvetu o ochorení svalová dystro-
fia spojenú s verejnou zbierkou. O 14.30
sa vyše 100 motorkárov vydá z Námes-
tia SNP a Námestia Eurovea na spanilú
jazdu Bratislavou, aby silné motory
pomohli slabým svalom. (dbm)

Nové pravidlá

pre exteriérové

sedenia
STARÉ MESTO
Staromestskí poslanci schválili v uto-
rok nové znenie všeobecne záväzné-
ho nariadenia o pešej zóne. Oproti
pôvodnému zneniu schválili viacero
zmien. Vchádzať do pešej zóny a
vychádzať z nej môžu vozidlá na
Strakovej ulici pri americkej amba-
sáde. Vychádzať však môžu vodiči
zásobovania od 6.00 do 9.00 h aj cez
Laurinskú ulicu na Štúrovu ulicu.
„Najpodstatnejšou zmenou je, že povo-
líme exteriérové sedenia len tým pre-
vádzkovateľom, ktorí nemajú žiadne
nesplatené záväzky voči Starému
Mestu, to znemená nemajú po lehote
splatnosti dlh na daniach, poplatkoch
alebo iných záväzkov,“ povedala sta-
rostka mestskej časti Staré Mesto Táňa
Rosová. Zároveň bude platiť, že prevá-
dzkovateľ počas dvoch rokov nesmel
porušiť dané všeobecne záväzné naria-
denie.
Podľa nového je exteriérové sedenie
zakázané na promenáde na Hviezdo-
slavovom námestí a všade tam, kde by
tvorilo prekážku pre záchranárov, hasi-
čov alebo zdravotníkov. Zrušili sa aj
markízy v tvare písmena A. „Povolené
sú už len slnečníky a markízy pevne
ukotvené na budovách, ak ich dovolili
pamiatkari,“ povedala starostka Roso-
vá.
Staré Mesto zrušilo aj podesty na Lau-
rinskej, Panskej a Ventúrskej ulici.
Podesty ostali zachované na Michal-
skej ulici a to z dôvodu šikmého sklo-
nu komunikácie. Zmeny sa dotkli aj
zimných sedení. Ak sa v ich priestore
nachádza strom, k vydaniu povolenia
musí dať súhlas aj orgán, ktorý má sta-
rostlivosť o zeleň v kompetencii.
Vyhrievacie telesá pritom musí byť
umiestnené v dostatočnej vzdialenosti
od takejto zelene.
Mestská časť Staré Mesto povoľuje
letné a zimné exteriérové sedenia na
komunikáciách, ktoré má v správe. Na
tohtoročnú sezónu získalo zatiaľ povo-
lenie sto prevádzkovateľov. Nové zne-
nie nariadenia o pešej zóne začne platiť
od 11. júna 2012. (stn)

Jubilejné Dni Petržalky vyvrcholia

16. júna na Závodisku v Starom háji
PETRŽALKA
Petržalská samospráva pripravila pre
obyvateľov mestskej časti a všetkých
Bratislavčanov jubilejný 15. ročník
Dní Petržalky. Počas piatich týždňov
je pre verejnosť pripravená dvadsiat-
ka podujatí kultúrneho, športového,
charitatívneho, spoločenského a
hudobného charakteru.
Novinkou bolo adrenalínové otvorenie
festivalu cyklistickou ekvilibristikou
pretekárov v skateparku Concrete jungle
jam 12. a 13. mája 2012. 
Tohtoročnou novinkou festivalu je aj jej
charitatívny rozmer, v utorok 29. mája
starosta Vladimír Bajan a ďalší Petržal-
čania darovali krv v Základnej škole na
Gessayovej ulici.

Čerešničkou na festivalovej torte bude
Galaprogram Dní Petržalky v areáli
Závodiska v Starom háji v  sobotu 16.
júna 2012. Od predpoludnia do polnoci
bude pre deti, mládež, dospelých i senio-
rov pripravené množstvo rôznorodých
atrakcií a pestrý zábavný, tanečný,
hudobný program. Okrem hudobných
skupín Bukasov masív, Lojzo, Tublatan-
ka, Medial Banana, Repete, AMO či
Marcela Palondera  sa všetci návštevníci
môžu tešiť na nemeckú synthpopovú
skupinu Alphaville.
Atmosféru galaprogramu dotvoria sprie-
vodné podujatia ako Detská scéna (fol-
klórne súbory, bábkové divadlo, víťazi
speváckych súťaží, kúzelník), Jarmok
remesiel s voľným predajom ľudových

výrobkov, tradičná súťaž vo varení gulá-
šu, Petržalská burza kníh a iné.
Športová časť Dní Petržalky sa začala
19. mája Petržalským uličným basketba-
lovým turnajom a  turnajom O pohár sta-
rostu Petržalky v tenisovej štvorhre.
Medzinárodný deň detí bude pre tie petr-
žalské Dňom odvahy, ktorý bude zame-
raný na oživenie branného športu v
základných a stredných školách. V sobo-
tu 2. júna 2012 vyvrcholí celoročná
súťaž Petržalka v pohybe pre deti z 1.
stupňa základných škôl veľkým finále
na  Základnej škole na Budatínskej. 
V piatok 8. júna 2012 budú opäť na
základnej škole na Budatínskej futbalo-
vej súťaže Penalta, MiniPenalta a nová
LadyPenalta. (mgl)
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Zelená hliadka

upratovala

rameno
PETRŽALKA
Dobrovoľnícke iniciatívy Zelená
hliadka a Upratovanie Petržalky zor-
ganizovali od začiatku marca do
polovice mája čistenie Chorvátskeho
ramena, ktoré preteká stredom mest-
skej časti Petržalky a má približne
5,5 kilometra.
Počas deviatich upratovacích dní od
Bosákovej ulice až po čistiareň odpado-
vých vôd na juhu Petržalky 109 dobro-
voľníkov odpracovalo 396 človekoho-
dín. Vyzbierali spolu 127 plastových
vriec plných odpadu, našli tu automobi-
lové pneumatiky, nábytok, nákupný
vozík, vaňu, policajný obušok, osobný
počítač a ďalšie väčšie predmety.
„Chceli by sme sa touto cestou poďa-
kovať miestnym obyvateľom, ktorí sa
k nám pridali a pomohli vyčistiť svoje
vlastné okolie, a zároveň ich vyzvať na
zvýšenej starostlivosti o vlastné oko-
lie, hlavne o vyčistené Chorvátske
rameno. Vďaka patrí aj petržalskej
samospráve, ktorá zabezpečila odvoz
vyzbieraného odpadu a požičala nám
niekoľko nástrojov používaných pri
čistení,” uviedol Matúš Čupka zo
Zelenej hliadky.
Dobrovoľníci aj touto cestou vyzývajú
dobrovoľníkov, aby prišli pomôcť pri
čistení lužných lesov na petržalskom
brehu. Postupne budú čistiť územie od
Starého mosta smerom k Prístavnému
mostu a ďalej až do okolia Jarovecké-
ho ramena. (pol)

Bezplatná linka
0800 800 090
Vlastníte byt a máte 
fi nan né problémy?
Potrebujete splati

svoje dlhy?

POMÔŽEME VÁM
A VYRIEŠIME ICH SPOLU
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