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BRATISLAVA
Futbalisti ŠK Slovan Bratislava
zavŕšili sezónu ziskom siedme-
ho slovenského majstrovského
titulu a štvrtého double, keď
okrem majstrovského pohára
získali aj Slovenský pohár.
Základ úspešnej sezóny položili
belasí už na jeseň, keď po 19
kolách mali šesťbodový náskok.
Výborne začali slovanisti aj jarnú
časť, zvládli aj kľúčový domáci
zápas proti druhej Senici.
„V jesennej časti sme vykonali
veľmi dobrú prácu. Nazbierali
sme dostatočný počet bodov a na
jar sme sa koncentrovali najmä na
udržanie náskoku. Na jeseň všet-
ky mužstvá vlastne absolvovali
dve tretiny sezóny, a teda jej pod-

statnejšiu časť. Nasledovala kva-
litná zimná príprava a potom
ďalší zlomový úsek. Bol ním do-
máci zápas so Senicou koncom
apríla, v ktorom sme naplnili maj-
strovské ambície a vyhrali sme
3:2,“ zhodnotil cestu k titulu tré-
ner belasých Samuel Slovák.
Vo finále Slovnaft cupu Bratislav-
čania 1. mája 2013 presvedčivo
zdolali Žilinčanov a zdalo sa, že
záver ligovej súťaže si vychutna-
jú vo veľkom štýle. To sa však ne-
stalo a práve od zisku pohára sa
belasí trápili takmer v každom zá-
pase. Prehrali v Trenčíne, v Zla-
tých Moravciach aj v Banskej
Bystrici, doma remizovali s Ru-
žomberkom a zdolali len Nitru! V
piatich posledných ligových ko-

lách získali len 3 body, čo je na
najlepší tím hanebne málo.
Záver úspešnej slovanistickej se-
zóny poznamenal nezáujem bra-
tislavských fanúšikov. Na oslavu
titulu prišli zhruba dve tisícky naj-
vernejších. Jedným z dôvodov
boli slabé výsledky v závere súťa-
že, ďalším bol nevhodný termín
posledného domáceho zápasu v
stredu popoludní. Tretím, možno
aj kľúčovým dôvodom, pre ktorý
majú slovanisti prázdne tribúny,
je štadión. Už štvrtú sezónu totiž
odohrali v provizóriu - na Pasien-
koch, ktoré nielenže nie sú belasé,
ale ani futbalové. Čakanie na
nový štadión na Tehelnom poli je
pridlhé a, veru, aj poriadne fru-
strujúce... (ado)

Slovan získal siedmy majstrovský titul

Belasí zdvihli nad hlavu majstrovský pohár už siedmykrát. FOTO - Pavel Neubauer/TASR

Cez víkend

sa otvárajú

letné kúpaliská
BRATISLAVA
Už tento víkend sa otvoria
brány bratislavských letných
kúpalísk. V piatok 31. mája sa
začne sezóna na kúpaliskách
Rosnička, Lamač a Delfín, v so-
botu 1. júna na kúpalisku Te-
helné pole a v areáli Zlaté pies-
ky. Kúpaliská Krasňany a Rača
otvárajú o týždeň neskôr - v
sobotu 8. júna 2013.
Vzhľadom na zvýšené prevádz-
kové náklady, ktoré Správe telo-
výchovných a rekreačných za-
riadení (STaRZ) spôsobila zmena
legislatívy - odvody za dohodárov
a zvýšenie počtu plavčíkov, pri-
chádza s otvorením letných kúpa-
lísk aj k zvýšeniu vstupného. Na
kúpaliskách Rosnička, Delfín,
Tehelné pole, Lamač, Rača a
Krasňany bude vstupné drahšie o
40 centov.
Vstupné na Zlaté piesky bude
vyššie o 50 centov - dôvodom je
revitalizácia hlavnej pláže s ná-
kladmi okolo 150-tisíc eur, rozší-
renie chodníkov, vybudovanie
detského areálu, výmena lavičiek,
nákup nových ležadiel, slneční-
kov a rekonštrukcia osvetlenia v
areáli.
Najvyššie celodenné vstupné je na
Rosničke: 3,60 € dospelí, 3,30 €
študenti do 26 rokov a 3 € deti do
15 rokov. Najlacnejšie bude opäť
na Zlatých pieskoch: 2,50 € dos-
pelí, 2,30 € študenti a 2 € deti.
Letné kúpaliská budú otvorené v
pracovné dni od 12.00 h, v sobotu
a v nedeľu od 10.00 h. (ado)

Integrovaná

doprava začne

od 1. júna 2013
BRATISLAVA
Prvá etapa Integrovaného
dopravného systému v Brati-
slavskom kraji sa spúšťa v
sobotu 1. júna 2013. Integruje
mestskú hromadnú dopravu,
prímestské vlaky i autobusy v
Bratislave a v okrese Malacky. 
Do systému sa zapojili Dopravný
podnik Bratislava, a.s., Slovak
Lines, a.s., Železničná spoločnosť
Slovensko, a.s., a Železnice SR.
V regionálnej doprave bude pre-
ferovaná koľajová doprava a vo
vybraných prestupných mies-
tach bude na vlaky nadväzovať
autobusová doprava. Cestovné
poriadky liniek budú pri zme-
nách postupne zostavované v
intervalovom režime, ako je to
bežné na linkách MHD v Brati-
slave. (bid)

Súťaž na nákup

električiek pre

MHD pokračuje
BRATISLAVA
Obchodná súťaž Dopravného
podniku Bratislava, a.s., na ná-
kup električiek pre MHD pokra-
čuje. Rozhodol o tom Úrad pre
verejné obstarávanie, ktorý
zamietol námietky proti pod-
mienkam súťaže.
Mestský dopravca priznáva, že
konanie úradu zdržalo celý pro-
ces, ale len minimálne, a súťaž
na nákup električiek môže opäť
pokračovať. (dpb)
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Zdravie máme
všetci naozaj
len jedno
Rozhodné NIE chemickému po-
streku komárov z úst račianske-
ho starostu či karloveského po-
slanca otvára novú tému verejnej
diskusie. Chceme míňať mestské
peniaze za hektolitre chémie a
liať si ju na hlavu, alebo budeme
podobne ako naši susedia hľa-
dať ekologickejšie riešenia boja
s nepríjemným hmyzom?
Priznám sa, že doteraz som aj ja
považoval chemický postrek za
jediný spôsob, ako sa vysporiadať
s háveďou, ktorá nám pije krv v
lužných lesoch, v okolí Dunaja a
niekedy v celom meste. Netušil
som, že s komármi sa dá bojovať
aj iným spôsobom - ničením la-
riev hormónom, ktorý neohrozuje
ostatný hmyz ani pitnú vodu.
Chemický postrek prináša so se-
bou aj negatívne dôsledky. Pri-
znal to v mene primátora aj riadi-
teľ jeho kancelárie. Koncentrácia
používaná pri postreku komárov
však nemá podľa neho vplyv na
ľudí. Vraj to tvrdí dodávateľ
postreku, a ten je za jeho apliká-
ciu plne zodpovedný.
Dovolím si oponovať, za prípadný
negatívny vplyv na zdravie Brati-
slavčanov nie je zodpovedný ten,
kto chemický postrek vykonáva,
ale ten, kto mu ho nariadil.
Bratislavčania majú právo žia-
dať, aby sa s ich peniazmi nakla-
dalo nielen ekonomickejšie, ale aj
ekologickejšie. Veď zdravie máme
len jedno. Radoslav Števčík

Na námestí

bude oslava

Božieho tela
STARÉ MESTO
V nedeľu 2. júna 2013 o 10.30 h
bude na Primaciálnom námestí
verejná oslava sviatku Božieho
tela - Najsvätejšieho Kristovho
tela a krvi. Svätú omšu bude
sláviť arcibiskup Zvolenský.
Po omši pôjde procesia s Najsvä-
tejšou oltárnou sviatosťou cez
Klobučnícku ulicu a Námestie
SNP pred Kostol sv. Jána z Mathy
na Hurbanovom námestí, kde sa
procesia skončí.
Sviatok Najsvätejšieho Kristovho
tela a krvi pripadá na štvrtok 30.
mája 2013, verejná oslava však
bude až v nedeľu. Vo štvrtok o
17.00 h bude pri tejto príležitosti v
Katedrále sv. Martina v Bratislave
pontifikálna svätá omša, ktorú
bude tiež sláviť arcibiskup Zvo-
lenský. (ado)

