
V septembri by chcel bratislavský
magistrát začať s rozširovaním jazd-
ných pruhov pre MHD. Komu a aké
výhody rozšírenie prinesie, sme sa
opýtali hlavného dopravného inži-
niera magistrátu mesta Bratislava
Tibora SCHLOSSERA.
- Regulačnými a organizačnými nástroj-
mi chceme pripraviť zvýšený dopyt po
MHD. Postupne chceme meniť názor
obyvateľov, že nie je vždy vhodné vy-
užívať individuálnu automobilovú dop-
ravu, aj keď posledných 20 rokov boli
prinútení využívať osobné vozidlá, pre-
tože sa vôbec komplexne neriešila dop-
ravná politika verejnej hromadnej dop-
ravy. To, že s osobným autom sa vždy
dostanete rýchlejšie do cieľa v centre
mesta, by asi nemalo v budúcnosti platiť.
V iných európskych mestách dotuje
verejnú dopravu aj štát aj región. V
našom prípade to zostáva všetko len na
pleciach mesta. Ale snažíme sa postupne
ľuďom vysvetľovať, že mesto bude fun-

govať vtedy, keď si oni sami uvedomia
výhody využívania MHD.
Na ktorých uliciach a kedy by sa mali
rozširovať jazdné pruhy pre MHD?
- Najprv chceme vytvoriť jazdný pruh na
Gagarinovej ulici počas dopravných špi-
čiek. Cez víkend ste totiž z Vrakune a z
Dolných honov v centre mesta za 15 mi-
nút, no počas rannej a popoludňajšej
špičky je to aj trojnásobok. V septembri
je týždeň mobility a radi by sme sa pokú-
sili spustiť tento pilotný úsek. Ak nebu-
deme dostatočne pripravený na základe
podrobnej analýzy, tak ho zavedieme až
s dopravnou politikou parkovania, ktorú
predpokladáme spustiť od 1. apríla
2013. Pripravujeme aj analýzu vyhrade-
ných jazdných pruhov na vnútornom
mestskom okruhu, na uliciach  Štefáni-
kova, Šancová a Karadžičova. Ak bude
odozva pozitívna, úseky zrealizujeme.

Budú môcť bus pruhy využiť aj taxí-
ky či cyklisti, ako je to bežné v iných
európskych mestách?
- Bus pruhy budú určite môcť využívať
aj taxíky. Ale len tie, ktoré budú obsade-
né, inak budú pokutované. Problém,
ktorý máme je vlastne aplikácia carpoo-
lingu, ktorá je bežná vo svete, teda aby v
pruhoch mohli jazdiť i osobné autá s
viac ako tromi pasažiermi. Ja sa skôr pri-
kláňam však k tomu, aby  boli v jednom
osobnom vozidle minimálne štyria. Pro-
blém však je, že k tomu zatiaľ legislatí-
vu nemáme. O cyklistickej doprave v
týchto pruhoch zatiaľ neuvažujeme, pre-
tože zatiaľ  nie sme „mentálne“ pripra-
vený na takúto prevádzku. Vyžaduje si to
zmenu šírky jazdných pruhov a najmä
akceptáciu cyklistov ako súčasť cestnej
premávky. Toto je ešte rezerva pre mesto
do budúcnosti na ďalšie organizačné a
regulačné nástroje skvalitňovania dopra-
vy. Zhovárala sa Martina Chudá
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DEVÍNSKA NOVÁ VES
Cyklomost z Devínskej Novej Vsi do
Schlosshofu ponad rieku Moravu je
už dokončený, chodci a cyklisti ho
však budú môcť využívať najskôr v
auguste. Čaká sa totiž na právoplat-
nosť rozhodnutia o predčasnom uží-
vaní stavby.
Ako Bratislavské noviny informovala
hovorkyňa Bratislavského samospráv-
neho kraja Iveta Tyšlerová, do právo-
platného ukončenia stavebného konania
ide o stavenisko a z dôvodu bezproblé-
mového priebehu konania je nepovola-
ným osobám vstup na most zakázaný.

„Na moste sú preto osadené nové a pev-
nejšie zátarasy a na dodržiavanie zákazu
vstupu dohliada aj strážnik. Rakúsku
stranu sme tiež požiadali, aby most
zabezpečila zo svojej strany,“ uviedla
Tyšlerová. V uplynulých dňoch totiž
začali dokončený cyklomost využívať
niektorí chodci aj cyklisti, a to aj napriek
tomu, že bol označený zákazom vstupu.
Slávnostné otvorenie mosta je napláno-
vané na 22. septembra 2012. Zatiaľ nie
je jasné, ako sa bude nový most ponad
Moravu volať. V župnej internetovej
ankete si hlasujúci z troch možností -
Most Márie Terézie, Most slobody,

Most železnej opony napokon vybrali
štvrtú - Most Chucka Norrisa. Po pred-
staviteľovi akčných hrdinov sa však
most určite volať nebude, nesúhlasí s
tým rakúska strana, ani poslanci brati-
slavského krajského zastupiteľstva.
Výstavba mosta sa začala vlani v sep-
tembri a postavilo ho konzorcium Ing-
steel a Doprastav. Je postavený v histo-
rickej línii spojenia ponad rieku Moravu
a bude slúžiť pre cyklistov, peších a
záchrannú službu. Celkové náklady na
výstavbu sa odhadujú na 5,93 milióna
eur, slovenskú stranu to vyjde na zhruba
3,2 milióna eur. Slavo Polanský

Cyklomost chcú otvoriť od augusta
Cyklomost z Devínskej Novej Vsi do Schlosshofu je už hotový, čaká len na kolaudáciu. FOTO - BSK

Chceme, aby ľudia viac využívali MHD

Príčina zrútenia

budovy 3nity

stále nie je

známa
RUŽINOV
Príčina zrútenia sa päťpodlažnej
budovy medzi ulicami Plynárenská a
Jarabinkova zostáva stále nejasná.
Pád objektu spôsobil iba škodu na
majetku. Polícia už začala trestné
stíhanie vo veci trestného činu všeo-
becného ohrozenia. Investor plánuje
po skončení vyšetrovania stavbu
uviesť do pôvodného stavu.
Zrútená budova medzi už obývanou
výškovou budovou Veža 1 a rozostava-
nou budovou Veža 2 v komplexe 3nity
mala tri podzemné podlažia - garáže, a
dve nadzemné podlažia, pričom na
vrchu bolo wellnesscentrum. Ostatné
časti komplexu 3nity, obytné veže vrá-
tane parkovacích miest pre rezidenčnú
časť, zostali podľa statického posudku
nedotknuté. Podľa obchodníkov s rea-
litami je už teraz zrejmé, že cena
nehnuteľností v oboch vežiach klesne,
pretože sa zníži dôvera kupujúcich na
celý komplex. 
Zrútený objekt ešte nebol skolaudova-
ný. „Podľa zistení odborníkov došlo
pod prepadnutou strechou k porušeniu
konštrukcií nachádzajúcich sa pod jej
pôdorysom,“ povedala ešte v deň zrú-
tenia sa stavby Iveta Adamcová z deve-
lopérskej skupiny Vara Group. Poruše-
né konštrukcie pod prepadnutou stre-
chou mali veľkosť dvadsať krát dvad-
sať metrov. 
Najväčšia škoda vznikla wellnesscent-
ru, ktoré sa ešte stavalo, a čiastočne aj
na parkovisku nachádzajúcom sa pod
wellnesscentrom. Stavebník opakuje,
že po zrútení nie je narušená statika
ostatných budov, teda ani okolitých
veží, a že garáže plánuje obnoviť.
Podľa Adamcovej bude zničená stavba
uvedená do pôvodného stavu podľa
projektu a zatiaľ je predčasné odpove-
dať na otázky, či odškodnia majiteľov
hotových bytov a či dokážu predať tie
rozostavané.
„Policajný zbor pribral do vyšetrovania
znalca z odboru stavebníctva za úče-
lom zistenia príčin pádu stavby. Za
uvedený skutok hrozí v zmysle Trest-
ného zákona trest odňatia slobody na
dva až päť rokov," uviedla hovorkyňa
Krajského policajného riaditeľstva v
Bratislave Tatiana Kurucová.
Podľa statikov často pri nových stav-
bách nerozhoduje kvalita, ale bohužiaľ
najnižšia cena. To sa týka nielen pro-
jektovej prípravy, ale aj stavebných
materiálov a stavebných firiem. Na
stavbách vraj chýba aj kontrola. Šéf
Spolku statikov Slovenska Ján Kyseľ
pre denník SME uviedol, že „chýb
muselo byť veľmi veľa, lebo technické
normy sú nastavené na minimálne
dvojnásobnú bezpečnosť.“ (mch)

Magistrát zrejme

hrozba kalamity

komárov veľmi 

netrápi
BRATISLAVA
Horúce počasie a dážď sú vhodnou
klímou pre premnoženie sa komárov,
ktorých už teraz je v okolí Dunaja a
vodných plôch poriadne cítiť. Ak prí-
du výdatné dažde, môžu spôsobiť aj
kalamitu komárov, varujú odborníci.
Magistrát po prvýkrát nevie povedať,
kto bude v prípade kalamity postrekovať
larvy komárov. Pred rokom sa totiž nové
vedenie mesta rozhodlo vo verejnej sú-
ťaži vybrať nového dodávateľa postreku
proti komárom, pretože bratislavská
firma bola úradníkom mesta podozrivá.
A tak sa medzi súťažnými podmienkami
ocitla aj jedna, ktorá s postrekom nema-
la nič spoločné, umožnila však vyhrať
košickej firme, ktorá ako jediná mala
certifikát o zavedení systému manažér-
stva informačnej bezpečnosti.
Keď sa vo februári prevalilo, že práve
táto nezmyselná podmienka zvýhodnila
víťaza súťaže, primátor zrušil podpísanú
zmluvu a sľúbil novú súťaž. Tú sa mu
však doteraz nepodarilo urobiť a brati-
slavské komáre sa zatiaľ nemusia báť o
svoj biedny život. Mesto hľadá firmu na
postreky elektronickou aukciou, súťaž
vyhlásilo až v júni a víťaz má byť známy
v druhej polovici augusta. Ak bude pršať
a hladiny Moravy a Dunaja budú stúpať,
Bratislave do dvoch týždňov hrozí kala-
mita komárov.
Hovorca primátora ubezpečuje, že
mestu nič nehrozí. Ak nastane kalamitná
situácia, striekať vraj budú. Vlani mesto
nestriekalo a tak ušetrilo. Teraz hrozí, že
si bude musieť vyberať za iné ceny, ako
by vysúťažilo. Ak sa tak stane, mesto na
postrekoch zrejme prerobí. Ak budú v
Bratislave striekať Košičania, tak bude
jasné aj to, kto zarobí. Rado Števčík

Mesto chce 

na cestách viac

buspruhov
BRATISLAVA
Vedenie mesta ohlásilo, že od sep-
tembra by na bratislavských cestách
mohli pribudnúť ďalšie buspruhy.
Mali by zvýhodniť hromadnú
dopravu pred individuálnou a
zmierniť tak dopravnú záťaž mest-
ských komunikácií.
Jazdné pruhy pre vozidlá MHD už nie-
koľko rokov fungujú na Dostojevského
rade, Pražskej, Šancovej, časti Štefáni-
kovej a Staromestskej ulice. Podľa
magistrátu by od septembra mohol pri-
budnúť buspruh na Gagarinovej ulici.
Okrem MHD by v týchto prednostných
jazdných pruhoch mohli jazdiť aj taxí-
ky. (brn)
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Ako vytvárať
paralelnú
samosprávu
Azda najviac tlačových správ dokázal
bratislavský magistrát za uplynulý rok
vychrliť o participatívnom rozpočte
mesta. Teda výdavkov, o použití kto-
rých rozhodnú priamo Bratislavčania
a komunity obyvateľov. Podľa súčas-
ného vedenia mesta totiž úloha obča-
nov nekončí účasťou na voľbách raz
za štyri roky, participatívny rozpočet im
má umožniť priamo sa zapojiť do pro-
cesu rozhodovania o prioritách týkajú-
cich sa mesta či mestskej časti.
Priznám sa, že nech to znie akokoľvek
pekne, myšlienka prticipatívneho roz-
počtu nepodporuje väčšiu demokraciu
pri správe vecí verejných, ale vytvára
akúsi paralelnú samosprávu, ktorá nie
je nikým volená, ani sa nikomu nezod-
povedá. A má rozhodovať o stále väč-
šom objeme peňazí z mestského roz-
počtu. Tento rok poslanci vyčlenili v
rámci participatívneho rozpočtu zlomok
- 30-tisíc eur, vedenie mesta má záujem
do budúcna vyčleniť na tento účel až 1
percento celkových výdavkov mesta.
Podľa tohtoročného rozpočtu by to
jedno percento predstavovalo 2,235 412
milióna eur! A to už je pekná sumička.
Čo asi vedie legitímne zvolených pred-
staviteľov samosprávy hlavného mesta,
aby prišli s takouto myšlienkou? Nie sú
svojprávni, že potrebujú zodpovednosť
za rozhodovanie o mestských peniazoch
presúvať na občianskych aktivistov a sa-
mozvaných predstaviteľov komunít?
Cieľom má byť zapojiť do účasti na par-
ticipatívnom rozpočte čo najviac obyva-
teľov mesta. Znamená to, že okrem riad-
ne zvolenej samosprávy tu vznikne pa-
ralelná samospráva, ktorú nikto nevolil?
Dovolím si povedať, že drvivá až abso-
lútna väčšina obyvateľov tohto mesta
nemá a nebude mať čas na to, aby sa
podieľala na tvorbe participatívneho
rozpočtu. Majú svoje zamestnanie, svoje
rodiny a preto sa nechávajú pri správe
vecí verejných zastupovať volenými
zástupcami. Celé štyri roky sa zapájať
do procesu rozhodovania o prioritách
týkajúcich sa mesta môže len ten, kto
nemá čo robiť, alebo chce na ňom aj
osobne participovať. Obávam sa, že
toto nie je posilnenie správy vecí verej-
ných, ale deštrukcia zastupiteľskej de-
mokracie. Radoslav Števčík

VAJNORY
Na bývalom športovom letisku vo
Vajnoroch vyrastie rezidenčná štvrť.
Projekt Nové Vajnory prinesie byty,
športoviská, park s jazerom, nákupné
centrum Vajnoria, tri základné školy,
tri materské školy, detské ihriská,
námestia, zeleň, kancelárie a zariade-
nia zdravotnej a sociálnej vybavenos-
ti. Športoví letci sa presťahovali do
Bolerázu pri Trnave.
Spoločnosť Eastfield Slovakia kúpila
pozemky ešte v roku 2005 a po štyroch
rokoch predložila magistrátu urbanistic-
kú štúdiu. Mestské zastupiteľstvo teraz
mení územný plán, aby sa mohlo začať
stavať. Investor sa mal vyrovnať aj s
vlastníkom nehnuteľností nachádzajú-
cich sa na pozemkoch. Tie patrili miest-
nemu leteckému klubu Aeroklub.
„Teraz chodíme lietať do Bolerázu. Je to
najbližšie športové letisko pri Bratisla-
ve, vzdialené približne 70 km,“ povedal
vedúci letovej prevádzky Stanislav
Kováč. „Dôvodom na predaj pozemkov
boli nielen prehlbujúce sa ekonomické
problémy letiska, ale aj problémy
vyplývajúce z lokality, v ktorej športové
letisko fungovalo. Malé športové letisko
Vajnory totiž zasahovalo do náletového
priestoru určeného pre medzinárodné
letisko M. R. Štefanika. Aktivity športo-
vého lietania či parašutizmu bolo tiež
náročné zladiť s už realizovaným, ako aj
s plánovaným urbanistickým rozvojom
v tejto časti mesta, ako napríklad s diaľ-
ničným obchvatom či výstavbou,“ uvie-
dol Filip Matovič z Eastfield Slovakia.
Urbanistická štúdia bola navrhnutá  s

prihliadnutím na osobitý ráz mestskej
časti. Výška objektov bude stúpať z vý-
chodnej strany na západnú, pričom prie-
merná výška objektov bude 4,3 poscho-
dia. Veľký dôraz sa kladie na zeleň,
ktorá pokryje až 34 percent z celkovej
plochy územia. „Okrem bohatej sadovej
úpravy okolia domov by sme vyzdvihli
centrálny park situovaný v srdci kom-
plexu, do ktorého budú ústiť pešie pro-
menády, rovnako lemované zeleňou.
Jadrom parku bude jazero s 1,5 hektá-
rom vodnej plochy. Súčasťou rozvoja
územia sú aj početné športoviská. Oby-
vateľom budú slúžiť tri základné školy
so športovými areálmi, ale aj športové
haly, tenisové kurty, krytá tenisová hala,
atletické centrum, dráha pre motokáry,
skatepark či wellness centrum. K

občianskej vybavenosti patria aj tri
materské školy s detskými ihriskami,“
povedal Matovič. Nákupné centrum
Vajnoria sa už začína stavať, aj keď
územný plán na celé územie je zatiaľ v
procese schvaľovania, časť územia, kde
má vyrásť nákupné centrum je však aj v
súčasnom územnom pláne definovaná
ako oblasť pre občiansku vybavenosť.
Vajnoria má byť postavená v druhej
polovici budúceho roku, aby obchodní-
ci stihli predvianočnú nákupnú sezónu.
„Centrum ponúkne nákupné možnosti
najmä pre obyvateľov zo spádovej
oblasti Vajnory, Rača-Rendez a Čierna
voda. Rovnako bude, samozrejme, slú-
žiť budúcim obyvateľom obytného
komplexu Vajnory,“ povedal Matovič. 

Martina Chudá

Zo športového letiska vo Vajnoroch

má byť rezidenčná štvrť Nové Vajnory

BRATISLAVA
Magistrát mesta Bratislava zmenil
číslo účtu za poplatok za komunálne
odpady. Mesto však nerobilo výbero-
vé konanie, aby vybralo banku, ktorá
ponúkne najvýhodnejšie služby, ale
zaviazalo sa tej, ktorá mu dala úver.
Obyvatelia mesta dostali koncom mája
list, v ktorom magistrát oznamuje, že od
mája 2012 bude na dokladoch na úhra-
du poplatku za komunálne odpady uvá-

dzať nové číslo účtu. Účet v ING Bank
nahradil nový v Slovenskej sporiteľni.
„Zmena účtu súvisí so zmluvou o syndi-
kovanom úvere, ktorú podpísalo hlavné
mesto. Týmto podpisom sa okrem iného
mesto zaviazalo k tomu, ako bude spolu
s rozpočtovými a príspevkovými orga-
nizáciami uskutočňovať platobný styk.
Ten bude zabezpečený prostredníctvom
účtov vedených u veriteľov. Zmluva sa
podpisovala koncom roka 2011. So

zmenami sa začalo koncom marca
2012, zrealizovať sa mali do konca
júna,“ uviedla Martina Halušková z
referátu mediálnej komunikácie magi-
strátu. 
Keď si banku vyberá občan, účet si
otvorí v tej, ktorá mu poskytne najvý-
hodnejšie podmienky. Mesto však nevie
preukázať, že účet v Slovenskej spori-
teľni je ten najvýhodnejší. Zdá sa, že si
ju vybralo preto, lebo chcelo. (mch)

Poplatok za odpady ide na nový účet

Veľký výkonom, kompaktný rozmermi vhod-
nými do mesta. Svoju premiéru oslávi v sep-
tembri na Medzinárodnom automobilovom
veľtrhu úžitkových vozidiel v Hannoveri.

Program pozostávajúci z troch dĺžok
a troch modelových variantov

Základom je skriňová dodávka v troch
dĺžkach: od 3,94 cez 4,32 až do 4,71 m. K nej
sa pridáva variabilné päťmiestne vozidlo Citan
Mixto so sklopnou zadnou lavicou, deliacou
mriežkou ložného priestoru a dvoma posuv-
nými dverami. Je založené na extra dlhej ver-
zii. Tretie základné vyhotovenie predstavuje
Citan Kombi, tiež päťmiestny automobil so
sklopnou zadnou lavicou a posuvnými dvera-
mi, založený však na dlhej verzii. Ponuku v
závislosti od modelu rozširujú tri hmotnostné
varianty až do najväčšej prípustnej celkovej
hmotnosti 2200 kilogramov.

Rozsiahla bezpečnostná výbava 
Jej stredobodom je sériový elektronický stabili-
začný program ADAPTIVE ESP®, ktorý berie
ohľad na stav naloženia vozidla. Tento inova-
tívny systém regulácie dynamiky jazdy spája
funkcie protiblokovacieho systému ABS®, kon-
troly pretáčavosti a nedotáčavosti VDC®

(Vehicle Dynamic Control) a trakčného systé-

mu TCS® (Traction Control System). Tiež zahŕ-
ňa reguláciu preklzávania hnacích kolies ASR®

a reguláciu hnacieho a brzdného momentu.
Až šesť airbagov na palube
ňako súčasť sériovej výbavy

Okrem toho sériová výbava zahŕňa asistenta
rozjazdu a denné osvetlenie, bezpečnostné
pásy s nastaviteľnou výškou, napínače bez-
pečnostných pásov s obmedzovačmi sily pre
vodiča a spolujazdca, výstrahu pri nezapnutí
pásu a airbag pre vodiča. V prípade verzie
Citan Kombi sa k tejto výbave sériovo okrem
iného pridáva airbag spolujazdca či bočné
hrudníkové airbagy a okenné airbagy pre
vodiča a spolujazdca. 

Motory pokryjú všetky požiadavky 
Tri turbodieselové motory s priamym vstreko-
vaním a s rozpätím výkonov od 55 kW (75 k)
do 81 kW (110 koní) a preplňovaný benzínový
motor s výkonom 84 kW (114 koní) pokryjú
všetky obvyklé nároky. Všetky dieselové mo-
tory sú sériovo vybavené filtrom pevných čas-
tíc. Päťstupňové a šesťstupňové prevodovky
zabezpečujú prenos sily na predné kolesá.
Vynikajúca hospodárnosť je daná nielen s
dlhými intervalmi údržby až do 40 000 km,
resp. dvoch rokov, ale aj čo sa týka spotreby.
Sériový indikátor momentu radenia podporuje
vodiča Citanu v ekonomickom štýle jazdy. 

Viac informácií na www.motor-car.sk

Nový Mercedes-Benz Citan

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.

Otvorené 

kanály hrozia

aj v Petržalke
PETRŽALKA
Keď v okolí Černyševského ulice po-
kosili trávu, našli kanálové poklopy,
respektíve diery, na ktorých poklopy
chýbali. Pracovníci, ktorí tu kosili
trávu, nebezpečné otvory aspoň po-
zakrývali konármi, aby neprišlo k
nešťastiu, pretože v tráve vôkol sa
bežne hrávajú deti.
Keď sme na situáciu upozornili mest-
skú časť Petržalka, niektoré poklopy
zakryli ešte v ten deň. „Dva poklopy
kanálov, ktoré sú v našej správe, pra-
covníci miestneho podniku Verejno-
prospešných služieb Petržalka osadili
ešte v deň prijatia vášho podnetu,“
povedala tlačová tajomníčka Petržalky
Mária Grebeňová-Laczová. 
V Bratislave akoby sa rozmohli kráde-
že kanálových poklopov, o ktorých
sme písali aj v minulom vydaní. Zará-
žajúce však je aj to, že zberné surovi-
ny takéto „železo“ prijmú a zlodejov
vyplatia.
Čitateľka z Černyševského ulice nás
upozornila aj na nebezpečnú situáciu
chýbajúceho poklopu na ceste pri
TatraCity, kde kolesá áut môžu skon-
čiť veľmi ľahko v rovnakej kanálovej
diere. Keďže ide o kanál na ceste,
spravuje ho mesto a nie mestská časť,
ako aj ostatné otvorené kanály - najmä
na lúke pri Bosákovej ulici.
„Na ostatné chýbajúce poklopy sme
upozornili ich správcu - hlavné mesto.
Zároveň chceme obyvateľov požiadať,
aby pri nahlasovaní otvorených kaná-
lov uviedli aj kontakt, e-mailovú adresu
alebo telefónne číslo, pre prípad pres-
nejšej lokalizácie miesta výskytu otvo-
reného kanála, čím dôjde k rýchlejšie-
mu nájdeniu otvoreného kanála, a teda
aj k vyriešeniu problému,“ povedala
Grebeňová-Laczová. (mch)

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - VRAKUŇA
v súlade s ustanovením §9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obci v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenechať

majetok vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
v správe Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa do nájmu a to:

� samostatne stojaci objekt o výmere 861,15 m2,
� priľahlý pozemok parc. č. 3607/1 o výmere 4251 m2

nachádzajúci sa na Vážskej ulici 32, v Bratislave,
súpisné číslo II 5011, vedené na LV č. 1095

za účelom zriadenia edukačného súkromného
predškolského, resp. školského zariadenia 

a l e b o zriadenia domova sociálnych služieb
na dobu určitú v trvaní 10 rokov.

MINIMÁLNA CENA NÁJMU ZA:
- objekt pozostávajúci zo 77 miestností bez poskytovania služieb, posky-
tovanie ktorých je spojené s nájmom je vo výške 16,59´EUR /m2/rok,
- priľahlý pozemok je vo výške 0,66´EUR/ m2/rok.
Záujemcovia o uzavretie nájomnej zmluvy na predmetné priestory doručia
cenovú ponuku poštou alebo do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti
Bratislava - Vrakuňa, Šíravská ul.č. 7, 821 07 Bratislava v lehote od 20.
07. 2012 do - do 10. 08. 2012 do 12,00 h v zalepenej obálke označenej:

„ OVS – objekt Vážskej ul. 32 - ponuka - NEOTVÁRAŤ “
Prílohou cenovej ponuky pre kancelárske priestory bude výpis z obchodného
registra u právnickej osoby a výpis zo živnostenského registra u fyzickej
osoby. Ponuku nie je možné meniť ani dopĺňať, jej náklady znáša navrhova-
teľ. Obhliadku nebytových priestorov - kancelárií je možné dohodnúť na
oddelení správy majetku a podnikateľských činností, kontaktná osoba:

Ing. Ľ. Hojer, ved.odd. SM a PČ, tel. č. 02/4020 4888,
hojer@vrakuna.sk

KRITÉRIÁ HODNOTENIA:
1. Minimálna cena nájmu je stanovená v zmysle uznesenia MZ MČ Brati-
slava - Vrakuňa č. 290/2012 zo dňa 19.06.2012 vo výške : 
- za objekt bez poskytovaných služieb .....16,59 EUR/m2/rok
- za priľahlý pozemok ................................ 0,66 EUR/m2/rok
2. Prípustným účelom využitia predmetu nájmu je:
- edukačný-zriadenie súkromného predškolského, resp.
školského zariadenia
- sociálny-zriadenie domova sociálnych služieb

Súťažné podmienky - tlačivá záväzných ponúk je možné získať na
internetovej stránke www.vrakuna.sk alebo osobne prevziať na
Miestnom úrade Bratislava - Vrakuňa , Šíravská ul. 7, 821 07
Bratislava, tel.: 02/40204880, 02/402048888, prízemie č. d. 105,
117 v úradných hodinách.

Záväzné súťažné návrhy je možné podávať v termíne
od 20. 07. 2012 do10. 08. 2012 do 12,00 h.

Predajne:
BA, Svätoplukova 49
tel.: 02/5556 1682

Bezplatné parkovanie vo dvore
BA, Saratovská 5

tel.: 02/6428 8409
Trnava, Nitra, Pezinok

MOLET LÍNIA, s.r.o.

XXXL veľkosti

KUP
ÓN

na 
zľav

u

5%

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

0905 234 615 � 4363 8184
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BRATISLAVA
Bratislavský magistrát zverejnil
začiatkom júna zoznam neplatičov
miestnych daní. Objavili sa v ňom
viacerí Bratislavčania a firmy podni-
kajúce v Bratislave, ktoré neplatia
mestu dane. Ako sa nám podarilo
zistiť, jednej z bratislavských samo-
správ neprekáža s najväčším dlžní-
kom napriek  tomu spolupracovať a
prijímať od neho benefity.
Prevádzkovateľ petržalského Hotela
Bonbón na Tematínskej ulici - spoloč-
nosť Bonbón Hotels Slovakia, s.r.o.,
resp. vlastnícky s ňou spriaznená firma
Bonbón Palace, s.r.o., dlžia mestu Brati-

slava za daň z ubytovania, za daň z
nehnuteľnosti a za poplatok za odpad
celkom 95 777,13 eur! Napriek tomu je
samospráva mestskej časti Petržalka
partnerom Hotela Bonbón pri organizo-
vaní letných podujatí pre deti.
„Od prevádzkovateľa Bonbon Hotels
Slovakia, s.r.o., neevidujeme nedoplatky
voči našej mestskej časti na miestnych
daniach,“ uviedla hovorkyňa Petržalky
Mária Grebeňová-Laczová. Letné Bon-
bónové nedele pre deti podľa nej finan-
cuje Hotel Bonbón, Kultúrne zariadenia
Petržalky sa podieľajú len na výbere
účinkujúcich. A pokiaľ ide o dlh voči
mestu, odporúča obrátiť sa na magistrát.