Súsošie svätých

do osláv osadiť

nestihnú
STARÉ MESTO
Súsošie svätých Cyrila, Metoda
a Gorazda do júlových osláv
1150. výročia príchodu solún-
skych bratov Matica slovenská
osadiť určite nestihne. Mestskí
poslanci o soche diskutujú od
jesene, odobriť však stihli len
jej miesto - Hurbanovo námes-
tie. Konečná podoba súsošia
stále nie je známa.
Súsošie tvorí sochár Anton Gab-
rík, ktoré v súťaži vybrala Matica
slovenská. Mestským poslancom
sa však jeho návrh zdal zastaraný
a tak žiadali novú súťaž. Matica
varovala, že nová socha by sa do
osláv vyhotoviť nestihla.
Komisia mesta a Matice sloven-
skej sa s posledným návrhom
nestotožnila a požiadala o jej
úpravu. Na oslavách bude s naj-
väčšou pravdepodobnosťou osa-
dený len základný kameň. (mch)

www.prestahujeme.to

tel.: 02 654 13 560
mobil: 0903 508 508

e-mail: plusim@plusim.sk

BRATISLAVA
Rozhodnutie primátora Milana
Ftáčnika (nezávislý s podporou
Smeru-SD) vykonať v Bratisla-
ve chemický postrek komárov
vyvolal rozdielne reakcie pred-
staviteľov samosprávy, ale aj
občanov. Pôvodne oslovil s
ponukou na postrek všetkých
17 mestských častí, s postrekom
súhlasilo 8, ostatné nereagovali,
proti sa postavila Rača.
Chemický postrek rozdelil aj
predstaviteľov samosprávy v
Karlovej Vsi. Miestny poslanec
Jaromír Šíbl (SMS), ktorý je aj
aktivistom iniciatívy Naša Brati-
slava a podpredsedom Bratislav-
ského regionálneho ochranárske-

ho združenia, ostro napadol roz-
hodnutie primátora a starostky
vykonať v mestskej časti chemic-
ký postrek. „V Karlovej Vsi sme
problém postrekov proti komá-
rom rozoberali na miestnom
zastupiteľstve v poslaneckej ko-
misii pre životné prostredie. Od-
mietli sme chemické postreky
ako škodlivé pre zdravie obyvate-
ľov a proti komárom takmer ne-
účinné. Odporučili sme miestne-
mu zastupiteľstvu, aby všetky
prostriedky v rozpočte, ktoré boli
v minulosti vyčlenené na postre-
ky, boli presunuté na podporu
moderných biologických spôso-
bov kontroly komárov, vrátane
opatrení na podporu ich prirodze-

ných nepriateľov. Pani starostka
však rozpočet schválený poslan-
cami doteraz nepodpísala,“ tvrdí
Šíbl. Vyzval primátora, aby zve-
rejnil, kto nesie za toto rozhodnu-
tie osobnú zodpovednosť. „Akis-
te viete, že pesticídy bežne použí-
vané v týchto postrekoch, majú
preukázateľne negatívny vplyv
na ľudské zdravie, okrem iného
môžu spôsobovať rakovinu a
neplodnosť,“ tvrdí Šíbl.
Podľa informácií z bratislavského
magistrátu bol postrek vykonaný
na základe podnetov obyvateľov
a na základe zmluvy na poskytnu-
tie služby dezinsekcie, ktorú za
mesto podpísal primátor Milan
Ftáčnik. (brn)

Chemické postreky komárov
rozdelili predstaviteľov samosprávy

STARÉ MESTO
Mestské pohrebníctvo Maria-
num v uplynulých dňoch osadi-
lo na Slavíne a na Námestí SNP
tabule zakazujúce chodenie po
tráve, bicyklovanie, jazdu na
kolieskových korčuliach, vstup
so psom a s piknikovým koší-
kom. Obe priestranstvá sú totiž
pietnymi miestami, Slavín má
dokonca štatút cintorína, keď-
že je tu pochovaných vyše 6800
sovietskych vojakov.
Návštevníci Slavína podľa tvrde-
nia mestského pohrebníctva piet-
ne miesto nerešpektujú. „Trávna-
té plochy ich v lete priam zvádza-
jú, aby si tam ľahli. Niektorí si
prinesú deku, opaľujú sa tam,
urobia si piknik. Je nevhodné, aby
sa tam niekto bicykloval, absolút-
ne neprípustné, aby tam hrali fut-
bal,“ hovorí riaditeľ Marianum
Miloslav Hrádek. Za priestupky
hrozí pokuta do výšky 30 eur.
Rozhodnutie mestského pohreb-
níctva vyvoláva rozporuplné
reakcie. Na jednej strane je prav-
dou, že obe priestranstvá sú piet-

nymi miestami, na strane druhej
sa deti na Slavíne bicyklovali aj
pred rokom 1989. Situácia na Sla-
víne či Námestí SNP sa pritom v
uplynulom období výraznejšie
nezhoršila.
V tejto súvislosti sa objavili špe-
kulácie, či prehnaná iniciatíva
pohrebníctva nesúvisí so zmenou
zákona o Bratislave, ktorá má dať
primátorovi právomoc vymeniť
riaditeľov mestských organizácií.
Miloslav Hrádek bol ako člen
SDKÚ-DS politickým nominan-

tom na funkciu riaditeľa pohreb-
níctva. Po vylúčení zo strany a
nástupe nového vedenia mesta
mal byť odvolaný, pre nezhody
primátora s poslancami mestské-
ho zastupiteľstva však rovnako
ako ostatní riaditelia mestských
organizácií zostal vo funkcii. V
kuloároch Primaciálneho paláca
sa hovorí, že Hrádeka by mal pri-
mátor za jeho ústretový prístup
nechať riaditeľovať aj po zmene
zákona. Radoslav Števčík

FOTO - Juraj Mladý

Pohrebníctvo Marianum sprísňuje
režim na Slavíne a na Námestí SNP
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V nedeľu bude

Novomestský

pedál
NOVÉ MESTO
Prvý ročník cyklistických pre-
tekov Novomestský pedál bude
v nedeľu 2. júna 2013 na Želez-
nej studničke. Pôjde o pretek
deti aj dospelých a celý výťažok
zo štartovného pôjde pre onko-
logicky chorých detských pa-
cientov.
Bicyklovať sa bude vo dvoch
kategóriách - Hobby a Hard.
Hobby trať je určená pre víken-
dových jazdcov, prípadne pre
všetkých, ktorí si chcú jazdu v
prírode v pokoji užiť a vychut-
nať si krásy lesoparku. Hard trať
je zase určená pre skúsených
jazdcov, ktorí majú odjazdené
kilometre v náročných lesných
terénoch. Odporúčajú sa výluč-
ne horské bicykle.
Hobby cyklisti začínajú jazdiť
od 10.00 h a Hard od 13.00 h.
Štart a cieľ bude na lúke pri
bývalej reštaurácii Snežienka,
obe trasy majú prevýšenie 180
metrov. Od 10.30 h budú bicyk-
lovať aj deti, najmladšia kategó-
ria je od troch do štyroch rokov.
Preteky organizuje mestská časť
Nové Mesto s občianskym zdru-
žením Deťom pre život a budú
súčasťou série pretekov s náz-
vom Župný pohár. Záujemcovia
sa môžu prihlásiť v nedeľu na
štarte pri Snežienke od 8.00 do
9.30 h alebo na webstránke
www.novomestskypedal.sk.
Nedeľné preteky budú spojené
aj s oslavou Medzinárodného
dňa detí. Na Železnej studničke
bude pre deti pripravených
množstvo atrakcií. (bnm)

Parkovanie

na chodníku

je neudržateľné
RUŽINOV
V predchádzajúcom vydaní
Bratislavských novín sme upo-
zornili na parkovanie áut na
chodníku na rohu ulíc Miletičo-
va a Záhradnícka pri autobuso-
vej zastávke Saleziáni smerom
k centrálnemu trhovisku. Na
problém zareagoval aj brati-
slavský magistrát s tým, že ide o
dôsledok dlhodobého nerieše-
nia statickej dopravy a neúmer-
ný nárast motorových vozidiel.
„Primátor sa už vlani obrátil lis-
tom na Krajský dopravný inšpek-
torát v Bratislave aj mestskú polí-
ciu. Odpovede boli v takom
znení, že vodiči neporušujú pred-
pisy,“ uviedol hovorca bratislav-
ského magistrátu Stanislav Šče-
pán. Dodal, že súčasná legislatíva
nezakazuje parkovanie na chodní-
ku. Podľa Ščepána ide o dôsledok
dlhodobého neriešenia statickej
dopravy a nárastu áut v meste.
Aj keď chodník bol vybudovaný
pre chodcov, slúži najmä ako
parkovisko pre niektorých vodi-
čov. Vodiči síce komplikujú
chodcom priechod po chodníku,
no ak dodržujú zákon o cestnej
premávke, tak sa priestupkov
nedopúšťajú. Hovorca Mestskej
polície v Bratislave Peter Pleva
uviedol, že vodičom, ktorí chod-
com nenechajú minimálne 1,5
metra voľného chodníka, hrozí
pokuta 60 eur.
Riešením by mohlo byť osadenie
pevných zábran, ktoré by
neumožnili autám vjazd na chod-
ník. „Mesto je nútené v mnohých
prípadoch v záujme zabránenia
nevhodnému parkovaniu osádzať
regulačné stĺpiky, čo stojí nemalé
často zbytočné finančné náklady,
nakoľko stĺpiky vandali neraz
násilne odstraňujú. Bratislava sa
domnieva, že súčasná právna
úprava v podobe legálneho parko-
vania na chodníkoch je neudrža-
teľná. Zákon v tomto bode je pre-
žitý a žiada si zmenu,“ uviedol
Ščepán. Mesto podľa jeho slov
zaslalo ministrom dopravy a
vnútra list s návrhom na zmenu
zákona a vyhlášky. Verí, že situá-
ciu by mohla zlepšiť aj pripravo-
vaná nová parkovacia politika
mesta Bratislava. (mch)