Bratislavský magistrát na to reagoval
vysvetlením, že Bonbónové nedele ne-
organizuje. „Nie všetky akcie, ktoré sa
konajú v Bratislave, hlavné mesto pri-
pravuje alebo sa na nich nejako podie-
ľa,“ povedala Martina Halušková z tla-
čového referátu bratislavského magi-
strátu.
Čiže aj keď miestna samospráva vie, že
ide o dlžníka, nebráni sa spolupráci s
ním a rozhodne tak nejde príkladom
ostatným. Poctivý daňový poplatník by
od samosprávy očakával, že nebude
spolupracovať s niekým, kto sa vyhýba
plateniu miestnych daní, ale peniaze
evidentne má... (mch)

Mestská časť spolupracuje s dlžníkom,

ktorý mestu dlhuje takmer 100-tisíc eur

Vozidlo Segway

je pre pohyb

v centrách miest
BRATISLAVA
V Bratislave, na rozdiel od iných
hlavných miest sveta, sa objavil
zvláštny typ agendy - diskusia o záka-
ze vozidiel SEGWAY. Diskutujúcim
vôbec neprekáža, že ide o ekologické
vozidlo - vyrobené práve pre to, aby
neznečisťovalo životné prostredie.
Taktiež nikoho nezaujíma, že SEG-
WAY svojím ovládaním je určený na
pohyb v centrách miest - má nulový
polomer otáčania a skúsený jazdec ho
riadi s milimetrovou presnosťou. Tak-
tiež odporcom neprekáža, že ide o
atraktívny prostriedok na zlepšenie ces-
tovného ruchu. Pokiaľ Dubrovnik
oznamuje, že má novú atrakciu pre
turistov – prehliadky mesta na vozid-
lách SEGWAY(!); Bratislava môže
oznámiť, že aktivitou niektorých komu-
nálnych politikov a prácou svojich
úradníkov zabíja novú atrakciu v meste.
Neprekáža, že SEGWAY sú v Prahe,
Karlových Varoch, vo Viedni, v Bu-
dapešti, Berlíne ... - Bratislava nepotre-
buje zaujať turistov a vykáže SEGWAY
na okraj centra.
Prevádzkujeme prehliadky Bratislavy
na vozidle SEGWAY už druhý rok, a z
plánov a vízií sprístupniť návštevníkom
Bratislavy atraktívnu službu sa pomaly
stáva len utopický sen. Dokonca na Bra-
tislavský hrad - do areálu ktorého mô-
žete prísť autom (!), správca hradu zaká-
že vstup na vozidlách SEGWAY. Ťapá-
kovský svet, Ťapákovské myslenie.
Považujeme za absolútnu diskriminá-
ciu, že v centre mesta, napr. na Michal-
skej ulici sa môžu turisti voziť na
„turistickom vláčiku“, ktorý je poháňa-
ný spaľovacím motorom, a organizo-
vaná skupina turistov na SEGWAY má
zákaz jazdenia vo väčšine častí Starého
Mesta. Kompetentných nezaujíma, že
SEGWAY v meste jazdí v režime
„korytnačky“, t. j. má limitovanú rých-
losť na 6 km/h, že skupina turistov ide
so sprievodcom - dohľadom a že pred
každou jazdou prejdú všetci účastníci
jazdy dôkladným školením ovládania
vozidla. Vznikla fáma, že SEGWAY je
nebezpečný a možno na základe neja-
kej osobnej jednej skúsenosti ovplyv-
nila povoľovací proces v celom Starom
Meste a na magistráte.
Pani starostka, pán primátor, pozývame
vás na jazdu na vozidle SEGWAY. Na-
učíme vás na ňom jazdiť, ukážeme vám
Bratislavu z iného pohľadu a skúste sa-
mi zvážiť, či zákazy a obmedzenia pre
SEGWAY nie sú len obavy podobného
druhu, ako boli obavy koncom 19. sto-
ročia pred motorovými vozidlami.
Ozvite sa nám na office@segway.sk

Stanislav Žiačik, SW mobility

Rusovčanov

ohrozujú guľky

zo strelnice 
RUSOVCE
Rusovčanov už od roku 2006 trápi
hluk a nebezpečenstvo zo streľby na
policajnej strelnici, ktorá sa nachádza
len kúsok od ich obydlí. Platia dane a
tak financujú vlastne tých, ktorí by
ich mali namiesto ohrozovania ochra-
ňovať. Pomoc hľadali u starostu až
po prezidenta, zatiaľ však neúspešne.
Možno im konečne pomôže petícia,
ktorú podali ministerstvu vnútra.
Keď sme sa začali zaujímať o situáciu
na policajnej strelnici v Rusovciach,
niektorí kompetentní poslali odpoveď
nielen nám, ale aj ostatným médiám.
Deň pred našou uzávierkou podali obča-
nia Rusoviec ministerstvu vnútra petíciu
za zrušenie výcviku špeciálnych jedno-
tiek v bývalom vojenskom objekte. 
„Prosili sme už všade, na našom mest-
skom úrade, na ministerstve vnútra, u
primátora Bratislavy, aj u prezidenta.
Naša mestská časť stále iba konštatuje,
že si splnila svoje zákonné povinnosti -
posunula sťažnosť občanov ďalej, oslo-
vila regionálny úrad verejného zdravot-
níctva so žiadosťou o merania hluku a
zorganizovala stretnutie s veliteľom
špeciálneho útvaru. Nikoho však nezau-
jíma, že sme nútení každodenne počú-
vať štekot zbraní, hluk vrtuľníkov a
sirén, že naše deti sedia v škole, ktorá je
od strelnice vzdialená len pár stovák
metrov, a že deti z blízkej materskej
školy radšej nejdú na prechádzku, keď
sa strieľa,“ povedala miestna poslanky-
ňa Rusoviec Katarína Winter. „Oslovili
sme aj všetkých mestských poslancov,
odpovedali len traja - páni Greksa, Švej-
na a Uhler. Odpovedali mi, ale to bolo aj
všetko,“ povedal občan Rusoviec Ivan
Türk. Mestský poslanec Marian Greksa
(SaS) podporil 12. júla občanov Ruso-
viec pri odovzdávaní petície. 
Okrem paradoxu, že policajné zložky
ohrozujú občanov zablúdenými guľka-
mi, je aj fakt, že Rusovčania sú ohrozo-
vaní v pamiatkovej zóne, ktorá bude
onedlho zapísaná do Zoznamu svetové-
ho dedičstva UNESCO, v prostredí
chránených krajinných území. 
Ministerstvo vnútra si  bývalý vojenský
objekt na výcvik špeciálnych jednotiek
celý čas len prenajíma., pričom v okolí
Bratislavy je niekoľko možností, kde by
mohli bezpečne trénovať. „Snažíme sa
vychádzať miestnym obyvateľom čo
najviac v ústrety, zasielame plán stre-
lieb, ktoré miestny úrad zverejňuje na
webstránke, uskutočnilo sa aj stretnutie
zástupcov polície s miestnou samosprá-
vou.  Objekt plánujeme premiestniť do
Stupavy. Momentálne trvá vykupovanie
pozemkov a projektové práce,“ uviedla
napokon Alena Koišová z Ministerstva
vnútra SR. 
Niektorí obyvatelia Rusoviec sa zo
zúfalstva z nečinnosti orgánov odsťaho-
vali, pretože sa bežne strieľa aj počas
sviatkov a v nocí. „Hlučnosť je podľa
nášho názoru stabilizovaná. Podľa
meraní Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva v Bratislave, ktoré sa
uskutočnilo vlani v decembri, nepresa-
huje hraničné hodnoty,“ uviedla pred-
nostka miestneho úradu Oľga Gáfriko-
vá. „Merania sa síce uskutočnili, ale
pracovníci boli spojení vysielačkou s
útvarom, ktorý vystrelil vždy na povel, a
nie niekoľko rán za sebou a pri rôznych
smeroch vetra,“ uviedla  Winter.

Martina Chudá 

posledné zníženie

Teraz viac letných produktov 
za skvelé ceny!

19. 7. - 1. 8. 2012 

Kúpte si 2 kúsky vo výpredaji a dostanete €5 poukážku 
na nákup novej jesennej kolekcie*

* Viac informácií na www.marks-and-spencer.sk a v našich predajniach.

Zasekol sa vám trezor?
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
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Namiesto kaviarne Sweetpoint v par-
teri administratívnej budovy Park
One na Námestí 1. mája je niekoľko
mesiacov Restaurant & Bar THE
POINT. Reštaurácia sa nachádza zo
strany Kollárovho námestia. Oproti
kaviarni má väčšie priestory, keď za-
brala časť chodníka a vybudovala tu
presklenú “zimnú záhradu”, ktorú tu
volajú letná terasa. Aj tu zrejme pod-
ľahli móde bratislavských reštaurácií
a kaviarní, ktoré zaberajú chodníky,
aj keď doma majú prázdno.
Interiér sa prakticky nezmenil, pohodlné
kaviarenské kresielka zostali, pospája-
ním malých stolov vznikol priestor na
stolovanie aj väčšie počtu osôb. Kapaci-
tu reštaurácie prevádzkar uvádza 100 +
30 v presklenej miestnosti pre fajčiarov,
na “letnej terase” sa zmestí ďalších 100
hostí. Možno tú niekedy majú aj plno,
keď sme The Point navštívili, vystačili
by aj s polovicou polovice celovej kapa-
city reštaurácie.
Keďže steny do parku a do ulice boli
presklené a ponúkali pekný výhľad,
zostáva malou záhadou, prečo pred
sklenú stenu pristavili presklenú terasu,
na ktorej sú stiahnuté žalúzie. Iba ak by
naozaj išlo len o zväčšenie jednorazovej
kapacity na milovníkov tunajšieho den-
ného menu za 3,60, resp. 3,90 €. Dosť

však bolo špekulácií, poďme ochutnať
The Point.
V jedálnom lístku ponúkajú polievky,
predjedlá, hlavné jedlá, cestoviny a rizo-
tá, šaláty, detské menu a francúzske
palacinky. Okrem toho v presklenej
vitríne majú vystavené viaceré zákusky
a tortové rezy - až na jeden druh všetky
z Talianska. Inými slovami na Apenin-
skom polostrove zmrazené a v Bratisla-
ve rozmrazené.
Z polievok sme si dali hovädzí vývar s
domácimi rezancami a repíkatým zele-
rom (2,80 €). Bola vynikajúca, aj keď
trochu prislaná, jedinou vážnejšou chy-
bičkou krásy bolo, že nebola s repíka-
tým zelerom, ale s mrkvou. Predjedlá
sme vynechali a pri výbere hlavných
jedál sme si nechali poradiť. Vraj majú
vynikajúce cestoviny, rizotá a panenku.
Tak sme si dali dubákové rizoto so
šampiňónmi, baby mozzarellou a čer-
stvou rukolou (5,90 €) a grilovanú
bravčovú panenku špikovanú slanin-
kou lardo, podávanú na pretláčaných
zemiakoch s červenou cibuľkou a zme-
sou hríbov a preliatu omáčkou demi
glace (10,80 €).
Rizoto bolo vynikajúce, aj keď ďalšou

záhadou pre nás bolo, prečo nie je len
dubákové alebo len šampiňónové.
Možno by dubákové bolo pridrahé a
šampiňónové by nikto nechcel, alebo je
za tým niečo iné. Faktom je, že rizoto
bolo veľmi dobré, aj keď by sme dali
prednosť len jednému druhu húb. Voči
grilovanej panenke sme nemali žiadne
výhrady. Bola fakt vynikajúca. Veľmi
chutné boli aj pretláčané zemiaky. Jed-
noduché jedlo, ktoré nemalo chybu.
V jedálnom lístku nás ďalej zaujal teľa-
cí Cordon bleu plnený pražskou šunkou
a švajčiarskym ementálom, podávaný
so steakovými hranolčekmi a dijónskou
majonézou (15,80 €). Tentoraz nám naň
nezostalo miesto, ale oceňujeme, že
názov jedla bol napísaný správne, aj
keď francúzske rezeň plnený pražskou
šunkou a švajčiarskym ementálom
pôsobí príliš kozmopolitne. Ochutnáme
nabudúce.
The Point hodnotíme ako jednu z tých
lepších reštaurácií v meste. Na záver
sme síce ochutnali jediný domáci záku-
sok - krémeš, nijako nás však nenad-
chol. Ani ten nebol zrejme dnešný.
Naše hodnotenie:����
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

The Point je bod, kde sa oplatí zastaviť

Hygienici si posvietili aj na potraviny
K ochrane spotrebiteľa patrí aj pra-
videlná hygienická kontrola niekto-
rých druhov tovaru, pretože tu už
nejde len o peňaženku, ale aj o zdra-
vie zákazníka. Práve na hygienu úse-
kov s nebalenými epidemiologicky
rizikovými potravinami (napríklad
lahôdkarské a cukrárske výrobky v
bratislavských supermarketoch, hy-
permarketoch a obchodných do-
moch sa zamerala nedávna kontrola
Úradu verejného zdravotníctva SR.
Od 6. do 13. júna 2012 vykonali pra-
covníci úradu verejného zdravotníctva
mimoriadne kontroly v 22 prevá-
dzkach v Bratislavskom kraji. Kontro-
ly boli zamerané na dokumentáciu
zdravotnej spôsobilosti, vstupnej a ďal-
ších lekárskych prehliadok, na doku-
mentáciu o školení zamestnancov, na
doklady o odbornej spôsobilosti za-
mestnancov, na dodržiavanie osobnej
hygieny zamestnancov, na dodržiava-
nie hygienických požiadaviek na výro-
bu potravín, manipuláciu s nimi a ich
umiestnenie na trh a na zaobchádzanie
s potravinami, či sa neporušuje ich bez-
pečnosť a kvalita.

Z 22 kontrolovaných prevádzok bolo
odobratých celkom 48 sterov a v 4 pre-
vádzkach boli zistené nedostatky. Naj-
horšie dopadli predajne BILLA.
V predajni BILLA na Hodžovom ná-
mestií bola podľa hygienikov nezabez-
pečená ochrana potravín pred kontami-
náciou a zistili nedodržiavanie použí-
vania pracovných plôch, náradia podľa
ich určenia označením. Regionálny
úrad verejného zdravotníctva udelil
prevádzke blokovú pokutu vo výške 30
eur.
V predajni BILLA na Záhradníckej
ulici zistili hygienici nevyhovujúce
zaobchádzanie s potravinami, poruše-
nie ich bezpečnosti a kvality, za čo ude-
lili 2 blokové pokuty v celkovej výške
60 eur.
V predajni HYPERNOVA na Ivánskej
ceste bola pri kontrole zistená nezdo-
kladovaná odborná spôsobilosť za-
mestnancov, za čo hygienici udelili
blokovú pokutu vo výške 30 eur.
V predajni Carrefour na Panónska

ceste hygienická kontrola zistila nedo-
držiavanie používania pracovných
plôch, náradia podľa ich určenia ozna-
čením a nezdokladovaná odborná spô-
sobilosť zamestnancov. Boli za to ude-
lené dve blokovú pokuty, každá vo
výške 30 eur, v jednom prípade však
pokuta nebola zaplatená a bude riešená
v priestupkovom konaní.
Pokuty boli udelené v zmysle zákona o
ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a zákona o potravinách.
Najmä v extrémne letných dňoch by aj
zákazníci mali byť ostražití pri kupe
nebalených a epidemiologicky riziko-
vých potravín. Častokrát je lepšie v
takomto počasí odoprieť si nákup
takýchto potravín, a to nielen pre mož-
nosť, že budú kontaminované priamo v
predajni, ale aj preto, že nie vždy spot-
rebiteľ dokáže zabezpečiť ich hygienic-
ky bezpečnú dopravu domov. Skúse-
nosti hygienikov z kontroly bratislav-
ských supermarketov, hypermarketov a
obchodných domov nabádajú zákazní-
ka ešte k väčšej ostražitosti.

Marián Brezňanský
(Spracované zo správy ÚVZ SR)

Z mosta zmizla

bronzová 

pamätná tabuľa
LIST ČITATEĽA
Ako rodená Bratislavčanka mám k
tomuto mestu (aj k Bratislavským
novinám) a jeho histórii silný vzťah.
Navštívila som preto v máji výstavu
v Primaciálnom paláci o prvej brati-
slavskej rafinérii, ktorá sa volala
Apollo. Nikdy predtým som o nej
nepočula. 
Výstava bola podľa môjho názoru
veľmi vydarená, a preto ma potešilo,
keď som našla na Facebooku stránku
venovanú histórii tejto rafinérie. V jed-
nom z medzníkov je spomínaná pýcha
novodobej Bratislavy, Most Apollo,
ktorý sa volá podľa rafinérie. Bola tam
však zmienka, že bronzová tabuľa
informujúca o pôvode názvu, na moste
od roku 2011 chýba. Išla som sa tam
teda pozrieť. A naozaj, sú tam iba
zhrdzavene úchytky. Informovala som
sa v Slovnafte, ktorý facebookovu
stránku vlastní, či nevedia viac.
Dozvedela som sa, že výrobu a osade-
nie tabule v roku 2006 financoval
Slovnaft a jej zmiznutie v Slovnafte
oznámil dlhoročný výskumný pracov-
ník tejto firmy, ktorý začínal ako učeň
ešte v rafinérii Apollo. Slovnaft tento
prípad aj s dokumentáciou údajné
postúpil ešte v roku 2011 na magistrát,
ale nedostal žiadnu odpoveď. Veľmi
ma mrzí, že po zmiznutých poklopoch
na kanáloch začínajú miznúť aj bron-
zové predmety spojene s históriou.
Viem, na zmiznutej tabuli z mosta si
nemôžem uhnať úraz, ale deje sa tak
niečo horšie. Mizne historická pamäť.
Spomínam si, ako som zapochybovala
o súčasnej dobe, keď bola pred niekoľ-
kými rokmi ukradnutá jedna časť
Andersenovho pomníka na Hviezdo-
slavovom námestí a doslova som bola
šokovaná, keď zlodeji odniesli sochu
dievčatka pri propeleri. Ukradnutie
tabule z Mosta Apollo je pokračovaním
tohto barbarstva.

Erika Balážovičová, Bratislava

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

Spoločnosť NAY 

sa zákazníkovi

ospravedlňuje
AD: E-SHOP NAY PRI PREDAJI
NEHRAL FAIR (BN 13/2012)
Radi by sme sa ešte raz ospravedlni-
li zákazníkovi za vzniknuté nedo-
statky pri doručovaní tovaru. Po-
chybenie bolo spôsobené našou stra-
nou, zámena TV, čo sme vo vzájom-
nej komunikácii od začiatku neza-
krývali.
Bohužiaľ aj nemožnosťou zastihnúť
zákazníka, čo v komunikácii s nami
sám priznal. Určite však nebolo naším
úmyslom zákazníka poškodiť. Po zis-
tení nedostatkov sme sa neodkladne
snažili situáciu riešiť k jeho spokojnos-
ti a vyjsť mu v ústrety aj ponukou kom-
penzácie za vzniknuté problémy.
Aj pri maximálnej snahe a veľkom
množstve spokojných zákazníkov sa
občas stane, že sa nepodarí všetko tak,
ako by sme si to predstavovali. Našou
snahou je v takomto prípade vždy
ponúknuť zákazníkovi fair riešenie.
Zároveň sa z týchto situácií snažíme
poučiť a v budúcnosti ich eliminovať.
Veríme, že sa takéto prípady v budúc-
nosti už nevyskytnú.
Nezbavujeme sa v žiadnom prípade
zodpovednosti, ale titulok „E-shop
NAY pri predaji nehral fair“ sa nám v
tomto kontexte nezdá „fair“.

František Vámoši, vedúci
marketingového oddelenia NAY, a.s.

Opravili cestu

a jama je ešte

väčšia, ako bola
LIST ČITATEĽA
Pri Slimáku pred pár rokmi tak
„dokonale“ opravili cestu, že teraz je
tam asi päťkrát väčšia jama a mláka
než predtým. Siaha skoro cez celú
šírku vozovky a nezmizne ani po
týždni, keď je už dávno po daždi.
Kto je za to zodpovedný?
Nedávno som sa tu ošplechnutiu vyhol,
ale také šťastie som nemal na križovat-
ke Jozefa Čabelku. Tam totiž niet kam
uskočiť, lebo za chrbtom čakajúceho
na zelenú premávajú električky...
Som dôchodca bez auta, ale za 15
rokov, čo som auto vlastnil, som ani raz
nikoho pri šoférovaní neošpliechal. No
zdá sa, že teraz to už patrí k folkkóru
hlavného mesta Slovenska.

Ladislav Nagy, Bratislava
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Vymeniť si informácie a skúsenosti z
boja proti drogovým závislostiam,
zneužívaniu drog a nezákonnému
obchodovaniu s nimi v Bratislav-
skom kraji bol hlavný zámer konfe-
rencie na Úrade Bratislavského
samosprávneho kraja (BSK).

„Žijeme v dobe poznamenanej mno-
hými javmi, s ktorými mladí ľudia
nemajú skúsenosti a často riešia pro-
blémy nevhodnými formami. Je
veľmi dôležité chápať súvislosti exi-
stujúce v rodinnom alebo v školskom
prostredí a poskytnúť mladým ľudom
prijateľné alternatívy a riešenia,“
uviedla podpredsedníčka BSK Gabrie-
la Németh. Súčasťou konferencie bola
aj medzinárodná výstava žiackych
výtvarných prác s protidrogovou
tematikou. 

„Protidrogová stratégia musí byť
založená na dostupných informá-
ciách, objektívnych údajoch a získa-
ných skúsenostiach,“ poznamenal
župan Pavol Frešo. Zároveň doplnil, že
dôležité je aj zabezpečenie spoločných
koordinovaných postupov orgánov a
inštitúcií verejnej správy s cieľom zvy-
šovať účinnosť prijatých opatrení na
národnej a regionálnej úrovni.
Konferencia sa tematicky sústredila
najmä na predchádzanie drogových
závislostí u detí a mládeže v stredo-
školskom veku. „Drogová závislosť sa
prejavuje častejšie u vekových skupín
už v základných školách, preto je
potrebné, aby sme v tejto veci konali.
Dôležité je pracovať aj s rodinou
týchto mladých ľudí,“ povedala
Gabriella Németh. Ako ďalej uviedla,
podľa posledných výsledkov anonym-

ných výskumov, ktoré robili riaditelia
škôl, v prvom ročníku už 50 percent
žiakov má akú-takú skúsenosť s droga-
mi a viac ako 50 percent má skúsenosť
s alkoholom. V prípade fajčenia sú
tieto čísla vyššie. 
Preto sa BSK venuje primárnej, sekun-
dárnej a terciárnej prevencii vo svojich
58 stredných školách. Okrem toho sa v
školách v pôsobnosti župy uskutočnilo
už niekoľko preventívnych akcií na eli-
mináciu drogových závislostí – či už
prednášky odborníkov, alebo rôzne
súťaže. Podpredsedníčka pokračovala,
že BSK v rámci prevencie podporuje
športové programy, vytvára rôzne
športové aktivity, otvára školské dvory
verejnosti s cieľom stiahnuť deti z ulíc,
odvrátiť tak ich pozornosť od užívania
drog a dať im nový zmysel života.
Gabriella Németh doplnila, že kraj

veľmi dobre spolupracuje s Centrom
pre liečbu drogových závislostí, s Poli-
cajným zborom SR, špecializovanými
zariadeniami, ale aj s mimovládnymi a
s ďalšími organizáciami. 
„Na Slovensku zaznamenávame za
posledných pár rokov pokles užívania
heroínu, naopak, stále stúpa mierne
užívanie konopných drog, napr. mari-
huany, stimulačných drog ako metan-
fetamín, pervitín. Okrem toho sa rých-
lo vyvíjajú nové drogy, ktoré sa
pomerne jednoducho pripravujú aj v
domácich podmienkach a sú ľahšie

dostupné,“ priblížil Imrich Šteliar, ria-
diteľ odboru Národné monitorovacie
centrum pre drogy na úrade vlády. 
V roku 2011 Bratislavský kraj veľmi
účinne zasiahol proti prevádzkam
dvoch crazy shopov v regióne, ktoré
ponúkali syntetické drogy pod hlavič-
kou suvenírov. Tieto takzvané suveníry
sú určené na konzumáciu, pritom ich
účinok na organizmus je porovnateľný
s užívaním drog, ako sú extáza alebo
kokaín. BSK požiadal o spoluprácu aj
úrad verejného zdravotníctva, aby zdo-
kumentoval, aké jedy sú predávané.

Športom a prevenciou v školách proti drogám
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Mestskí poslanci

rozhodli o osude

Kráľovej hory
KARLOVA VES
Kráľova hora zostane Bratislavča-
nom na rekreáciu, stavať sa na nej
nebude. Mesto si ju prenajalo od spo-
ločnosti Kráľova hora, s.r.o., na 30
rokov, čím sa vyhlo dani, ktorú by
muselo zaplatiť pri výmene pozem-
kov.  Za to si Kráľova hora, s.r.o., od
mesta prenajme pozemky v Ružinove
a v Petržalke. 
Vlastník pozemkov, ktorý patrí do sku-
piny J&T, sa zaviazal obstarať zmeny v
územnom pláne a oddlžiť Devín. Podľa
primátora by sa mohol územný plán v
prospech rekreácie zmeniť do roka a
pol. „Hlavné mesto sme o zmenu územ-
ného plánu Kráľovej hory na zeleň žia-
dali už od septembra 2011, teda aby sa
tam nestavalo vôbec a zachovalo sa tak
unikátne miesto na rekreáciu,“ uviedla
starostka Karlovej Vsi Iveta Hanulíko-
vá. Skupina J&T sa už dohodla s Deví-
nom, že mu odpustí dlh takmer 15
miliónov eur. Devín však má aj ďalšie
dlhy za 6,6 milióna eur.
Vlastník získa za Kráľovu horu od mes-
ta dva pozemky v Ružinove pri letisku a
niekoľko v Petržalke. Tie sú pri Černy-
ševského, Kočánkovej a Bosákovej
ulici, Pri Seči a na Námestí hraničiarov.
Uzavretím problému Kráľovej hory v
prospech Bratislavčanov sa potešili aj
Staromešťania, v ktorých skrsla nádej,
že by sa mohol vyriešiť aj spor parčíka
na Belopotockého ulici. „Navrhujem,
aby sa riešil zámenou pozemkov medzi
investorskou firmou a mestom. Od pri-
mátora Milana Ftáčnika mám prísľub,
že takéto rokovania budú,“ povedal
prednosta staromestského miestneho
úradu Sven Šovčík. V parku má firma
Zipp vystavať viacpodlažnú stavbu,
čaká však už niekoľko rokov na staveb-
né povolenie. Namiesto oplotenej jamy
by podľa Šovčíka toto miesto mohol už
konečne nahradiť park a jedine mesto,
ako vlastník pozemku, by mohlo zme-
niť územný plán mesta. (mch)

Zábradlie zo štadióna Artmedie skončilo

v neďalekých zberných surovinách
PETRŽALKA
Futbalový štadión Artmedie Petržal-
ka, na ktorom sa hrávali prvoligové i
pohárové súťaže, už niekoľko rokov
pustne a pohľad naň zamrzí nielen
niekoľko generácií petržalských fut-
balistov, ktorých odchoval. Hoci je
štadión v správe súkromníka, zdá sa,
že niekto si privyrába odnášaním
zábradlia do zberných surovín. Maji-
teľ vraví, že o tom nič nevie, možno si
tak zarábajú bezdomovci. 
Práve pre nich sa totiž štadión stal v
posledných rokoch útočiskom, napriek
tomu, že ide o súkromný pozemok.
„Areál štadióna Artmedia nie je voľne
dostupný, platí na ňom zákaz vstupu
nepovolaných osôb,“ uviedla Eva Zádo-
rová zo spoločnosti Grafobal Group
development, a.s. Zdemolované tribúny,
rozhádzané stoličky, hromady odpad-
kov a fliaš spolu s burinou však napove-
dajú o niečom inom. 
Čitateľ nás upozornil na to, že v zber-
ných surovinách na Šustekovej ulici,
ktoré sú len kúsok od štadiónu, sa
nachádza množstvo zeleného zábradlia,
ktoré veľmi pripomína práve to z
Artmedie. „Čo sa týka oplotenia, neve-
deli sme, že ho niekto nosí do zberných
surovín, a  preto by sme vám chceli aj
poďakovať za upozornenie na vzniknu-

tý problém, ktorý sme už posunuli na
riešenie kolegovi, ktorý to má na staros-
ti. Chceli by sme zdôrazniť, že sa roz-
hodne nejde o zbavovanie sa majetku z
našej strany,“ povedala Zádorová.
Štadión dal v roku 2001 zrekonštruovať
Ivan Kmotrík, ktorý v roku 2008 „pre-
stúpil“ z FC Artmedia do konkurenčné-
ho ŠK Slovan Bratislava. Svoj podiel v
Artmedii predal, no jeho spoločnosť
Grafobal Group development, a.s., zos-
tala hlavným sponzorom petržalského
tímu.
V roku 2005 sa naplánoval projekt, v

ktorom sa mali na pozemku Artmedie
postaviť 29-poschodová GG Tower,
šesťposchodový hotel Hilton, byty, kan-
celárie, obchody a športoviská. Projekt
mal byť hotový do roku 2011. Keďže
veľká časť pozemkov patrila mestu a
polyfunkčné objekty nespadali do pred-
stáv nového územného plánu, výstavba
sa zrušila skôr, ako sa začala.
Dnes nikto nevie s určitosťou povedať,
ako dopadne osud futbalového štadióna.
Je však hanbou, že štadión je už iba
kopou betónu, buriny a železa, ktoré
končí v zberných surovinách. (mch)
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LAST MINUTE - CHORVÁTSKO:
Pobyt s cvičiteľkou PILATES na Istrii 25.8.-1.9. iba za 230 €
Pobyt pre seniorov v ROVINJI 1.9.-8.9. iba za 174 €
Pobyt s kurzom fotografie na Istrii 8.9.-15.9. iba za 230 €

EXPRESNÁ AUTOBUSOVÁ LINKA MA ISTRIU
(Poreč, Vrsar, Rovinj) iba za 75 €

22.
sezóna

Správa telovýchovných
a rekreačných zariadení

hlavného mesta SR Bratislavy
Junácka 4, 831 04 Bratislava, IČO: 00179663

v súlade s ust. § 9a ods. 1 a ods. 5 Zákona č. 258/2009, kto-
rým sa mení a dopĺňa Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

uverejňuje svoj zámer
prenajať nebytové priestory:

1. Plaváreň Pasienky, Junácka 4 v Bratislave,
k.ú. Nové Mesto, parc.č. 15123/14, zapísané v LV -1
1.1. nebytové priestory na Plavárni Pasienky - časť objek-
tu v Saune Neptún, vo výmere 4,0 m2 za účelom poskyto-
vania služieb rýchleho občerstvenia pre návštevníkov
sauny, 
1.2. nebytové priestory na Plavárni Pasienky - časť objek-
tu v Saune Neptún vo výmere 9,72 m2 na poskytovanie
masážnych služieb pre návštevníkov sauny.