NOVÉ MESTO
Pred necelými tromi rokmi, keď
mesto zrekonštruovalo Zimný
štadión Ondreja Nepelu, zbúra-
lo aj susedný bývalý cyklistický
štadión. Najprv slúžil ako sklád-
ka materiálu na obnovu zimá-
ku, počas majstrovstiev sveta v
hokeji ako dočasné parkovisko.
Teraz je na jeho mieste „len“
obrovská diera.
V stredu 22. mája 2013 zorgani-
zovala samospráva Nového Mes-
ta verejnú diskusiu o jeho budúc-
nosti. Obyvatelia Nového Mesta
sa vyslovili, že by tu najviac chce-
li park plný zelene so športovým
mobiliárom. Športoviská by mali
byť podľa nich verejné, bezplat-
né, bezbariérové a pre všetky
generácie. Uvítali by voľné tráv-
naté plochy, minigolf, petang,
horolezeckú stenu, detské ihriská,
fitness zónu, ako je napríklad na
nábreží pred Euroveou, ale aj čitá-
reň či ovocné stromy, ktoré sa
tešia svojej obľube napríklad v
parku v centre Londýna.
Niektorí sa vyslovili, aby bol park
pýchou celého mesta, iní navrho-
vali zamerať sa len na uspokoje-
nie voľno časových aktivít Novo-
mešťanov, nakoľko sa obávajú
zvýšeného počtu áut v ich lokali-
te, keďže problém s parkovaním
je citeľný už i dnes. Námestníčka
primátora Viera Kimerlingová si
myslí, že v budúcnosti by ľudia
mohli mať v cene lístka na kultúr-
ne či športové podujatie v tejto
lokalite zahrnutý aj lístok na
MHD.
Práve otázka parkovania trápi
mnohých občanov tejto lokality.

Jeden z diskutujúcich navrhol,
aby na mieste bývalého cyklistic-
kého štadióna vznikol parkovací
dom. Zástupcovia miestneho úra-
du podotkli, že miestne komuni-
kácie nie sú stavané pre väčší
počet áut, ako je tam teraz. Aj
keby vzniklo mnoho nových par-
kovacích miest, podľa hlavného
dopravného inžiniera Nového
Mesta Petra Bánovca by sa autá
stretli v dopravnej zápche za
rohom garáže. Podľa prieskumu
je lokalita na vybudovanie dvoj-
podlažnej podzemnej garáže
nevhodná aj kvôli podzemnej
vode. Podľa územného plánu je
plocha určená na šport, telový-
chovu a voľný čas.
Urbanista Bohumil Kováč z Ústa-
vu urbanizmu a územného pláno-
vania Fakulty architektúry STU
prezentoval ideu prepojenia areá-
lu budúceho parku s kúpaliskom
Tehelné pole, čo oslovilo viace-
rých občanov. Prevládol názor, že
všetky športoviská v lokalite by sa
mali prepojiť pešími chodníkmi,
kde by autá nemali prístup.

Zuzana Hudeková z Regionálne-
ho environmentálneho centra
upozornila aj na blížiacu sa hroz-
bu zvýšenia horúcich dní a nocí
počas leta na našom území, ktoré
sa prejavia už o 8 rokov. Podpori-
la ju aj ochranárka Katarína
Šimončičová a ako protiopatrenie
navrhujú vysadiť v parku stromy. 
Pozemky bývalého cyklistického
štadióna ohraničeného Ulicou
odbojárov a Kalinčiakovou je
majetkom mesta Bratislava.
Mestská časť Nové Mesto ho
chce získať do správy, na vypra-
covanie štúdie budúceho využitia
územia už má vyčlenených 40-
tisíc eur.
Prvá diskusia bola podľa novo-
mestského starostu Rudolfa Ku-
sého iba začiatkom. Po spracova-
ní, predložení a rokovaní o jej
záveroch sa bude čakať na stano-
visko mesta. Ak pozemky zverí
do správy mestskej časti, môžu sa
konať ďalšie diskusie o konkrét-
nych požiadavkách obyvateľov a
môže sa vyhlásiť urbanisticko-ar-
chitektonická súťaž. (mch)

Ľudia z Nového Mesta chcú namiesto
bývalého cykloštadióna zelený park

Elektrárenská

Rožňavská

TU TurbínováPonúkame postele, skrine, jedálenské stoličky
a stoly, konferenčné a TV stolíky a oveľa viac!

N OVÁ  P R E DA J Ň A
v R1 centrum bývania, Rožňavská 1, Bratislava

S AHOVANIE
      S VÁŠ OU

www.stahovaniesvasnou.sk

02/6020 1711
0905 319 509

BYTY, KLAVÍRE, KANCELÁRIE, 
TREZORY, DOPRAVA
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Poďakovanie

za záchranu

života!
LIST ČITATEĽA
Touto cestou čo najsrdečnejšie
ďakujem môjmu anjelovi
strážnemu č. 155 (rýchla zdra-
votná pomoc), ktorý mi 5. aprí-
la 2013 o 5.00 h zachránil život.
Je to pani doktorka stredného ve-
ku, hladkých čiernych vlasov
(žiaľ, meno neviem), ktorá okam-
žite diagnostikovala akútny trans-
murálny infarkt myokardu a za-
riadila prevoz a okamžitú operá-
ciu v Ústave srdcových a ciev-
nych chorôb v Bratislave. 
Vďaka nej a kolektívu ústavu
naďalej žijem. Všetkým týmto
ochotným, obetavým a vrcholne
kvalifikovaným zdravotným slu-
žobníkom srdečne ďakujem a
prajem im veľa ďalších úspe-
chov v práci.

Miloslav Š. (84), Bratislava

Na dunajskej

hrádzi je v lete

čulý ruch
LIST ČITATEĽA
S nadšením som uvítala mož-
nosť prechádzok po hrádzi v
Podunajských Biskupiciach.
Na hrádzi je v lete čulý ruch. Až
tak, že by sa už patrilo, aby sem
občas zablúdil nejaký kontrol-
ný orgán s právom udeliť
pokutu.
Na križovatke hrádze a cesty k
reštaurácii Pohoda pravidelne
ohrozuje chodcov pripitý chlap
púšťajúci si lietadlo na diaľkové
ovládanie, miestna omladina pre-
skakuje plot do areálu škôlky,
pubertiaci aj postpubertiaci sa tu
prevážajú na motorkách.
Potešilo ma nainštalovanie pose-
denia v Dunajskej Lužné a skla-
mala jeho krádež. Aj keď to nevy-
zerá dobre, možno by sa osvedči-
li obyčajné betónové hranoly
upravené či natreté ako míľniky,
umiestnené na ležato s funkciou
sedacou a meracou...
Hneď by sme tromfli starých
Rimanov, ktorí len merali. Tiež by
ma potešilo po trase nejaké WC,
či skôr latrína. Nie som  jediná,
ktorej treba odskočiť si, a už to na
okolí vidno...

Ľudmila Šišková, Bratislava

Na Hlavnom

námestí je ráno

poriadna hanba
LIST ČITATEĽA
Denne chodievam od Mostu
pri Bratislave do Vrakune. Ne-
viem, kde zmizla tabuľa ozna-
čujúca vstup do mesta Brati-
slava. Na nej bola totiž aj
zákazová dopravná značka -
najvyššia dovolená rýchlosť
40 km/h.
Niet sa čo diviť, že najmä ráno
drzí vodiči pri prvých domoch
obiehajú a ohrozujú nielen 40-
kou jazdiacich, ale najmä chod-
cov, a riskujú zrážku s autom
idúcim v protismere. To ale
kompetentných, neviem či z
mesta alebo mestskej časti Vra-
kuňa, asi netrápi.
Potom idem ráno okolo 6.00-
6.30 h cez bratislavské Hlavné
námestie a to je už naozaj po-
riadna hanba. Neupratané ná-
mestie, smetné koše, prepytujem
ozdobné sú preplnené a ak je
vietor tak to všetko lieta po
námestí. Myslia si kompetentní,
že domáci nemajú právo ráno ísť
cez upratané Hlavné námestie
alebo si myslia, že turisti ešte
spia? A potom problém - ozdob-
né odpadové koše, ale azda by
bolo vhodné dať plastové vrecia
v stojanoch ako je to napr. na
frekventovaných miestach Vied-
ne? 
Azda pani starostka Starého
Mesta alebo pán primátor Bra-
tislavy tadiaľ tak zavčasu ne-
chodia, ale je to naozaj poriadna
hanba na hlavné mesto, lebo ak
dokázala radnica v zime odpra-
tať sneh z oboch námestí, mohla
by dbať aj o včasné odpratanie
smetia z Hlavného námestia -
najcentrovatejšieho centra mes-
ta. Alebo pôjdu na prechádzku
tesne pred voľbami? U nás je to
i tak. Možno by stačilo zopár
fotografií z niektorého rána
poslať obom zodpovedným, aby
našli riešenie.