2. Sauna Delfín, Ružová dolina 11 v Bratislave,
k. ú. Nivy, parc. č. 9382/19, zapísané v LV č. 961
2.1. nebytové priestory v saune vo výmere 4 m2 za úče-
lom poskytovania masážnych služieb pre návštevníkov
sauny počas prevádzkových hodín sauny pre ženy.

3. Zimný štadión Harmincova 3 v Bratislave,
k. ú. Dúbravka, parc. č. 2753/10, zapísané v LV č. 1
3.1. nebytové priestory vo výmere 1 m2 na umiestnenie 1 ks
automatu na teplé nápoje,  
3.2. nebytové priestory vo výmere 9,68 m2 za účelom
poskytovania služieb brúsenia korčúľ, 
3.3. nebytové priestory vo výmere 4 m2 za účelom posky-
tovania služieb požičovne korčúľ.
Verejnosť môže svoje písomné návrhy doručiť osobne, alebo pro-
stredníctvom pošty v lehote do 14. 8. 2012 do 15.00 h na
adresu: Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl. mesta
SR Bratislavy, Junácka č. 4, 831 04 Bratislava v zalepenej obálke
s označením: „Ponuka na prenájom nebytových priestorov
na...........- NEOTVÁRAŤ“.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v elektronickej podo-
be na www.starz.sk. Kontaktná osoba: Ing. Jana Bublin-
cová, telefón 02/44 373 200.

Správa telovýchovných
a rekreačných zariadení

hlavného mesta SR Bratislavy
Junácka 4, 831 04 Bratislava, IČO: 00179663

v zmysle zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a
dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a podľa § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchod-
ného zákonníka v znení neskorších predpisov

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
na nájom nebytových priestorov

na Zimnom štadióne Harmincova 3 v Bratislave,
k.ú. Dúbravka a to:

- nebytový priestor o ploche 14,90 m2

za účelom zriadenia kancelárie

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na
internetovej stránke www.starz.sk.
Kontaktná osoba: Ing. Jana Bublincová, tel. 02/44 373 200,
E-mail:bublincova@starz.sk. Súťažné návrhy je možné
podávať najneskôr do 14. 8. 2012.

Správa telovýchovných
a rekreačných zariadení

hlavného mesta SR Bratislavy
Junácka 4, 831 04 Bratislava, IČO: 00179663

v zmysle zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a
dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a podľa § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchod-
ného zákonníka v znení neskorších predpisov

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
na nájom nebytových priestorov

v Saune Rosnička,
Ul. M. Schneidera Trnavského 2/C v Bratislave,

k.ú. Dúbravka a to:
- nebytový priestor o ploche 6,04 m2 za
účelom prevádzkovania masážnych služieb
Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na
internetovej stránke www.starz.sk.
Kontaktná osoba: Ing. Jana Bublincová, tel. 02/44 373 200,
E-mail:bublincova@starz.sk. Súťažné návrhy je možné
podávať najneskôr do 14. 8. 2012.

DO POZORNOSTI
OBČANOV

BRATISLAVY
Hlavné mesto SR Bratislava pripravu-
je komunitný plán sociálnych služieb.
Komunitný plán sociálnych služieb
predstavuje krátkodobý programový
dokument v oblasti rozvoja sociálnych
služieb, zohľadňuje miestne špecifiká
a potreby občanov a stanovuje priori-
ty, ciele a opatrenia na zabezpečenie
sociálnej politiky mesta. 
Obraciame sa preto na Vás s prosbou o
spoluprácu a vyplnenie dotazníka, ktorý
je zverejnený na webstránke hlavného
mesta SR Bratislavy - www.bratislava.sk.
V tlačenej podobe je dotazník prístupný
na pracovisku „Služby občanom“ Magi-
strátu hl. m. SR Bratislavy, Primaciálne
nám.1 (prízemie budovy Novej radnice). 
Cieľom dotazníkového prieskumu je
zistenie názoru obyvateľov Bratislavy
na rozsah a kvalitu sociálnych služieb
poskytovaných v hl. m. SR Bratislave.
Vaše odpovede prispejú k zmapovaniu
potrieb a k ďalšiemu smerovaniu roz-
voja sociálnych služieb v Bratislave a
budú použité výlučne na tento účel.
Dotazník je anonymný.
Ďakujeme Vám za Váš čas a záujem.

MONTARRY n.o.,
spracovateľ dokumentu
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Bratislavská vodárenská spoločnosť
počas horúcich letných dní v Bratislave

zabezpečuje pitný režim

Viac informácií o tom, kde a kedy bude cisterna s pitnou vodou pristavená,
nájdete na www.bvsas.sk a www.facebook.com/vodaakonapoj
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Vlastník sa musí starať o nevyužívaný

pozemok, inak môže skončiť na súde
STARÉ MESTO
V Bratislave sa nachádza množstvo
súkromných pozemkov, o ktoré sa
majitelia nestarajú. Sú zarastené
burinou, čím narúšajú vzhľad mesta
a obťažujú susedov. Právna norma
zabezpečujúca poriadok na súkrom-
ných pozemkoch však  neexistuje. Ak
vlastníci nerešpektujú všeobecne
záväzné nariadenia a neplatia bloko-
vé pokuty od obvodných úradov, jedi-
ná možná cesta riešenia je súd.  
Na zarastené pozemky sa susedia sťažu-
jú aj na Hrebendovej ulici. Dve parcely
sú v katastri klasifikované ako ostatné
plochy, jedna ako záhrady. Všetky tri
parcely sú zarastené vysokou burinou,
kríkmi a stromami. Susedov to obťažu-
je a sťažujú sa aj na alergie, ktoré im
nevyužívané pozemky neuľahčujú.
Keď sme sa na mieste boli pred uzávier-
kou znovu pozrieť, jeden z pozemkov
bol už pokosený.
„V apríli 2011 sme písomne vyzvali
vlastníkov pozemkov na riadne a včas-
né zabezpečenie starostlivosti o pozem-
ky, aby nedochádzalo k rušeniu vzhľadu
mestskej časti. Keďže k náprave nedoš-
lo, v júli 2011 sme ich opätovne vyzva-
li a upovedomili sme aj Obvodný
pozemkový úrad,“ uviedol hovorca Sta-
rého Mesta Tomáš Halán. 
Situácia sa však nezmenila, a tak mest-
ská časť požiadala o pomoc aj obvodný
úrad životného prostredia. „Zákon o
ochrane prírody a krajiny však neumož-
ňuje obvodnému úradu životného pro-
stredia prikázať majiteľom trávu poko-
siť, naopak prírodu má chrániť aj mimo
lesa a odstrániť povoľuje len invazívne
rastliny. Susedia poukazujú najmä na
clemantis divý, ktorý je zdrojom problé-
mu v tejto lokalite, ale ten týmto dru-
hom rastliny nie je,“ povedal Halán.
Staré Mesto sa obrátilo pri riešení aj na
regionálny úrad verejného zdravotníct-
va v rámci jeho právomocí z hľadiska
obmedzenia výskytu alergénnych látok
z nepokosených burín a travín. „Zákon

o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia však tiež neumožňuje právny
postup proti vlastníkom zaburinených
pozemkov. V danom prípade nejde o
primárnu ochranu obyvateľov, ale o
sekundárnu prevenciu ochorení u už
chorých osôb - alergikov. Úrad dodal, že
ak nebude možné situáciu riešiť spôso-
bom, ktorým mestská časť už postupo-
vala, považuje za jedinú možnosť rieše-
nia súdnu cestu,“ povedal Halán. 
Problém sa pokúšal riešiť aj predchá-
dzajúci prednosta Starého Mesta, ktorý
sa koncom roka 2010 chcel stretnúť so
všetkými dotknutými vlastníkmi po-
zemkov. Na stretnutí sa však nezúčast-
nili vlastníci, ktorých sa neplnenie
povinností odstraňovať burinu týkalo. 
„Mestská časť si myslí, že už vykonala
všetky možné právne kroky na to, aby
situáciu vyriešila. Momentálne dúfa, že
podané priestupkové konania na obvod-
nom úrade prinesú zlepšenie a ak nie,
navrhuje obrátiť sa žalobou na súd,“
povedal Halán.
Ako riešia problémy s neporiadnymi
vlastníkmi, sme sa opýtali aj mestských
častí Ružinov a Petržalka a magistrátu.
„Majiteľov pozemkov vyzývame na
dodržiavanie poriadku na základe všeo-

becne-záväzného nariadenia o dodržia-
vaní čistoty a poriadku. Niektorí naria-
denie rešpektujú, tí, čo ho nerešpektujú,
dostávajú pokuty,“ povedala hovorkyňa
Ružinova Miroslava Štrosová. Magi-
strát potvrdzuje, že mestské časti sa
majú  starať o čistotu a poriadok všeo-
becne záväznými nariadeniami. 
Podľa Občianskeho zákonníka sa má
vlastník vzdať všetkého, čím ohrozuje
alebo obťažuje iného. „Je to predmetom
riešenia občiansko-právneho sporu a
koná v ňom okresný súd. Predmet veci
možno riešiť aj na obvodnom úrade ako
priestupok. Obec v tomto prípade nie je
príslušná konať v danej veci,“ uviedla
Martina Halušková z bratislavského
magistrátu. 
„S týmto problémom sa stretávame
sústavne. V prípade, že vlastník pozem-
ku na výzvu mestskej časti nereaguje,
starosta mu môže uložiť pokutu až do
výšky 6638 €. Petržalka  začala zverej-
ňovať zoznam pozemkov, pri ktorých
začala správne konanie na základe poru-
šovania všeobecne záväzného nariade-
nia o čistote a poriadku,“ povedala
hovorkyňa Petržalky Mária Grebeňová-
Laczová. Martina Chudá

FOTO - autorka

Na Závodisku

budú behať

najrýchlejší psi
PETRŽALKA
V sobotu 4. augusta 2012 bude petr-
žalské Závodisko v Starom háji pat-
riť najrýchlejším psom na svete -
chrtom. Budú tu totiž majstrovstvá
Slovenska v coursingu 2012, čiže v
terénnych pretekoch za umelou
návnadou.
Pobeží sa na trati dlhej 600  -  800 met-
rov (whippeti a talianskí chrtíci), resp.
800 - 1000 metrov (ostatné chrtie ple-
mená). Na trati môžu byť rôzne prekáž-
ky, bežia vždy maximálne traja psi, pri-
čom sa hodnotí rýchlosť, odvaha, štva-
vosť, obratnosť, inteligencia a dôležitý
dôraz sa kladie aj na tzv. kill - teda záve-
rečné zahryznutie psa do návnady.
Coursing je akousi obdobou lovu, ktorý
je však na Slovensku zakázaný.
Na augustových majstrovstvách Slo-
venska, ktoré organizuje klub Racing
Hounds Slovakia, sa zúčastnia všetky
druhy chrtov - od najmenších talian-
ských chrtíkov a whippetov až po barzo-
je, deerhoundy a írske vlkodavy. Začia-
tok pretekov je o 9.30 h, vstup na závo-
disko je voľný. (brn)

Bratislavskí

rugbisti majú

po sezóne
BRATISLAVA
Rugbisti z Bratislavy skončili sezónu
a môžu si tak oddýchnuť, kým sa im
začne letná príprava. V jarnej časti
prvej českej ligy si slovanisti počínali
na výbornú. Zo siedmich zápasov
prehrali iba jedenkrát a stali sa tak
najúspešnejším tímom jari. Ani to
však nestačilo na medailové priečky a
hráči Slovana skončili na štvrtom
mieste. 
Čoraz lepšia hra bratislavských  chlap-
cov sa prejavuje už aj na medzinárodnej
scéne, kde slovenská reprezentácia v
ktorej bolo až osem hráčov Slovana,
skončila na majstrovstvách Európy B-
skupiny vo švajčiarskom Winterthure
na 9. mieste. 
V slovenskej lige sa však Slovanu opra-
ty vyšmykli z rúk, keď po dvoch rokoch
kraľovania prišiel o putovný Pohár
Tonyho Puverle a titul získal mestský
rival RK Bratislava. Celú sezónu sa bra-
tislavské kluby preťahovali o prvenstvo
a o celkovom víťazstve rozhodol až
posledný vzájomný zápas v Čunove.
Ani ženy Slovana však nezaháľajú, v
rakúskej lige skončili na treťom mieste
a na ME žien v 7s rugby, ktoré sa usku-
točnili v Sofii, sa reprezentácia zložená
prevažne z hráčok Slovanu umiestnila
na 8. mieste. (rgb)

Divadelníci

ani toto leto

neprázdninujú
BRATISLAVA
Napriek tomu, že divadlá majú v let-
ných mesiacoch prázdniny a sú
zatvorené, niektorí herci hrajú aj
teraz. V Bratislave hneď na dvoch
scénach - na Bratislavskom hrade a
v Zichyho paláci na Ventúrskej ulici.
Na Hrade sú od 2. júla do 5. augusta
2012 Letné shakespearovské slávnosti,
v rámci ktorých bratislavské publi-
koum uvidí štyri hry Williama Shakes-
peara - do 15. júla to boli Dvaja páni z
Verony, od 17. do 22. júla to je Richard
III., od 24. do 27. júla nasleduje Skro-
tenie zlej ženy a do 31. júla do 5.
augusta to bude Antonius a Kleopatra.
Hrá sa vždy o 20.30 h.
V Zichyho paláci sa v rámci staromest-
ského cyklu Divadlo na nádvorí hrá
vždy v stredu o 20.30 h divadelné pred-
stavenie. Najbližšie 27. júla 2012 to
bude Divadlo na hambálku s hrou Muž
mojej ženy. (pol)

Po Eltonovi

a Bobbym príde

aj Bryan
NOVÉ MESTO
Po Eltonovi Johnovi či Bobbym
McFerrinovi sa koncom júla pred-
staví bratislavskému publiku ďalšia
hviedza svetovej hudobnej scény -
kanadský gitarista a spevák Bryan
Adams.
Vystúpi v sobotu 28. júla 2012 o 20.00
v NTC Sibamac Aréne na Príkopovej
ulici. Bude to už jeho druhý koncert v
Bratislave - v roku 2003 hral v petržal-
skej Inchebe.
Aktuálne koncertné turné pozostáva
väčšinou z jeho najväčších hitov, ktoré
vyšli pred dvoma rokmi na akustickej
kompilácii Bare Bones (2010). Svoj
zatiaľ posledný radový album s
názvom 11 vydal v roku 2008.
Adams debutoval v roku 1980 a dodnes
má na konte 65 miliónov predaných
albumov. V roku 1992 získal Grammy
za baladu (Everything I Do) I Do It For
You. Medzi jeho najväčšie hity aj sklad-
by ako Run to You, Heaven, Summer of
'69, Please Forgive Me, All for Love
(feat. Rod Stewart a Sting), Have You
Ever Really Loved a Woman?, Cloud
Number Nine či Here I Am. (pol)

POŽIČKY
DO 48 HODÍN

Peniaze v hotovosti,
bez dokladovania príjmov,

bez poplatkov vopred,
vyplatíme za Vás exekúcie,
ručenie nehnuteľnosťou

0919 188 842

Belkantový klenot znel vo filharmónii
STARÉ MESTO
Vráťme sa k večeru 14. júna 2012:
ako keby zrenovovaná bratislavská
Reduta prežila ešte jeden krst – rozo-
zvučal ju prenádherný hlas excelent-
ného amerického tenoristu, pôvodne
vyštudovaného právnika Lawrenca
Brownleeho.
Richard Wagner, ktorý reformne „glo-
balizoval“ operné divadlo dramatickou
vyváženosťou slova a hudby, raz pove-
dal, že opera sa končí dielom Gioachina
Rossiniho... Vrcholné diela produkcie
tohto velikána prvej tretiny 19. storočia
a jeho suity (najmä G. Donizettiho a V.
Belliniho) s hedonistickými ozdobami
svojich melódií vyžadujúcimi okrem
hlasovej dispozície interpreta i mimo-
riadnu techniku, nielen definujú vrchol-
né obdobie „belkanta“ (krásneho
spevu), ale aj dokladajú Wagnerov
výrok. Nadchýňa nás ich melodická
invenčnosť, ale i jedinečná precítenosť
kontúrovaná práve hlasovou okrasou -
koloratúrou. Vďaka C. Bartoli, J. Flóre-
zovi a niekoľkým ďalším súčasným
spevákom, dnes zasa obdivujeme
naplno túto éru vývoja opery.
Impozantný zjav černošského tenoristu
očaril svojím brilantným výkonom,
takže „standing ovation“ dostalo tento-

raz skutočnú (a nie snobsky módnu)
indikáciu. Neomylnou technikou zvlá-
dal najťažšie party Rossiniho opier , aby
ich v druhej polovici koncertu zreťazo-
val exponovanými výňatkami Belliniho
a Donizettiho diel vrátane slávnej
Toniovej árie z Dcéry pluku so všetký-
mi neomylne vyspievanými „c“ výška-
mi...
Orchester Janáčkovej opery v Brne pod
elastickým vedením Rakúšana T. Rös-
nera odkryl taliansku spevnosť a dosa-
hoval nevšednú zvukovú šťavu a poža-
dovanú iskrivosť. Na výkone hosťa

nebolo chýb. Koncentrované vystúpe-
nie - pretavený talent s diamantovo
vybrúsenou technikou tak prinieslo ext-
ratriedny zážitok. Hlasový prejav L.
Brownleeho lemovaný krásnou, priam
zamatovou farbou a úžasnou ekvilibris-
tikou vyrážali priam dych. Takéto stvár-
nenie belkantovej éry umožnilo pocho-
piť popisované mdloby publika v prvej
tretine 19. storočia pri výkonoch vtedaj-
ších primadon či rovnako uctievaných
tenoristov...
Tak ako súčasná renesancia barokovej
opery, taktiež vďaka štýlovo zamera-
ným spevákom, aj pokračujúca obroda
nádhery operného belkantového odkazu
sú dokladom nielen špecifickosti ume-
leckého útvaru - opery ako takej, ale aj
nesmierne mocnej emocionálnosti a
šľachetnosti z nej plynúcich. Nevídaný
rozmer umeleckého zážitku pokorne a
pritom dôstojne a bravúrne poskytol
plným priehrštím americký hosť pospo-
litosti obecenstva 21. storočia v našom
hlavnom meste (neskôr i v Košiciach a
v Prahe), ktoré ich pochopilo a prežíva-
lo... Bol to unikátny nezabudnuteľný
umelecký večer situovaný do nádherné-
ho umeleckého stánku Bratislavy, ktoré
si takéto sviatky váži, a preto i zaslúži.

Peter Kukumberg
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K letu si automaticky priradíme len
samé príjemné veci - dovolenky,
prázdniny teplo, slnko. K letnej
pohode chce prispieť aj Prvá sta-
vebná sporiteľňa. Čím konkrétne,
o tom hovoríme s Ing. Adrianou
Kučerovou, okresnou riaditeľkou
Prvej stavebnej sporiteľne. 

Čo môžu naši čitatelia očakávať od
Prvej stavebnej sporiteľne a staveb-
ného sporenia v najbližšom období?
- Vďaka stavebnému sporeniu v Prvej
stavebnej sporiteľni (PSS, a. s.) býva-
jú krajšie už státisíce Slovákov.
Každý piaty Slovák bol alebo je sta-
vebným sporiteľom. Pretože chceme,
aby bol tento finančný produkt ešte
príťažlivejší a dostupnejší, prichádza-
me od 1. júla s novým sporením v ta-

rife EXTRA ŠTANDARD, pri kto-
rom sa výrazne znížil poplatok za
uzatvorenie zmluvy o stavebnom
sporení.

Koľko ušetríme s novým poplat-
kom? 
- Klient, ktorý sa rozhodne pre novú
tarifu EXTRA ŠTANDARD, zaplatí -
bez ohľadu na výšku cieľovej sumy -
poplatok iba 20 €. Len na vysvetlenie -
cieľová suma je súčtom vkladov, úro-
kov, štátnej prémie a stavebného úveru,
je to čiastka, pre ktorú sa klient rozhod-
ne pri podpise zmluvy. Pre všetky tari-
fy, ktoré ponúkala PSS, a. s., aj pred 1. jú-
lom, predstavoval poplatok za jej uzat-
vorenie 0,9 % z cieľovej sumy. Pri prie-
mernej ,,cieľovke“ na zmluve o staveb-
nom sporení v PSS, a. s., ktorá je pri-
bližne 15-tisíc eur, dosahuje výška
tohto poplatku 135 eur. Pri uzatvorení
zmluvy s rovnakou výškou cieľovej sumy
v novej tarife zaplatíte poplatok len 20 €,
takže ušetríte až 115 eur.

To je zaujímavá úspora, kto ju môže
využiť?
- Sporenie v novej tarife je určené
naozaj pre všetkých. Súčasných, ale aj
budúcich stavebných sporiteľov,
zmluvu pre svoje dieťa môžu uzatvo-
riť aj rodičia. Špeciálne pre deti je
určené nové detské sporenie JUNIOR
EXTRA, pri ktorom zostáva zachova-
ná aj bezplatná extra istota. Pri oboch
tarifách garantujeme všetky ostatné
výhody stavebného sporenia - stabilné
úrokové sadzby, nárok na stavebný
úver aj ochranu vkladov až do výšky
100-tisíc €.

Tento rok oslávi Prvá stavebná spo-
riteľňa 20. výročie vzniku. Neza-
budnete pri oslavách na vašich
klientov?

- Určite nie. Veď za dve desaťročia si
Slováci zo stavebného sporenia kúpili
vyše 100-tisíc bytov, postavili 150-tisíc
rodinných domov a čiastočne alebo
úplne obnovili vyše 700-tisíc bytov.
Takže nepochybne je čo oslavovať.
A pretože ku každej oslave patria dar-
čeky, pripravili sme jeden z nich už na
letné mesiace. Spomedzi tých, ktorí od
1. júla do 31. augusta 2012 uzatvoria
v PSS, a. s., zmluvu o stavebnom spo-
rení, vyžrebujeme 20 výhercov, z kto-
rých každý získa 1000 eur. Skrátka: my
oslavujeme, vy vyhrávate. 

Viac informácií získate na adresách:
Einsteinova ulica - Allianz, AUPARK,
tel.: 02/6345 1665 | Ovsištské námestie 1,
tel.: 0918/679 417 | Kutlíková 17,
Technopol, tel.: 0915/813 003

Súťažte a vyhrajte s Prvou stavebnou sporiteľňou 1000 eur

Letná pohoda so stavebným sporením

1-izbový byt
na Kutuzovovej 25

Popis: Pavlačový byt na 2. poschodí, rozloha
29,31 m2, s lokálnym vykurovaním. Má jednu obyt-
nú miestnosť, kuchyňu, sprchovací kút, WC je na
pavlači. Byt si vyžaduje rekonštrukciu.

Poloha: Veľmi dobre situovaný, pri Vajnorskej
ulici, v blízkosti je zdravotné stredisko, nákupné
centrá, športové areály, verejná doprava.

Dražba: 7. augusta 2012 o 9.00 h na
Miestnom úrade Bratislava - Nové Mesto, Junácka
1, v zasadačke na 6. poschodí, č. dverí 619. 

Najnižšie podanie je 32 000 EUR, minimálne
prihodenie 1000 EUR. Lehota na zloženie dražob-
nej zábezpeky 3200 EUR končí otvorením dražby.

Obhliadky bytu: 1. obhliadka 30. júla
o 16.00 h, 2. obhliadka 1. augusta
o 9.00 h. Stretnutie záujemcov je v uvedenom
čase pred vchodom do domu na Kutuzovovej 25.

Viac informácií:
02/49 253 318 (Alžbeta Andrášiková)

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
ponúka byt v atraktívnej lokalite

Hľadáte byt v atraktívnej lokalite za dobrú cenu? Plánujete kúpu nehnuteľnosti, ktorú si chcete
prerobiť podľa vlastných predstáv? Zapojte sa do dobrovoľnej dražby 1-izbového obecného bytu
v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

V Rapošovom parku vymenili polovicu

lavičiek, na ostatné nie sú peniaze
RUŽINOV
V Rapošovom parku v Trnávke boli
lavičky v katastrofálnom stave. Ruži-
novská samospráva vymenila však
len polovicu z nich, ostatné azda
prídu na rad na budúci rok. Ak sa
nájdu financie...
Na výmenu  len časti lavičiek v parku
nás upozornil čitateľ Michal Gemeran,
ktorý bol zvedavý, kedy sa plánuje
pokračovať vo výmene v druhej časti
parku. Najmä medzi ulicami Vietnam-
ská a Vrútocká, kam chodia mamičky s
deťmi na detské ihrisko. 
„V parku sme v uplynulých týždňoch

vymenili 15 kusov atypických dvojlavi-
čiek. Okrem toho sme lavičky menili aj
v parku Rezedová a Bajkalská-Prešov-
ská. S opravou budeme pokračovať
budúci rok podľa vyčlenených finan
čných prostriedkov. Požiadaviek od
obyvateľov je veľa, keďže lavičky v
Ružinove sú staré, každý rok chceme
opraviť alebo vymeniť lavičky vo viace-
rých lokalitách. Minulý rok to bol
okrem iného napríklad park Ostredko-
vá. Budúci rok by tak mohli pokračovať
lavičky medzi Vietnamskou a Vrútoc-
kou,“ povedala hovorkyňa Ružinova
Miroslava Štrosová.

Okrem lavičiek by bolo treba v parku
vymeniť i smetné koše, ktoré vyzerajú,
tak že sa každú chvíľu zrútia. „Prioritne
dopĺňame a vymieňame tie, ktoré sú
úplne nepoužiteľné, alebo chýbajú
úplne, pretože ich niekto ukradne,“
uviedla Štrosová. 
Tých, ktoré to potrebujú, je zjavne veľa,
ale keď sa začne s opravou na jednom
mieste, mala by sa aj dokončiť, alebo
možno počkať, kým budú financie na
rekonštrukciu celého areálu, aby skôr
opravené lavičky nevyzerali opäť v
kontraste s tými novými.

Martina Chudá

Úrad zastavil

čiernu stavbu

na Solivarskej
RUŽINOV
Stavebný úrad mestskej časti Ruži-
nov za asistencie polície zastavil čier-
nu stavbu bytového domu na Soli-
varskej ulici. Tá začala vyrastať na
trávniku medzi obytnými domami aj
napriek tomu, že platnosť stavebné-
ho povolenia sa skončila minulý rok.
Stavebné povolenie na výstavbu
šesťpodlažného bytového domu vo
vnútrobloku na Solivarskej získala ešte
v roku 2009 mestská organizácia Spo-
ločnosť pre rozvoj bývania. Tá však
projekt predala farmaceutickej spoloč-
nosť Inforama, a.s., ktorá si pred kon-
com platnosti stavebného povolenia
pozemok oplotila, aby deklarovala
začatie výstavby. Stavebný úrad ju však
upozornil, že oplotenie nie je začiatkom
stavby. Napriek tomu stavebník začal
začiatkom júla 2012 stavať.
Vedenie mestskej časti so zahusťova-
ním výstavby na Solivarskej ulici nesú-
hlasí, rovnako ani obyvatelia priľa-
hlých domov. Samospráva bude žia-
dať, aby stavebník pozemok vrátil do
pôvodného stavu. (brn)

Vodári mestu

zabezpečili

pitný režim
BRATISLAVA
Na horúčavy uplynulých týždňov  za-
reagovali bratislavskí vodári, ktorí sa
vybrali do rozpálených ulíc s cis-
ternami pitnej vody. Na Hlavnom
námestí sa v niektoré dni vypila aj
celá cisterna, teda 1000 litrov vody!
Bratislavská vodárenská spoločnosť,
a.s., pristavila na Hlavné námestie cis-
ternu s pitnou vodou už 20. júna 2012.
Odvtedy sa tu vypili hektolitre vody.
Počas dní s extrémne vysokými teplo-
tami bude pristavená cisterna BVS s
pitnou vodou pri Maximiliánovej fon-
táne od 11.00 h a zotrvá tam do nesko-
rých popoludňajších hodín.
Ďalšiu cisternu BVS pristavuje k hro-
madným kultúrnym či spoločenským
podujatiam. „Keďže je mobilná, mož-
no ju ľahko premiestniť. Môžeme sa
operatívne dohodnúť a priviesť cister-
nu tam, kam sa bude dať,“ uviedol
hovorca BVS, a.s., Zenon Mikle.
BVS a bratislavská samospráva sa tak
snažia pomôcť obyvateľom a náv-
števníkom mesta dodržiavať v horúcich
letných dňoch pitný režim. (brn)
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Na Grand Prix Bratislava sa predstaví

190 koní a 92 jazdcov z 18 krajín sveta
PETRŽALKA
Od štvrtka 19. júla do nedele 22. júla
bude v jazdeckom areáli TJ Slávia
STU v Petržalke 47. ročník medziná-
rodných jazdeckých pretekov v par-
kúrovom skákaní Mercedes-Benz
Grand Prix CSIO*-W/Nations Cup
4* Bratislava .
Od štvrtka do nedele bude spolu 11
súťaží, prihlásených 92 jazdcov a 190
koní z 18 krajín sveta. Ako informoval
predseda organizačného výboru Andrej
Glatz, Slovensko bude v Pohári náro-
dov družstiev a v Grand Prix jednotliv-
cov reprezentovať 18 jazdcov. V širšej
nominácii na Pohár národov sú Juraj
Hanulay, Janka Sláviková, Branislav
Hudyba, Radovan Šillo, Monika
Noskovičová a Ján Cigán mladší. Bra-
tislavská Grand Prix bude pre sloven-
ských reprezentantov súčasne jedným
z nominačných pretekov na ME 2013 v
dánskom Herningu.
„Vzhľadom na každoročnú kvalitnú
konkurenciu zo zahraničia pre sloven-
skú ekipu bude úspechom, ak sa prebo-

juje do druhého kola Pohára národov,“
povedal predseda rozhodcovského
zboru Peter Herchel. Do druhého kola
postupuje osem družstiev. Ak sa domá-
ce družstvo nekvalifikuje do druhého
kola priamo, má možnosť štartovať, ak
nie je jeho výsledok v prvom kole horší
o viac ako osem trestných bodov od

družstva na poslednom postupovom
mieste.
V rámci Grand Prix sa uskutoční finále
8. ročníka dlhodobej súťaže Slovenský
skokový pohár SPP dospelých, junio-
rov a mladých jazdcov. Vstup na
štvordňové súťaže je voľný. (ado)