Daniel Dian, Bratislava

V hoteli Carlton na rohu Hviez-
doslavovho námestia a Mosto-
vej ulice bola od nepamäti reš-
taurácia či kaviareň. Aj po
rekonštrukcii hotela tu od roku
2001 boli reštaurácie. Jedna
striedala druhú, pričom len za
posledný rok sa tu vystriedali
tri. Tou poslednou je CIRO'S
Restaurant.
Napriek tomu, že názov nabáda
hľadať paralelu s hollywoodskym
nočným klubom, cesta do staro-
mestského Ciro's vedie z novo-
mestskej Koliby, presnejšie zo
Schoppa Restaurant na Brečtano-
vej ulici. Spája ich nielen majiteľ,
ale aj charakter kuchyne a takmer
zhodné jedálne lístky. A na pre-
kvapenie aj rovnaké ceny jedál.
Interiér reštaurácie prešiel v Carl-
tone prešiel zásadnou rekonštruk-
ciou. Zmenilo sa členenie, zostal
zachovaný priechod do hotela,
rozšírila sa však kuchyňa. Mobi-
liár je zvolený v rustikálnom štýle
na francúzsky spôsob. Rovnako
vidiecky má pôsobiť aj personál v
platených šatách a zásterách.
Kuchyňa má byť zmesou tradič-
nej slovenskej a stredomorskej
kuchyne. Slepačia polievka s mä-
som, mrkvou a domácimi rezan-
cami (2,60 €) tu je hneď vedľa
paradajkovej polievky na toskán-
sky spôsob s parmezánovými

hoblinami (2,90 €), či bryndzové
halušky so slaninou (6,90 €) vedľa
aglio olio tagliatelle s cesnakom,
olivovým olejom, slaninkou, chil-
li, mozzarellou, cherry paradajka-
mi a rukolou (7,90 €). Pivo čapujú
plzenské, víno nalievajú nielen
modranské, ale z celého sveta.
V jedálnom lístku majú teda
predjedlá, niečo k pivo a vínu,
polievky, šaláty, rizotá, cestovi-
ny, jedlá tradičnej kuchyne,
vegetariánske, z hydiny, bravčo-
viny, hovädziny a ryby. Z tradič-
nej kuchyne sme si dali huspeni-
nu (5,50 €), ktorá nebola zlá,
pôsobila však trochu preležaným
dojmom - bola popraskaná a pô-
sobila akosi dehydrovane. Tatár-
sky biftek s cibuľou, vajíčkom,
horčicou a chilli (9,90 €) servíru-
jú už namiešaný a treba priznať,
že nie najhoršie. Výhrady sme
mali k hriankam. Nielenže nám
nedali možnosť vybrať si, či ich
chceme opečené na oleji, ale boli
opečené málo.
Výborný však bol kotlíkový di-
vinovo-hovädzí guláš so zemiak-
mi a domácimi haluškami (7,50 €).
Veľmi dobrý a s čerstvým chle-
bom aj poriadne sýty.
Slepačia polievka nemala chybu,

výborná bola aj paradajková,
ktorá nebola z pretlaku ako býva
v Bratislave zvykom, ale z ozajst-
ných paradajok. Veľmi nám chu-
tilo rizoto s restovanou tekvicou
na masle, cesnaku a cibuľke s
parmskou šunkou a parmezánom
(8,50 €) - pozor, toto v Schoppe
ho nemajú.
Grilované vykostené kuracie
stehno na cesnaku servírované na
grilovanej zelenine (7,90 €) nebo-
lo zlé, sklamali nás však sedliacke
zemiaky so slaninou a cibuľou
(2,50 €), kde boli kúsky cibule a
slaninky spálené na uhoľ.
Bravčová panenka plnená suše-
nou paradajkou a pancettou podá-
vaná na listovom šaláte s balsami-
com a cherry paradajkami (10,50 €)
by bola v poriadku, keby kuchár
nezabudol na balsamico. Nevy-
šiel mu ani paradajkový šalát so
šalotkou, bielou cibuľkou a slad-
kokyslým nálevom (2,50 €).
Nebol to veru žiadny šalát, chýba-
la mu biela cibuľka aj nálev.
Ciro's je síce ako Schoppa, ale nie
je to Schoppa. Tam nám chutilo o
niečo viacej. Amožno to bolo tým
sviežim horským vzduchom.
Naše hodnotenie:���
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve
informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Hovorí sa, že ani farár dvakrát
nekáže. Žiaľ, o témach ochrany
spotrebiteľov to akosi neplatí.
Už si ani nepamätám, ako často
som čitateľov varovala pred
rôznymi neserióznymi akciami.
V pravidelných vlnách sa vždy
nové a nové skupiny, predovšet-
kým dôchodcov, dajú nalákať
na supervýhodné predajné
akcie.
Ako bonus im ešte sľubujú rôzne
darčeky (často riadne šmejdy),
výlety či občerstvenia. A naši
dôchodcovia, v nádeji, že si snáď
ako-tak prilepšia k svojim bied-
nym dôchodkom, poslušne napo-
chodujú ako opice do hadej tlamy.
Priznám sa, že neviem pochopiť,
ako sa môžu ľudia s celoživotný-
mi skúsenosťami nechať oblbnúť.
Celý život nás predsa poučil, že
zadarmo nie je už ani smrť. Ako
môže niekto, kto sa do žiadnej hry

nezapojil, uveriť že niečo vyhral?
Je pravda, že spôsoby pochyb-
ných podnikateľov sú čoraz prefí-
kanejšie a agresívnejšie. Aj mňa
viackrát do týždňa sladké hlásky
v telefóne lákajú na rôzne akcie,
ktoré som mala vyhrať. Vo všet-
kých prípadoch však položím
telefón s konštatovaním, že o
žiadne akcie nestojím!
Horšie je to už s desiatkami tele-
fonátov, ktoré prijímam od skla-
maných účastníkov takýchto ak-
cií, ktorí by radi dostali späť svoje
vymámené peniaze. Je síce prav-
da, že zákon umožňuje bez udania
dôvodu v takýchto prípadoch do 7
dní odstúpiť od zmluvy - rozumej
vrátiť výrobok a požadovať späť
peniaze. Ibaže k tomu musíte
nájsť osobu, ktorej to môžete vrá-

tiť. Apráve takýto „tiežpodnikate-
lia“ to dokážu spotrebiteľom riad-
ne osladiť. Ťažko nájsť adresu a
ešte ťažšie kompetentného člove-
ka. Posielajú vás od Piláta ku Kaj-
fášovi v nádeji, že to vzdáte alebo
„prekašlete“ termín. Čo teda uro-
biť? Doporučeným listom ihneď
oznámiť odstúpenie od zmluvy: a
dobre uschovať dôkaz (pre prí-
padný súdny spor). Nedotknúť sa
ani darčekov, pretože aj tie je
potrebné vrátiť. V prípade mož-
nosti kontaktovať pracovníkov
Slovenskej obchodnej inšpekcie.
Hlavná rada však znie: Ak už sa
chcete v rámci zábavy na takejto
akcii zúčastniť, radšej si dajte
ruku do sadry, ale v žiadnom prí-
pade nič nepodpisujte! Takéto
akcie sú totiž supervýhodné iba
pre predajcu, rozhodne nie pre
vás! Marta Černá,

Fórum spotrebiteľov

V žiadnom prípade nič nepodpisujte

HĽADÁM SPOLUŽIAKOV
zo Základnej školy Bratislava
- Trnávka, ročníky narodenia
1939,1940,1941,1942,1943
kvôli stretnutiu po rokoch.
Hilda Kastlova, 0905 944 069

Schoppa v centre mesta sa volá Ciro's 
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Hovorí sa, že „kto má zlato, má peniaze“. A že je to
pravda, dokazujú aj dejiny: V priebehu 10 rokov
vzrástla hodnota jednej unce zlata o viac než 500%!
Spolu s kurzom zlata vzrástla aj hodnota starých
šperkov, zlomkového zlata, roztrhnutých retiazok,
príliš malých prsteňov – šperkov od bývalého priate-
ľa alebo pokladov po starých rodičoch. Mnohých
týchto vecí sa môžete vzdať, pretože aj tak iba ležia
bez povšimnutia, zabudnuté a nenosené v zásuvke
alebo šperkovnici. Všetky tieto veci teraz môžete
predať so ziskom – vďaka vysokej cene zlata je mož-
né, že za ne dostanete oveľa vyššiu cenu, ako ste za
ne zaplatili v minulosti. Avšak u Goldparty môžete
predať aj zubné zlato z poslednej návštevy zubára
alebo mince. Práve teraz je ten správny čas na to,
aby ste všetky tieto veci vymenili za peniaze v ho-
tovosti a niečo si za ne dopriali.

NÁJDITE STARÉ ZLATO, PREDAJTE HO
A DOPRAJTE SI ZAŇ NIEČO

Väčšina zákazníkov dostane toľko peňazí, že si zo
zisku môžu dovoliť nový počítač, televízor alebo do-
volenku. Niektorí nechcú míňať peniaze, a preto túto
neužitočnú formu zlata menia na investičné zlato.
Roman G. (37) z Bratislavy 2 hovorí: „U Goldparty v
hoteli Tatra som predal časť starých šperkov po sta-
rej mame, ktoré už boli nepekné alebo pokazené.
Bol som prekvapený, akú mala tá trocha starého
zlata hodnotu. Obzvlášť ma prekvapilo, že som
mohol predať dokonca aj zubné zlato a rozličný
neúplný strieborný príbor.“ 

Spoločnosť Goldparty je rakúsky rodinný podnik, už
viac než 120 rokov zásobuje odvetvie šperkárstva a
recykluje drahé kovy. Na rozdiel od iných obchodníkov
s drahými kovmi spoločnosť Goldparty neprevádzku-
je drahé obchody, ale prichádza raz za mesiac na
miesto vo vašom okolí. Mag. Maria Hell-Höflinger,
majiteľka Goldparty, hovorí: „Vďaka našej štíhlej firem-
nej štruktúre, veľkej blízkosti k odvetviu šperkárstva a
vďaka priamemu predaju bez sprostredkovateľov mô-
žeme zákazníkom ponúknuť denne aktualizované a
vysoké ceny. Rovnako dôležitá je pre nás transparent-
ná realizácia obchodu a dobré poradenstvo pre
zákazníkov. Množstvo zákazníkov, ktorí k nám prichá-
dzajú len na základe odporúčania iných zákazníkov,

dokazuje, že zákazníci cítia, že je o nich u nás dobre
postarané.“
Naši zákazníci dostanú priemerne od 300 do 1000
eur. Zákazníci sú neustále prekvapení, koľko môžu u
Goldparty dostať za „tie staré veci…“! 
Skutočnosť, že dobré ceny a seriózna realizácia
obchodu, žiaľ, nie sú samozrejmosťou u všetkých
nákupcov zlata, potvrdzuje aj príbeh pani Márie M. z
Bratislavy 1: „Najprv som bola u jedného nákupcu z
Bratislavy, ktorý mi ponúkol cenu 24 eur za gram.
Potom som si nechala zlato preskúšať aj u Goldparty
a dostala som ponuku, ktorá bola nižšia než ponuka
prvého nákupcu zlata. Vrátila som sa teda k prvému
nákupcovi, aby som dostala „dobrú“ cenu. Keď som
však prišla, chcel mi zaplatiť omnoho nižšiu sumu, ako
mi povedal predtým, a akoby som dostala od Goldpar-
ty. Výhovorkám nákupcu zlata som neverila a išla som
naspäť do Goldparty, kde som zlato aj predala. Tím z
Goldparty bol seriózny, priateľský a nakoniec som
bola veľmi spokojná aj so sumou za zlato.“

TRANSPARENTNOSŤ,
KOMPETENCIA A ISTOTA

Mag. Walter Hell-Höflinger, zlatník a konateľ Goldpar-
ty, vysvetľuje: „Špecializujeme sa na recykláciu staré-
ho zlata, striebra a platiny, sami ho roztavíme, a preto
môžeme zákazníkom v Bratislave ponúknuť veľmi

dobré podmienky. Zamestnanci Goldparty sú špecia-
listi v oblasti overovania pravosti, a preto môžeme
vykupovať všetky druhy drahých kovov – teda aj
nepuncované šperky! Naši zamestnanci zákazníkom
vysvetlia skúšku drahých kovov pomocou špeciálnych
testovacích kyselín, pričom zákazník sa môže prize-
rať. Pracujeme výlučne s kalibrovanými, štátom kon-
trolovanými váhami od nemeckého výrobcu.“
Spoločnosť Goldparty je registrovaná a kontrolovaná
na Puncovom úrade Slovenskej republiky a bola tes-
tovaná aj zo strany rakúskej televízie a novín. Naj-
lepšie známky zožala za transparentnú realizáciu
obchodov, veľmi dobré poradenstvo a prozákazníc-
ku orientáciu. ��

GoldParty je tu pre Vás – 3. a 4. júna 2013 v Hoteli Tatra na Námestí 1. mája 5

(Staré Mesto) a  5. a 6. júna 2013 v CityHotel Bratislava na Seberíniho ulici 9 (Ružinov).

Informácie nájdete aj na: http://www.goldparty.at/výkup-zlata-bratislava.html alebo info@goldparty.at

Vďaka kurzu zlata je staré zlato ako výhra v lotérii!
Kurz zlata sa v súčasnosti drží na úžasnej rekordnej úrovni. Práve teraz je ten najlepší čas na predaj zlatých šperkov, ktoré sa vám už
nepáčia a tiež na predaj zubného zlata, striebra alebo mincí – v súčasnosti je optimálny čas na predaj a sumy vás potešia ako výhra

v lotérii. Goldparty je opäť v Bratislave – tím odborníkov z Goldparty poskytuje bezplatné skúšanie a ohodnotenie šperkov.

Goldparty je čisto rodinný podnik, ktorý recykluje
vo vlastnej réžii a zlato vykupuje už mnoho rokov,
a to s viac než 120-ročnou rodinnou tradíciou.
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Aj petržalské 

farnosti majú

svoje hody
PETRŽALKA
Niektorí čitatelia upozornili,
že viaceré mestské časti majú
svoje hody, iné ich nemajú, čo
je pre ich obyvateľov škoda.
Jednou z nich by mala byť aj
najväčšia mestská časť Petr-
žalka. Pravda je taká, že petr-
žalské farnosti organizujú ho-
dy, a nielen jedny. Samospráva
okrem toho robí už 16 rokov
Dni Petržalky.
Hodové slávnosti sú typické
najmä pre malé mestské časti a
tie, ktoré majú len jeden kostol a
jednu farnosť. Hodové slávnosti
sa totiž viažu k určitému cirkev-
nému sviatku, zvyčajne k sviat-
ku patróna kostola, dátumu jeho
vysvätenia či názvu.
Petržalka má tri katolícke far-
nosti - svätej Rodiny, Sedembo-
lestnej Panny Márie a Povýšenia
svätého Kríža. Z Farnosti svätej
rodiny nás informovali, že hodo-
vá slávnosť sa na fare koná vždy
v nedeľu po Vianociach, nakoľ-
ko 30. decembra sa slávi Sviatok
svätej Rodiny, ktorému je kostol
zasvätený. Po svätej omši a
možnosti obnovenia manžel-
ských sľubov sa vonku i vnútri
na fare koná agapé s programom
pre dospelých aj deti.
Hodová slávnosť vo Farnosti
Sedembolestnej Panny Márie je
od roku 2002 vždy najbližšiu
nedeľu po 15. septembri. „Sláv-
nosť začína slávnostnou svätou
omšou v kostole, na ktorej sú aj
kroje z rôznych častí Slovenska.
Po svätej omši je na farskom
dvore agapé - občerstvenie pre
všetkých. Ponúkajú sa aj slad-
kosti, pohár vínka, čapuje sa
kofola a podobne. Popoludní je
program v športovom a oddy-
chovom areáli pri našej farnosti
zvlášť pre rodiny s deťmi,“ uvie-
dol tunajší farár Peter Mášik.
Aj Farnosť Povýšenia svätého
Kríža každoročne 14. septembra
organizovala hody. Od 1. júla
2013 sa ale vymení osadenstvo
fary. Saleziáni tu končia a pri-
chádzajú rehoľníci Spoločnosti
Božieho slova - verbisti. Až
časom sa uvidí, či aj nový správ-
ca fary zorganizuje pre farníkov
hodové slávnosti. (mch)

Staré Mesto

chce spravovať

dve námestia
STARÉ MESTO
Starostka Starého Mesta Táňa
Rosová (SDKÚ-DS) požiadala
primátora Bratislavy Milana
Ftáčnika (Smer-SD), aby vrátil
mestskej časti správu Námestia
slobody. Od septembra minulé-
ho roka bolo námestie odňaté
mestskej časti z dôvodu realizá-
cie investičného zámeru. 
„Stav, v akom sa nachádza ná-
mestie, je veľmi zlý. Máme
záujem o viditeľnú nápravu a pre-
to sme požiadali hlavné mesto o
opätovnú správu,“ povedala sta-
rostka Rosová. Rovnako je to aj s
Námestím Eugena Suchoňa,
ktoré sa nachádza pred budovou
Reduty. „Napriek viacerým upo-
zorneniam a požiadavkám je stav
dlažby na námestí alarmujúci.
Máme záujem o správu a opravu
dlažby,“ dodala Rosová.
Obe námestia spravuje bratislav-
ský magistrát, a preto zodpoved-
nosť za stav dlažby a ich čistotu
nesie práve magistrát. (brn)