FOTO - Peter Kresánek

Basketbalistky BK Petržalka budú hrať

od novej sezóny ženskú extraligu
PETRŽALKA
Nováčikom ženskej basketbalovej
extraligy bude od novej sezóny aj BK
Petržalka. V najvyššej ženskej bas-
ketbalovej súťaži tak bude jediným
bratislavským klubom.
Petržalčanky postúpili do extraligy, no
ich účasť v najvyššej súťaži bola otázna.
Ešte koncom mája priznala prezidentka
klubu Natália Hejková, že klub nemá

peniaze. Nechceme ísť do rizika a radšej
uprednostníme mládež," uviedla Hejko-
vá. Napokon sa podarilo peniaze zo-
hnať. Basketbalový fanatik Ladislav
Jančo vykryl polovicu rozpočtu klubu.
„Dozvedel som sa, že petržalské dievča-
tá si vlastnými silami vybojovali postup
z I. ligy. Navyše, ide všetko o odchovan-
kyne klubu. Družstvo dostalo šancu
pôsobiť v extralige, jediným problé-

mom boli peniaze, tak som zvážil svoju
pomoc,“ uviedol Jančo.
Do extraligy sa prihlásilo ďalších osem
družstiev. Očakávané žrebovanie súťa-
že napokon odložili, pretože Maďarská
basketbalová federácia navrhla Sloven-
skej basketbalovej asociácii vytvorenie
nadnárodnej spoločnej súťaže Extraligy
žien, v ktorej by hrali družstvá najvyš-
ších súťaží z oboch krajín. (ado)

ŠK Slovan začal

novú sezónu 

víťazstvom
BRATISLAVA
Futbalisti ŠK Slovan Bratislava v
prvom kole Corgoň ligy zvíťazili na
domácom trávniku 2:1 nad Prešo-
vom, keď všetky tri góly strelili Slo-
vanisti. Kým v prvom polčase sa Slo-
van trápil, v druhom ukázal, že je
lepší a zaslúžene zvíťazil.
Tréner Vladimír Weiss, ktorý sa Slova-
nu upísal na jednu sezónu, pred začiat-
kom ligy sľuboval fanúšikom atraktív-
nejší futbal. „Chceme hrať pekný kom-
binačný futbal a prilákať späť divákov,
ktorí od nás odišli po nevydarenom
úvode jarnej časti ligy. Diváci uvidia
iný Slovan s inou túžbou na ihrisku,“
prisľúbil tréner Weiss.
Dôkazom má byť výrazne obmenený
káder klubu. Z Trenčína prišli Lester
Peltier a Filip Hlohovský, zo Senice
Nicolas Gorosito, z Holandska Filip
Lukšík, k mužstvu pribudli aj traja
dorastenci Filip Molnár, Patrik Sabo a
Dávid Hudák, vo výhľade má klub ešte
dvoch-troch hráčov do stredu poľa a
stopéra.
Premiéra proti Prešovu nevyšla futbalis-
tom Slovana stopercentne. Tento týždeň
ich už čaká zápas 2. predkola UEFA
Europa League proti Videotonu FC (19. 7.
2012 o 20,15 h na Pasienkoch), cez
víkend hrajú v Košiciach a o týždeň 29. 7.
2012 privítajú doma úradujúceho maj-
stra MŠK Žilina.
Káder Slovana Bratislava v novej sezó-
ne tvoria: brankári: Kováč, Gabriš,
Putnocký, obrancovia Lukšík, Čikoš,
Hudák, Molnár, Gorosito, Bagayoko,
Kolčák, Jánošík, Pauschek, stredopolia-
ri Hlohovský, Grendel, Žofčák, Milin-
kovič, Kopúnek, Sabo, Kladrubský,
Peltier, Čermák a útočníci Halenár,
Mészáros, Piroska, Szarka, Šebo. (ado)

Hokejisti sa na

KHL pripravujú

už na ľade
BRATISLAVA
Hokejisti HC Slovan Bratislava sa
už od minulého týždňa pripravujú
na novú sezónu na ľade. V príprave
na KHL ich 24. júla 2012 o 18.00 h
čaká zápas proti SKA St. Peterburg
a 3. augusta 2012 o 17.00 h proti
Spartaku Moskva. Oba zápasy sa
hrajú na Zimnom štadióne O. Nepe-
lu (Slovnaft Aréna).
Na úvodnom zraze sa trénerovi Rosti-
slavovi Čadovi prihlásilo 27 hráčov,
vrátane najnovšej posily českého útoč-
níka Michala Vondrku. Chýbal len
kanadský obranca Jonathan Sigalet,
ktorého čakala svadba, a dvojica hoke-
jových legiend - Miroslav Šatan a Žig-
mund Pálffy, s ktorými vedenie klubu
ešte stále rokuje. „Rokovania stále
trvajú, musíme si však počkať na ich
výsledok. Samozrejme, mám predsta-
vu o zložení útokov s týmito hráčmi,
no kým tu nie sú, mužstvo musí byť
vyskladané iným spôsobom,” uviedol
tréner Čada.
Do kádra Slovana sa nezmestil útočník
Tomáš Bulík, ktorý bol v uplynulej se-
zóne druhým najproduktívnejším hrá-
čom Slovana. „Tomáš už v KHL hral,
neuspel tam a nie som presvedčený o
tom, že by bol tým najvhodnejším hrá-
čom pre súčasný káder Slovana," zdô-
vodnil svoje rozhodnutie Čada.
V auguste čaká HC Slovan Bratislava
European Trophy a štyri zápasy na do-
mácom ľade - proti Vienna Capitals
(10. 8.), Sparte Praha (14. 8.), JYP Jy-
väskylä (24. 8.) a Kalpa Kuopio (26. 8.
2012).
Do prípravy sa zapojili títo hráči Slova-
na Bratislava: brankári Hostikka (FIN),
Konrád, obrancovia Švarný, Štajnoch,
Ďatelinka, Kozák, Luža, Trška, Tabaček,
Mihálik, Sigalet (CAN), Printz, Josef
Boumedienne (SWE), útočníci Hudá-
ček, Lipiansky, Kukumberg, Bartánus,
Bakoš, Preisinger, Kudrna, Bartovič,
Bližňák, Kytnár, Dravecký, Ölvecký,
Miklík, Vondrka (CZE).
Prvý zápas v KHL odohrá HC Slovan
Bratislava vo štvrtok 6. septembra 2012
doma proti HC Donbass Doneck. (ado)

OC KORZO - pri IKEA
www.eden.sk

Otvorené: PO-PI 10.00-20.00, SO 9.00-19.00, NE 10.00-17.00

Pestovateľská 13
Bratislava

Tel.: 0948 285 613

TTOOVVAARR SSKKLLAADDOOMM!!
vviiaacc  aakkoo  11550000  ddrruuhhoovv  ssvviieettiiddiieell

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - VRAKUŇA
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj

Stavby súp. č. 5229 - Stavbárska 60,
Bratislava (objekt Tallin), k. ú. Vrakuňa

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené
na internetovej stránke mestskej časti www.vrakuna.sk 

a  na  vývesnej  tabuli miestneho úradu na Šíravskej  7 v Bratislave.
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NA ŽILINSKEJ ULICI na trolejbuso-
vej zastávke neznámy páchateľ v noč-
ných hodinách olúpil 16-ročného Brati-
slavčana. Pristúpil k nemu a so slovami
„daj mi telefón“ vytiahol nožík a držal
ho obeti pri stehne. Mladík mu dal
mobilný telefón, čím mu vznikla škoda
519 €. Polícia po lupičovi pátra.
NA ŽILINSKEJ ULICI neznáma pá-
chateľka najskôr vylákala od 84-ročné-
ho Bratislavčana 800 €. Predtým mu jej
komplic zavolal, predstavil sa ako vnuk
a požiadal ho o peniaze, po ktoré pošle
kamarátku. Potom páchateľ znovu zate-
lefonoval, povedal, že po muža pošle
taxík a odvezie ho do banky. Tu Brati-
slavčan vybral z osobného účtu 4000 €
a peniaze opäť odovzdal žene. Starcovi
vznikla škoda 4800 €.
NA ČUČORIEDKOVEJ ULICI dva-
ja muži - 32-ročný Róbert z Bratislavy a
28-ročný Mikuláš z okresu Dunajská
Streda - prepadli neskoro večer 59-roč-
ného muža. Zhodili ho na zem, ukradli
mu ruksak, v ktorom mal doklady,
nákup a náradie, a bicykel, čím mu
vznikla škoda asi 115 €. Policajti však
oboch mužov zadržali a hrozí im trest
odňatia slobody od 7 do 12 rokov.
NA ULICI ŠTEFANA KRÁLIKA v
noci došlo pred obytným domom k slov-
nej potýčke medzi 22-ročným mužom a
skupinou štyroch osôb. S mužom bol
22-ročný Marek, ktorý napadol jedného
zo skupinky s nožom v ruke. Mal ho
bodnúť do chrbta, krku a hlavy. Po útoku
ušiel. Zranený muž potom spolu ďalšími
dvoma zo skupinky a jednou ženou
zaútočili na 22-ročného muža, s ktorým
sa predtým dostali do konfliktu. Udreli
ho do tváre, zhodili na zem a kopali do
hlavy a trupu niekoľko minút, v dôsled-
ku čoho mu spôsobili ľahký otras mozgu
a zranenia v oblasti tváre. Štyria muži a
jedna žena boli obvinení a hrozí im väze-
nie od 4 do 10 rokov. (brn)

Značka Palugyay

preslávila víno

z Prešporka
Firma Palugyay a synovia z Prešpor-
ka patrila v druhej polovici 19. sto-
ročia k najznámejším podnikom Ra-
kúsko-Uhorska. Meno Palugyay bo-
lo pojmom nielen v spoločnosti meš-
ťanov Bratislavy a v bližšom regió-
ne, ale vo všetkých kruhoch vtedaj-
šej spoločenskej a vládnej elity.
Firma mala na vrchole svojej slávy
obchodné zastúpenia po celom svete a
budova jej centrály v Bratislave patrí eš-
te vždy k stavbám, ktoré budia po-
zornosť domácich i návštevníkov mesta.
Znaková podoba tohto novorenesančné-
ho paláca (inak, dnešnou terminológiou
povedané, bola to výrobno-prevádzková
budova) sa stala aj grafickým motívom
svetoznámej značky Chateau Palugyay.
Tvorca tohto vinárskeho impéria, poto-
mok zemianskeho rodu z Palúdzky a
Bodíc, začal svoju kariéru v roku 1844
ako hostinský na Železnej studienke v
údolí Vydrice, čo bolo vtedy obľúbené
kúpeľné miesto. Tu získal prvé ostrohy,
a zrejme aj spoločenské kontakty, preto-
že podľa dobovej tlače, v revolučnom
roku 1848, keď zasadal v Bratislave
Uhorský snem, jeho hostinec bol častým
miestom pobytu snemujúcich poslancov.
Zrejme sa mu darilo, lebo už v tom istom
roku si prenajal reštauráciu v hoteli U
zeleného stromu, ktorú potom dlhé roky
(od roku 1857 aj s celým hotelom) vie-
dol. Jeho reštaurácia a hotel sa čoskoro
stali takpovediac gastronomickým pút-
nickým miestom, presláveným nielen v
meste, ale v širšom regióne, vrátane
Viedne a Pešti. Svedčia o tom vyjadrenia
dobovej tlače, ktoré nešetrili chválou o
pohostinnosti, kvalite stravovania a cel-
kovo o úrovni tohto podniku.
Napríklad Peštbudínske noviny 23.
augusta 1857 pod titulkom Správa z
Prešporka uverejnili fejtón, v ktorom
po popísaní rozličných bratislavských
pozoruhodností sa píše: „ Avšak koru-
nou Prešporka je hotel U zeleného stro-
mu... Každému Viedenčanovi, kto sa
chce dobre najesť, radím ísť do Pre-
šporka k pánovi Palugyayovi.“ Vo
Frankfurter Zeitung 18. 10. 1863 sa
píše o J. Palugyayovi ako o človeku
„jemných spôsobov, priateľského a
ústretového správania“. Ďalej pokraču-
je: „Jeho excelentná kuchyňa uspokojí
aj najnáročnejšieho gurmána a ponúka
sezóne zodpovedajúci výber jedál“.
Neprekvapuje, že hotel U zeleného
stromu zabezpečoval catering najvýz-
namnejších spoločenských udalostí,
vrátane napríklad návštevy cisára Fran-
tiška Jozefa, vysvätenia ostrihomskej
katedrály (1856), rozličných vedec-
kých kongresov, mestských slávností a
plesov a podobne. 
Túto skutočnosť uvádzame preto, lebo
vstupu značky Palugyay do povedomia
spoločenskej elity, ktorá bola v tých
časoch prioritným generátorom dopytu
na trhu s vínom, pomáhalo aj gastrono-
mické renomé pána Palugyaya, čo v
dnešnom ponímaní by sme interpreto-
vali ako potvrdenie dôležitosti kombi-
nácie podnikateľských aktivít pre bu-
dovanie značky, a to prostredníctvom
rozšíreného okruhu konečných konzu-
mentov. prof. Gejza Blaas

(spracované podľa prameňov
z archívu rodiny Palugyayovcov)

Údržba Poštovej ulice je dnes nákladná
Najstaršia známa zmienka o Pošto-
vej ulici je z roku 1603, ale je skoro
isté, že ulička na jej mieste jestvova-
la už aj v stredoveku. Bola spojnicou
medzi domami, vtedy ešte možno
dedinského typu, ktorou sa dalo
rýchlejšie dostať z terajšej Obchod-
nej, vtedy Uhorskej, ulice smerom
na juh k Laurinskej bráne opevne-
nia vnútorného mesta, a k toku
Dunaja.
Kláštor a kostol Milosrdných bratov
postavili až v druhej polovici 17. storo-
čia, predtým boli na ich mieste záhra-
dy. Oproti ním bolo mestské opevnenie
(ako doteraz pozdĺž Staromestskej
ulice) lemované priekopou. Ešte v
období korunovania Márie Terézie
(1741) bola Poštová ulička len veľmi
úzka, ako to vidno na obraze skladania
korunovačnej prísahy, ktorý sa nachá-
dza v budove Uhorskej dvorskej kan-
celárie (teraz maďarské veľvyslanec-
tvo) na Bankgasse vo Viedni. 
V druhej polovici 18. storočia bol vraj
na nárožnom dome uličky pri Uhorskej
ulici osadený kameň s hebrejským
nápisom. Mohol to byť druhotne
použitý náhrobný kameň z dávno zru-
šeného židovského cintorína, alebo
kameň s nápisom zo zbúranej synagó-
gy, ktorá stávala medzi Uršulínskou a
Nedbalovou ulicou. Až v tridsiatych
rokoch 20. storočia zbúrali rad meš-
tianskych domov na západnej strane a
ulicu rozšírili na dvojnásobok. Úsek
Poštovej ulice medzi Obchodnou a
Hodžovým námestím vznikol až po
druhej svetovej vojne, najmä na parce-
lách bombardovaním zničených
domov. Svoju dnešnú úpravu dostal
pred 10 rokmi. 
Mestská časť Staré Mesto bola pred
rokmi bohatá a prosperujúca. Mohla si
dovoliť aj mimoriadne výdavky. Nie-
kedy to bolo priam mrhanie peniazmi.
Nevkusné vysoké pouličné lampy na
Mostovej ulici neboli lacné. Zriadenie
dnes už odstráneného „integračného
kopčeka“ na brehu Dunaja bol vyslo-
vený nezmysel. Dalo sa žiť aj bez
nepotrebnej fontány na Hviezdoslavo-
vom námestí pred Pálffyho palácom
(Vysoká škola výtvarných umení).
Poštová ulica sa dala okolo roku 2001
upraviť aj lacnejšie a vkusnejšie. Nie-
kedy menej znamená viac. Najmä ak sa
pri plánovaní a realizácii zabudne na
to, koľko bude stáť v budúcnosti
údržba (ak sa bude udržovať).
Severná časť Poštovej ulice dostala
teda nielen zbytočne komplikovanú

dlažbu ale aj ďalšie „výkriky módy“.
Napríklad do dlažby zapustené (už
dlho nefunkčné) svietidlá na objednáv-
ku a podľa nie lacného návrhu vyrobe-
nými sklenenými krytmi, ktoré mali
pripomínať otlačky poštových pečia-
tok z celého sveta. Akoby poštu (ale
názov „Poštová ulica“ vznikol dávno
pred vznikom známok a poštových
schránok) dostatočne nepripomínalo
vtipné sochárske dielo s dvoma diev-
čenskými postavami pri Obchodnej
ulici (L. Sabo 2001). Lavičky na
východnej strane ulice s nákladnou
nosnou konštrukciou vyrobenou podľa
individuálneho návrhu, desaťročie v
zdraví prežili. Len burinu pod nimi
akosi nemá kto vytrhať.
Horšie je to s lavičkami pod stromami
pri hoteli Crowne Plaza (pôvodne
hotel Forum). Ich drevené sedadlá na
betónových kruhových „vencoch“
okolo stromov sú v takom katastrofál-
nom stave, že je zázrak, že ešte nedoš-
lo k úrazu. Možno bude pre miestny
úrad lacnejšie zaplatiť niekomu
bolestné a liečebné náklady, než lavič-
ky zrušiť alebo opraviť. Stromy nad

lavičkami nikto roky neorezával,
nestaral sa o ich koruny. Z jednej z
nich už dlho visí pár obuvi, ktorú si
tam dal niekto vyvetrať. 
Vysloveným vyhodením komunálnych
peňazí bolo inštalovanie fantasticky
trápnej fontány. Horšia už sotva mohla
byť. Okoloidúci rozmýšľajú, čo vlastne
predstavuje. A načo tam je. Je nielen
ukážkou nepochopenia tvaru a funkcie
fontány, ale aj vzorníkom pomerne dra-
hých nevhodne použitých materiálov.
Je nefunkčná, špinavá, poškodená.
Potrebovala by drahú opravu a vyčiste-
nie okolia (aj spár kamenného „pod-
stavca“) od náletovej buriny. No tá sa
pri nej možno necháva vedome, ako
náhrada za blízky trávnik, po ktorom
musia prechádzať chodci. Lebo „chod-
ník“ pred kaviarňou Cafe Dias je
zaprataný nielen stolíkmi a stoličkami
pre hostí, ale aj debničkami s kvetmi.
Odstránenie nevkusnej fontány by bolo
oveľa lacnejšie, ako jej opravy a ďalšia
údržba. 
O tom, že sa nachádzame na Poštovej
ulici, dnes už výrečnejšie svojou deko-
ráciou informujú fasády Austria Trend
hotela na nároží Vysokej ulice.

Štefan Holčík
FOTO- autor

>>  história klubu, 
tituly, úspechy, 
pády, vzostupy 
a fanúšikovia

>>  história 
fanúšikov
a fanklubov

>>  historické 
a aktuálne 
fotografie
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ŠTVRTOK 19. júla
� 17.00 - Bratislavský organový festival:
Ján Vladimír Michalko (SK), Hudobná
sieň Bratislavského hradu
� 17.00 - Sany, Trojka Z.H., Folkové
štvrtky, Letná čitáreň U červeného raka,
Michalská ulica
� 19.00 - Slovakia Folk: Otvárací kon-
cert, Medzinárodný folklórny festival,
Hlavné námestie
� 20.00 - Just! Tour Doroty Nvotovej,
koncert, Music gallery u Dežmára, Klari-
sky
� 20.15 - ŠK Slovan Bratislava - Video-
ton FC, futbalový zápas 2. predkola
UEFA Europa League, Štadión Pasienky
� 20.30 - W. Shakespeare: Richard III.,
Letné shakespearovské slávnosti, Brati-
slavský hrad
� 20.30 - Hudba na nádvorí 2012: Andrea
Bučková, Mária Kmeťková, Centrum
hudby Zichyho palác, Ventúrska ulica

PIATOK 20. júla
� 10.00 - Slovakia Folk: súťaž, Medziná-
rodný folklórny festival, Primaciálny
palác
� 14.00 - Slovakia Folk: súťaž, Medziná-
rodný folklórny festival, DK Zrkadlový
háj, Rovniankova ulica
� 16.30 - Slovakia Folk: folkový koncert,
Medzinárodný folklórny festival, Prima-
ciálny palác
� 18.00 - Slovakia Folk: folkový koncert,
Medzinárodný folklórny festival, Hviez-
doslavovo námestie
� 19.00 - Slovakia Folk: folkový koncert,
Medzinárodný folklórny festival, Námes-
tie M. R. Štefánika
� 20.00 - Bratislava -Inline, jazda kor-
čuliarov mestom, štart o 21.00 h, Eiste-
nova ulica, Aupark
� 20.30 - W. Shakespeare: Richard III.,
Letné shakespearovské slávnosti, Brati-
slavský hrad  

SOBOTA 21. júla
� 14.00 - Slovakia Folk: folkový koncert,
Medzinárodný folklórny festival, Námes-
tie M. R. Štefánika
� 18.00 - Slovakia Folk: folkový koncert,
Medzinárodný folklórny festival, Hviez-
doslavovo námestie
� 18.00 - Robo Kajzer a Peter Meluš,
vystúpenie dvojice zabávačov, Koncerty
na Kuchajde, Prírodné kúpalisko Ku-
chajda
� 20.30 - W. Shakespeare: Richard III.,
Letné shakespearovské slávnosti, Bra-
tislavský hrad  

NEDEĽA 22. júla
� 19.00 - Bratislava Hot Serenaders,
koncert, Hlavné námestie
� 20.30 - W. Shakespeare: Richard III.,
Letné shakespearovské slávnosti, Brati-
slavský hrad

PONDELOK 23. júla
� 17.00 - Bluesraiders, Bluesové pondel-
ky, Letná čitáreň U červeného raka,
Michalská ulica
� 21.00 - Celovečerný koncert Viktora
Horjána, LemonTree, Hviezdoslavovo
námestie

UTOROK 24. júla
� 18.00 - HC Slovan Bratislava - SKA
St. Peterburg, prípravný hokejový
zápas, Zimný štadión O. Nepelu
� 18.30 - Šermiarske utorky v Starej rad-
nici, zábavné šermiarsko-divadelné
vystúpenia, Nádvorie Starej radnice
� 19.00 - Oskar Rózsa Band, koncert
kapely známeho hudobníka a multiinštru-
mentalistu, Utorkové večerné koncerty v
San Marten, Rudnayovo námestie
� 20.30 - W. Shakespeare: Skrotenie zlej
ženy, Letné shakespearovské slávnosti,
Bratislavský hrad

STREDA 25. júla
� 20.30 - W. Shakespeare: Skrotenie zlej
ženy, Letné shakespearovské slávnosti,
Bratislavský hrad
� 20.30 - Divadlo na nádvorí 2012:  Muž
mojej ženy, divadelné predstavenie, Cen-
trum hudby Zichyho palác, Ventúrska
ulica

ŠTVRTOK 26. júla
� 17.00 - Braňo Kšiňan, Metelica, Folko-
vé štvrtky, Letná čitáreň U červeného
raka, Michalská ulica
� 20.00 - O.B.D. - hosť Lenka Dusilová a
Janka Kozáková, koncert, Music gallery u
Dežmára, Klarisky
� 20.30 - W. Shakespeare: Skrotenie zlej
ženy, Letné shakespearovské slávnosti,
Bratislavský hrad
� 20.30 - Hudba na nádvorí 2012: Rado-
van Tariška Folklore to Jazz, Centrum
hudby Zichyho palác, Ventúrska ulica

PIATOK 27. júla
� 18.00 - River Music: Jazz Birthday
párty - Oskar Rózsa, Martin Valihora a
priatelia, výletná loď Martin, pontón č.52
�20.00 - Bratislava -Inline, jazda korčulia-
rov mestom, štart o 21.00 h, Námestie SNP
� 20.30 - W. Shakespeare: Skrotenie zlej
ženy, Letné shakespearovské slávnosti,
Bratislavský hrad

SOBOTA 28. júla
� 18:00  Žalmy kráľa Dávida, Letná čitá-
reň U červeného raka, Michalská ulica
� 18.00 - Allan Mikušek, country kon-
cert, Koncerty na Kuchajde, Prírodné
kúpalisko Kuchajda
� 19.30 - ŠK Slovan Bratislava - MŠK
Žilina, futbalový zápas Corgoň ligy,
Štadión Pasienky  
� 20.00 - Vklude, koncert, Music gallery
u Dežmára, Klarisky
� 20.00 - Bryan Adams, rockový kon-
cert, NTC Aegon Aréna, Príkopova ulica

NEDEĽA 29. júla
� 17.00 - Novomestská promenáda na
Račianskom mýte: Dychová hudba
Šarfianka, koncert, Račianske mýto
� 20.00 - Bratislava Hot Serenaders, kon-
cert, SNG - Vodné kasárne, Rázusovo
nábrežie

PONDELOK 30. júla
� 17.00 - Akelek Blues Band, Bluesové
pondelky, Letná čitáreň U červeného
raka, Michalská ulica
� 19.00 - Šansónový večer Victora Horjá-
na, Ateliér Babylon, Kolárska ulica
� 19.00 - La Noche Cubana / Kubán-
sky večer, koncertná plavba loďou
Martin, pontón č. 52 

UTOROK 31. júla
� 18.30 - Šermiarske utorky v Starej rad-
nici, zábavné šermiarsko-divadelné
vystúpenia, Nádvorie Starej radnice
� 19.00 - Puding pani Elvisovej, hudobný
koncert, Utorkové večerné koncerty v San
Marten, Rudnayovo námestie
� 20.30 - W. Shakespeare: Antonius a
Kleopatra, Letné shakespearovské sláv-
nosti, Bratislavský hrad

STREDA 1. augusta
� 20.30 - Divadlo na nádvorí 2012:
Tajovsky ruulezz!, divadelné predstave-
nie, Centrum hudby Zichyho palác, Ven-
túrska ulica
� 20.30 - W. Shakespeare: Antonius a
Kleopatra, Letné shakespearovské sláv-
nosti, Bratislavský hrad

ŠTVRTOK 2. augusta
� 19.00 - Štefan Pišta Bartuš & JazzBrot-
hers feat. Jure Pukl, jazzový koncert,
Hlavné námestie
� 20.30 - Hudba na nádvorí 2012: Ovse-
pianovci, Centrum hudby Zichyho palác,
Ventúrska ulica
� 20.30 - W. Shakespeare: Antonius a
Kleopatra, Letné shakespearovské sláv-
nosti, Bratislavský hrad

PIATOK 3. augusta
� 17.00 - HC Slovan Bratislava - Spar-
tak Moskva, prípravný hokejový
zápas, Zimný štadión O. Nepelu
� 18.00 - Koncert pre nádej: Maroš Ban-
go a hostia, Hviezdoslavovo námestie
� 20.00 - Bratislava -Inline, jazda kor-
čuliarov mestom, štart o 21.00 h, Eiste-
nova ulica, Aupark
� 20.30 - W. Shakespeare: Antonius a
Kleopatra, Letné shakespearovské sláv-
nosti, Bratislavský hrad

SOBOTA 4. augusta
� 09.30 - Majstrovstvá Slovenska v
coursingu 2012, terénne preteky
chrtov, Závodisko Bratislava, Staro-
hájska ulica, vstup voľný
� 18.00 - Robo Papp a Bystrík, hudobný
koncert, Koncerty na Kuchajde, Prírodné
kúpalisko Kuchajda
� 20.30 - W. Shakespeare: Antonius a
Kleopatra, Letné shakespearovské sláv-
nosti, Bratislavský hrad

NEDEĽA 5. augusta
� 10.00 - Medzinárodná výstava ma-
čiek, DK Ružinov, Ružinovská ulica
� 17.00 - Novomestská promenáda na
Račianskom mýte: Dychová skupina 11z
Ivanky, koncert, Račianske mýto
� 20.30 - W. Shakespeare: Antonius a
Kleopatra, Letné shakespearovské sláv-
nosti, Bratislavský hrad

PONDELOK 6. augusta
� 17.00 - Flautové duo: Jaroslav Harvan
a Janka Harvanová, koncert, Letná čitáreň
U červeného raka, Michalská ulica

UTOROK 7. augusta
� 17.00 - Tomáš Janovic: aforizmy a
(staro)nová kniha Ukradni tri vajcia,
Čítajme slovenskú literatúru, Letná čitá-
reň U Červeného raka, Michalská ulica
� 18.30 - Šermiarske utorky v Starej rad-
nici, zábavné šermiarsko-divadelné
vystúpenia, Nádvorie Starej radnice
� 19.00 - Love 4 Money, koncert funko-
vej kapela, Utorkové večerné koncerty v
San Marten, Rudnayovo námestie

STREDA 8. augusta
� 17.00 - Chuť žiť - Anton Hykisch, Lite-
rárne večery U červeného raka, Letná
čitáreň U Červeného raka, Michalská
ulica 
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Preto sme vášho Medve a poistili za vás!
www.lebomedved.sk/hodnota

Motor-Car Bratislava, s.r.o., Tuhovská 5, tel.: 02/49 29 45 55, e-mail: info@mercedes-benz.sk; Motor-Car Bratislava, s.r.o., Hodonínska 7, tel.: 02/49 29 43 99, e-mail: info.lamac@motor-car.sk;
Motor-Car Bratislava, s.r.o., Panónska cesta 31, tel.: 02/68 29 41 11, e-mail: info.panonska@motor-car.sk

V cene auta je havarijné poistenie a PZP na 3 roky
+ servis na 6 rokov alebo do 160 000 km
Ponuka platí takmer pre všetky modely osobných vozidiel.
Podrobné informácie u predajcov alebo na www.lebomedved.sk/hodnota

Navyše môžete využi  zna kové financovanie prostredníctvom 
Mercedes-Benz Financial Services.
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�Podrobnejší program
nájdete na webstránke
kam.banoviny.sk
�kam@banoviny.sk