RUŽINOV
Obyvatelia Kulíškovej ulice
zvykli roky parkovať na hline-
nej ploche pred domom. Dnes
tu však mestská polícia dáva vo-
dičom pokuty a zakladá „papu-
če“ na autá, bez toho, aby ich
vopred informovala. Prečo zra-
zu nie je možné parkovať na
mieste, kde je vybudovaný aj
betónový nájazd pre autá, sme
sa spýtali mestskej polície a ru-
žinovskej samosprávy.
Podľa mestskej polície začali po-
licajti pokutovať vodičov parkujú-
cich na Kulíškovej na základe
podnetov od občanov z okolia,
ktorí sa sťažovali na parkovanie
áut na tomto mieste. Nakoľko
predmetná plocha je v územnom
pláne evidovaná ako zeleň, mest-
ská polícia osadila na autá parku-
júce na tomto mieste „papuče“.
„Dvadsať rokov to bola parkova-
cia plocha a zrazu sa z nej stal
park. Nikto nebol informovaný.
Ani miestni obyvatelia. Nenašla
som o tom zmienku ani na web-

stránke mestskej časti medzi ozna-
mami. Nie je tam ani značka.
Žiadna informácia. Je tam dokon-
ca vybetónovaný nájazd,“ napísa-
la Zuzana Polóniová z Kulíškovej
ulice. Miestni obyvatelia tam už
radšej neparkujú, ale ostatní ob-
časní návštevníci to, samozrejme,
nevedia a policajtom sa stále darí
nachytať zopár nešťastníkov.
„Keďže je to priestor, kde sa zeleň
už reálne nenachádza, ale sú tu
stromy, môžeme prípadne preve-
riť možnosť osadenia zatrávňova-

cích dlaždíc, čím by sa priestor
skultúrnil, sprehľadnil a umožnil
tak legálne parkovanie áut Ruži-
novčanov,“ uviedla hovorkyňa
ružinovskej samosprávy Mirosla-
va Štrosová.
Nejde o prvý prípad, keď mests-
ká polícia postupuje represívne
pri priestupkoch, ktoré roky tole-
rovala. Podobne trestá aj vodičov
v Starom Meste,  parkujúcich na
chodníkoch na Vajanského ná-
breží a Múzejnej ulici. (mch)

FOTO - Zuzana Polóniová

Na Kulíškovej ulici parkovali roky,
teraz im tam zakladajú „papuče“

KTO? 10 555
Olompijských detí

KEDY? 19. 6. 2013
KDE? Partizánska lúka

ČO VÁS ČAKÁ?
• slávnostné vyhodnotenie Olompiády 2012/2013
• množstvo smiechu a zábavy
• podpisová akcia Zdena Cígera, Daniela Heviera, 

Vlada Voštinára 
• pokus o zápis do Guinessovej knihy rekordov 

o najväčší mozaikový chodník

Všetci
separujúci 

ste vítaní!

VEĽKÉ OLOMPIJSKÉ

finále

Prineste aj vy svoj diel 50 x 50 cm plechovkovej mozaiky
a staňte sa jedným z nás!

Partneri: Mediálni partneri:

www.olompiada.sk
Prineste aj vy svoj diel 50 x 50 cm plechovkovej 
mozaiky a staňte sa jedným z nás!

NESEPARUJ SA
– SEPARUJ!
NESEPARUJ SA
– SEPARUJ!



7BRATISLAVSKÉ NOVINY 11/2013

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Investori Financujúca banka Výhradný predajca

0911 77 99 00
info@tuchcembyt.skwww.tuchcembyt.sk

NOVÉ BYTY PRI
  HORSKOM PARKU

 129 900 €

 189 900 €
 159 900 €

uvádzacie ceny

Prvé 2 bytové domy
vypredané za 3 mesiace. 

PREDAJ NOVÝCH BYTOV
v posledných bytových domoch

ODŠTARTOVAL EŠTE LEPŠIE!

UV
ÁDZACIECEN

Y

15.06.2013

Skvelá šanca

pre spevavých

chlapcov
BRATISLAVA
Pred koncertnou cestou do
Paríža a veľkou zámorskou
cestou do Kanady sa Bratislav-
ský chlapčenský zbor predstaví
Bratislavčanom v nedeľu 2.
júna 2013 a usporiada konkur-
zy pre budúcich speváčikov.
Koncert bude prvú júnovú nedeľu
o 19.30 h v Kostole svätej Rodiny
na Pajštúnskej ulici v Petržalke.
Hosťom koncertu bude detský
spevácky zbor Rolnička z Prahy.
Spevaví  chlapci vo veku 7 až 9
rokov môžu potom prísť na kon-
kurz do Bratislavského chlapčen-
ského zboru 19. júna alebo 22.
júna 2013 od 16.30 do  18.00 h do
novej budovy SND na  Pribinovej
ulici (cez služobný vchod). Treba
si pripraviť jednu pesničku a
„dobre naladený hlas“.  
Bratislavský chlapčenský zbor
má za sebou vyše 30-ročnú úspeš-
nú kariéru a spieva v ňom viac
ako 70 chlapcov.  Viac sa dozvie-
te na www.bchz.org (ab)

Na Tyršovom

nábreží bude 

BA City Beats 
PETRŽALKA
Vo štvrtok 20. júna a v piatok
21. júna 2013 bude na Tyršo-
vom nábreží prvý mestský hu-
dobný festival BA City Beats.
Prinesie kvalitný výber rozlič-
ných žánrov, najmä zahranič-
nej, ale aj domácej hudby.
Ide o ďalší bratislavský open air
festival, teda festival pod otvore-
ným nebom. Na rozdiel od Brati-
slavského majálesu však vstup
naň nebude zadarmo. Jednodňové
lístky sú v predpredaji za 29 eur,
permanentky stoja 39 eur. Na
mieste bude stáť permanentka 49
eur a lístok na jeden deň 39 eur.
Deti do 12 rokov majú vstup
zadarmo, ale iba v sprievode rodi-
ča alebo zákonného zástupcu.
Počas dvojdňového festivalu BA
City Beats vystúpia interpreti z
Európy, Karibiku, USA, Kanady,
Ázie a Austrálie. Domácu hu-
dobnú scénu zastúpia Polemic,
Jana Kirschner, Martin Valihora,
L Plus a VEC & Zlokot. (brn)

STARÉ MESTO
V podchode na Patrónke v júli
2008 bratislavský magistrát
uviedol do prevádzky plošiny
pre imobilných ľudí. Margare-
ta Binderová nás upozornila, že
sa dnes na nich nachádzajú
zámky a vôkol nie je žiadna
informácia o tom, ako sa dá
dostať ku kľúčom od zámkov a
plošiny využiť. Na túto situáciu
sme sa spýtali na bratislavskom
magistráte, ktorý je správcom
podchodu aj plošiny.
Nakoľko ide o dopravný uzol,
kde prestupuje množstvo ľudí a v
blízkosti sa nachádza aj Špeciálna
základná škola a Praktická škola
pre telesne postihnutých, plošiny
sa na oboch stranách podchodu
využívajú často. Imobilní žiaci zo
susedných škôl a ľudia, ktorí cez
Patrónku prechádzajú dennoden-
ne, vedia, že čip od plošiny je
možné získať na magistráte. Pre
náhodných cestujúcich na vozíč-
ku však pri plošinách chýba infor-
mácia, ako ich použiť, resp. kde je

možné získať kľúč od zámkov a
čip na spojazdnenie.
„Kľúčik, ktorý sa dáva spolu s
čipom, je možné si obstarať vo
Front Office na prízemí magistrá-
tu na Primaciálnom námestí 1,“
uviedla Radoslava Horváthová z
oddelenia cestného hospodárstva
magistrátu. Ďalej tvrdí, že schodi-
skové plošiny boli dodané a mon-
tované so zámkami, ktoré slúžia
ako ochrana pred vandalmi. Tí,
ktorí plošinu využívali aj pred

piatimi rokmi, však tvrdia opak -
na žiadne zámky si nepamätajú.
Magistrát o chýbajúcom ozname
o použití schodiskových plošín
pre imobilných ľudí nevedel. Na
naše upozornenie prisľúbil, že
vykoná nápravu. Keď sme sa v
deň uzávierky tohto vydania boli
na mieste pozrieť, pri plošinách
na oboch stranách podchodu bola
vylepená informácia o tom, kde si
možno kľúč od zámku a čip od
plošiny vyzdvihnúť, ako aj to, že
ak niekto nemá čipovú kartu a
potrebuje plošinu použiť, je
možné sa obrátiť na personál na
verejných toaletách v podchode
na strane od ulice k Železnej stu-
dienke. Verejné toalety, ako aj
vylepené oznamy o použití ploši-
ny sa nachádzajú dole v podcho-
de. Ak ju chce teda niekto použiť
zo zastávky smerom dole do pod-
chodu, musí sa spoľahnúť na
ochotných ľudí, ktorí mu pomôžu
kľúčik a čip od personálu z toaliet
vybaviť. (mch)

FOTO - Martina Chudá

Kocúrkovo s plošinou na schodoch
v podchode na Patrónke pokračuje
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Centrálny park

na Tomášikovej

ulici asi nebude
RUŽINOV
Poslanecký klub SDKÚ-DS v
ružinovskom miestnom zastu-
piteľstve navrhol úpravu ve-
rejného priestoru pred Paneu-
rópskou vysokou školou na
Tomášikovej ulici na centrálny
park mestskej časti. Náklady na
jeho revitalizáciu odhadli na
200-tisíc eur. Väčšina ružinov-
ských poslancov vrátane sta-
rostu však návrh nepodporila.
Väčšina poslancov si myslí, že
prioritne by sa mali obnoviť iné
parky. Schválili preto zámer ob-
noviť Park Andreja Hlinku za 1,2
milióna eur, pričom z rozpočtu na
tento účel vyčlenili 30-tisíc eur.
„Poslanci za SDKÚ-DS podpo-
rujú obnovu verejných prie-
stranstiev vrátane primeranej
rekonštrukcie Parku Andreja
Hlinku. Sme však presvedčení,
že za peniaze, ktoré spravuje
mestská časť Ružinov, možno
skvalitniť viacero verejných
priestranstiev tak, aby mohli
lepšie slúžiť Ružinovčanom,“
upozornil zástupca starostu Ján
Buocik (SDKÚ-DS). (mch)

STARÉ MESTO
Na konci dvadsiateho storočia
priviezol do Bratislavy vtedajší
federálny prezident architektov
takmer z celého sveta, aby im z
nádvoria Bratislavského hradu
ukázal asfaltovo betónovú Petr-
žalku, „králikárne“, ako pro-
dukt vtedajšieho architektonic-
kého cítenia.
Osobne si myslím, že takéto „krá-
likárne“ architektom mohol uká-
zať aj v Prahe, aj tam bolo v tomto
smere čo ukazovať. V každom
prípade však po návšteve začala
nová éra v staviteľstve. Obnovo-
vali sa mestá, nádvoria, námestia,
ktorým sa v historickej časti vra-
cala ich pôvodná podoba.
Rovnakou cestou sa uberala aj
Bratislava. Z námestí sa odstra-
ňovali dlažobné kocky, ktoré boli
v minulosti jednoducho zaliate
asfaltom. Nanovo sa dláždili
veľké námestia najstaršie uličky
v centrách miest. V Bratislave
tento trend vydržal len niečo viac
ako 20 rokov. Zdá sa, že v súčas-
nosti sa pri opravách námestí v
Bratislave vracia pôvodná,
osvedčená „komunistická“
metóda, výsledkom ktorej sú
opäť dlažobné kocky zaliate
asfaltom.
Príkladov pre toto tvrdenie je už
dosť. Napríklad Námestie Ľ.
Štúra s kockami vydláždenou plo-
chou pred ministerstvom životné-
ho prostredia. Na svoje pôvodné

miesto bolo potrebné vrátiť
možno 50 dlažobných kociek.
Bola by to práca pre jedného re-
meselníka s jedným kladivom a
malým vrecom piesku možno na
jednu hodinu. Bratislava však
opravuje metódou známou už z
minulosti – asfaltom.
K môjmu prekvapeniu dnes
Praha, ku ktorej predsa len máme
blízko, za nemalé finančné pro-
striedky vracia na chodníky, napr.
na Žižkove, pôvodnú dlážbu v
podobe kociek, aké sme aj my v
Bratislave mali pred minister-
stvom.
Možno rovnaká partia asfaltérov
na pokyn na slovo vzatého brati-
slavského úradníka bez mihnutia
oka vychrstla asfalt na dlažobné
kocky aj na Hurbanovom námes-

tí na priechode pre chodcov. Je to
predsa len rýchlejšie, ako podlo-
žie po chýbajúcich kockách upra-
viť a usadiť nové. Vlastne nebolo
treba ani usádzať nové, pretože
pôvodné boli pohodené na chod-
níku pred bývalým Malým
Baťom.
Takýchto miest je v Starom Meste
niekoľko. Keď sa pozrieme na
terajší zdevastovaný stav archi-
tektonického a technického
skvostu, akým je Most SNP, prie-
stor pod Hradom, Kapucínsku
ulicu, Námestie slobody, spôsob,
akým je (ne)udržiavaná Bratisla-
va, tak sa zdá, že naše vnúčatá
zažijú Bratislavu vo svojej
„pôvodnej bývalej kráse“.

Peter Vavro, Bratislava
FOTO - autor

Bratislavská reminiscencia alebo
dlažobné kocky zaliate asfaltom

Doprajte si bývanie vysokej kvality, zasadené 
priamo do prírody a s dostatkom súkromia. 

RODINNÉ DOMY SLNEČNICE:   · Moderná architektúra a prírodné materiály· Energeticky nenáročné domy· Blízko hrádze aj centra Bratislavy  · Dlhodobo spokojné bývanie

KRÁSNY ŽIVOT 
   JE PLNÝ PRIATEĽOV

RODINNÉ DOMY
v Bratislave s bonusom
v hodnote 10 000 € *
* Ponuka je limitovaná. Viac informácií u predajcu.

www.slnecnice.sk
0917 665 855

Na Dunajskej

bude Veľký svet

malých hrdinov
STARÉ MESTO
Každé dva roky privíta Brati-
slavské bábkové divadlo hostí
z celého sveta a divákom po-
núkne pestrý program nielen
pre deti, ale i dospelých. Tento
rok festival bábkových diva-
diel bude od 13. do 16. júna v
znamení Veľkého sveta ma-
lých hrdinov.
Počas štyroch dní sa na Dunajskej
ulici predstavia divadlá z Talian-
ska, Švajčiarska, Nemecka, Bie-
loruska, Slovinska, Česka a Slo-
venska. Naivní divadlo Liberec
privezie Budulínčeka, švajčiarske
divadlo Vagabu príbeh o dvoch
bratoch, Teatro Telaio z Brescie
dojme príbehom o kamarátstve
medzi chlapcom a tučniakom. S
divadlom La Capra Ballerina sa
diváci ponoria do hlbín sna, kulto-
vé divadlo DRAK prezradí, či sa
boja tigre, a štyria kamaráti z
Brém unesú návštevníkov do
sveta detských riekaniek a piesní.
Bratislavské bábkové divadlo
ponúkne rozprávku Drevený tato.
Okrem detských hrdinov si pre
hosťujúce divadlá pripravili aj
hrdinov deťmi milovaných. Po-
polvára vytiahnu zo starej truhli-
ce žilinskí bábkari, Husiara
Mateja privezú bábkari z Buda-
pešti, divadlo Brest prinesie ta-
jomného Sallieriho a podivného
kráľa zase nemecké divadlo
Handgemenge. (bbd)
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Nissan Micra, obstarávacia cena 9 090,00 €. Pri výške úveru 6 363,00 € na 36 mesiacov s 0 % úrokom zaplatíte 36 mesačných splátok s havarijným poistením vo výške 191,90 €. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 
vo výške 181,80 €. Celková čiastka, ktorú zaplatíte, je vo výške 7 090,20 €. RPMN = 7,56 %. Ponuka fi nancovania NISSAN FINANCE znamená fi nancovanie poskytované spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Ponuku 
3-ročného bezplatného servisu nie je možné kombinovať so žiadnym iným zvýhodnením Nissan Sales CEE Kft. s výnimkou zvýhodnení prezentovaných v tejto reklame a taktiež nie je možné ju zameniť za fi nančnú hotovosť. Táto 
ponuka zahŕňa 3 bežné údržby, a to počas obdobia troch rokov alebo do dosiahnutia určitého počtu kilometrov, ktorý sa pre jednotlivé vozidlá vyobrazené v tejto reklame môže líšiť podľa toho, ktoré z uvedeného nastane skôr. Táto 
ponuka sa vzťahuje na vozidlá vyobrazené v tejto reklame, registrované v Slovenskej republike, ktoré spĺňajú Všeobecné obchodné podmienky Nissan 5* Servisnej zmluvy. Táto ponuka je platná len u zúčastnených autorizovaných 
predajcov Nissan, pre zmluvy uzatvorené v období od 6. 5. 2013 do 30. 6. 2013. Pre viac informácií o bežných údržbách, o počte kilometrov pre jednotlivé vozidlá, Nissan 5* Servisnej zmluve, o možnostiach fi nancovania NISSAN 
FINANCE, o rozsahu poskytovanej zľavy na jednotlivé vozidlá, ako aj o zozname zúčastnených autorizovaných predajcov Nissan, navštívte stránku www.nissan.sk. Použité fotografi e sú ilustračné. Informácie a skutočnosti uvedené
v tejto reklame slúžia výlučne na informačné účely a nie sú považované za súčasť zmluvného návrhu. Micra: kombinovaná spotreba: 4,1–5,4 l/100 km, kombinované CO

2
 emisie: 95–125 g/km, Note: 4,2–6,8 l/100 km, 

110–159 g/km; Juke: 4,8–7,4 l/100 km, 124–169 g/km.

MODELY NISSAN SO ZĽAVOU AŽ DO 2 000 €!

VŠETKO DO SEBA ZAPADÁ – 3 BEZSTAROSTNÉ ROKY
A TRVALÝ ZÁŽITOK Z JAZDY.

AUTO-IMPEX - Bratislava, Rožňavská 28/A
www.auto-impex.sk

NISSAN JUKE

3-ROČNÝ
BEZPLATNÝ

SERVIS

3-ROČNÁ
ZÁRUKA

3-ROČNÝ
BEZÚROČNÝ

ÚVER NISSAN MICRA

NISSAN NOTE

Bratislavský kraj čiastočne zrekonštruuje Poli-
kliniku v Karlovej Vsi za 1,5 milióna eur. „Táto
investícia je nevyhnutná, pretože Poliklinika
nebola už 40 rokov rekonštruovaná. Zároveň sa
tým zlepší a skvalitní zdravotná starostlivosť,“
povedal župan Pavol Frešo. 
Rekonštrukcia bude prebiehať v rokoch 2013 a
2014 za plnej prevádzky. V tomto roku sa zrekon-
štruujú vchodové dvere na terase, zadný vchod a v
átriu sa vymenia okná. V budúcom roku sa počíta
s opravou strechy, terasy, zateplením budovy,
výmenou okien a urobí sa regulácia kúrenia.
Obnoviť treba aj bezbariérový prístup. 
Poliklinika patrí medzi najstaršie polikliniky v
Bratislave, je tu veľká spádová oblasť - slúži najmä
pre obyvateľov Karlovej Vsi, Dúbravky, Devína,
Devínskej Novej Vsi a Lamača. „Okrem toho sa
obyvatelia budú môcť zapojiť do ankety o tom, či
im nejaká zdravotnícka služba alebo špecializácia
v poliklinike chýba. Následne sa ju budeme sna-
žiť doplniť,“ dodal riaditeľ Odboru zdravotníctva
BSK a lekár samosprávneho kraja Valerián Potič-
ný. 
Kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť priniesla do
regiónu Záhoria rekonštrukcia Nemocnice v
Malackách. Trvala dva roky a náklady na obnovu
predstavovali 4,5 mil. eur. Financoval ju BSK v

spolupráci so súkromnou spoločnosťou Nemoc-
ničná a.s.. V rámci modernizácie boli prerobené
operačné sály, nová je magnetická rezonancia,
medicínska technika, vymenila sa elektroinštalá-
cia, nové sú aj oddelenia anestéziológie a intenzív-
nej medicíny aj centrálny príjem. BSK prenajíma
nemocnicu súkromnej spoločnosti Nemocničná,
a.s., ktorá je členom MEDIREX GROUP.

Kraj čiastočne zrekonštruuje
Polikliniku v Karlovej Vsi

Kraj chce v novom školskom
roku otvoriť 151 tried

Od školského roka 2013/2014 obohatia ponuku škôl v pôsob-
nosti Bratislavského samosprávneho kraja nové študijné a
učebné odbory, ktoré reagujú na aktuálne potreby trhu práce. 
„Chceme zvýšiť záujem uchádzačov o štúdium na našich ško-
lách, preto sme vytvorili podmienky na zaradenie nových študij-
ných a učebných odborov,“ povedal bratislavský župan Pavol
Frešo. Ide napríklad o služby v cestovnom ruchu, obchodné a
informačné služby, dizajn, elektromechanika či mechanika strojov
a hasičskej techniky. 
NOVÉ ODBORY: 
- mechanik strojov a zariadení, mechanik – mechatronik (SOŠ
automobilová, Ulica J. Jonáša 5, Bratislava) 
- elektromechanik – telekomunikačná technika, elektrotechnika –
elektronické zariadenia, mechanik elektrotechnik, elektromecha-
nik – oznamovacia a zabezpečovacia technika  (SOŠ IT, Hlinícka
ulica 1, Bratislava) 
- obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťa-
hy, služby a súkromné podnikanie – marketing ( SOŠ obchodu a
služieb S. Jurkoviča, Sklenárova ulica 1, Bratislava)
- dizajn – priemyselný dizajn (ŠUV J. Vydru, Dúbravská cesta 11,
Bratislava)
- mechanik hasičskej techniky (SOŠ, Kysucká 14, Senec)
- (Spojená škola, Ivanka pri Dunaji) 
Bratislavská župa má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 58
stredných škôl. V školskom roku 2012/2013 na nich študuje spolu
19 567 žiakov.
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Bratislava bude

v júni trochu

talianska
STARÉ MESTO
Šiesty ročník talianskeho festi-
valu na Slovensku Dolce vitaj
otvorí 4. júna 2013 o 19.00 h
koncert jedinečného zoskupe-
nia Piccola Accademia Degli
Specchi v Zrkadlovej sieni Pri-
maciálneho paláca.
Súbor vznikol v roku 2000 v
Ríme ako originálne komorné
zoskupenie, ktoré sa venuje
súčasnej vážnej hudbe, pričom sa
špecializuje predovšetkým na
interpretáciu minimalistických a
postminimalistických diel. Origi-
nalita tohto súboru spočíva okrem
iného v pomerne netradičnej
kombinácii rôznych nástrojov:
flauta, sopránový a altový saxo-
fón, husle), violončelo a klavír.
Festival Dolce Vitaj ponúka boha-
tý program po celý jún. Je to na-
príklad výstava šiat od známych
talianskych módnych návrhárov
vo Dvorane ministerstva kultúry
na Námestí SNP, výstava Talians-
ka maľba 16.-18. storočia v Ester-
házyho paláci na Námestí Ľ.
Štúra, štyri večery s talianskym
filmom v Kine Lumiére na Špitál-
skej ulici.
Od 21. do 23. júna sa v Bratislave
na tri dni zastaví aj typický Ta-
liansky trh, kde bude možné
kúpiť si typické talianske salá-
my, syry, olivy, sušené paradaj-
ky, sladké pečivo a sušienky,
produkty z mandľového cesta a
janovské pesto. Zastúpené budú
regióny Toskánsko, Umbria, La-
zio, Emilia Romagna, Sicília a
Ligúria. Trh bude na Hviezdo-
slavovom námestí a bude otvo-
rený od 9.00 do 22.00 h.
A 21. júna zažije Bratislava aj
oslavu talianskeho vína sprevá-
dzanú živou hudbou v uliciach
mesta Vino Vitaj. Vo vybraných
reštauráciách bude možné ochut-
nať talianske vína za cenu 1,50 € /
1 dcl. Program Dolce Vitaj nájde-
te na www.banoviny.sk (brn)

JAROVCE
Uprostred poľa medzi diaľni-
cou D4 a starou cestou z Jaro-
viec do Kittse plánuje spoloč-
nosť Solid Enterprise, s.r.o.,
postaviť štúdiá pre filmovú a
televíznu tvorbu. V súčasnosti
sa posudzuje vplyv zámeru na
životné prostredie.
Investor plánuje výstavbu v máji
2014, prevádzka by sa mala
spustiť v septembri 2016. Nákla-
dy na výstavbu sa odhadujú na
60 miliónov eur.
V areáli s rozlohou vyše 64-tisíc
štvorcových metrov sú napláno-
vané tri haly filmových a televíz-
nych štúdií, ktoré sa dajú deliť na
polovicu, a tri ďalšie objekty pre
výrobu a sklad kulís, kostymérs-
ke dielne, datacentrum a kinosá-
la pre 500 divákov. Parkoviská

budú mať kapacitu 321 áut a 34
kamiónov. Zamestnaných tu má
byť 238 ľudí.
Areál v Jarovciach má slúžiť aj
na organizovanie kongresov a
eventov. V druhej fáze má pro-
jekt pokračovať výstavbou rela-
xačno-kreatívného centra a školy

zameranej na špeciálne vizuálne
efekty, kde budú vyučovať
odborníci zo zahraničia. Jednou
z výhod projektu má byť poloha.
Je pri diaľnici do Rakúska,
Maďarska a Česka, blízko Vied-
ne a viedenského letiska. (brn)

Vizualizácia - Solid Enterprise

V Jarovciach chcú uprostred poľa
stavať filmové a televízne štúdia

Za štyri dni sa

zjedlo na hrade 

5500 lokší
STARÉ MESTO
Uplynulý víkend bol na Brati-
slavskom hrade štvrtý najväčší
piknik v meste - Slovak Food
Festival. Počas štyroch dní sa
21-tisíc návštevníkom predsta-
vilo viac než 60 vystavovateľov
zo Slovenska, Rakúska, Ma-
ďarska a Čiech.
Bratislavčania mali možnosť
ochutnať kuchyne z celého sveta
a neskrývali svoj apetít. Za štyri
dni sa tu totiž zjedlo 5500 lokší,
600 kilogramov grilovaného kur-
čaťa, predalo sa 125 kíl čokolády
a zjedlo sa vyše 700 kíl ovocia.
Vypilo sa tu celkom takmer 2300
litrov čapovaného piva a 1725
litrov vína. (brn)

V piatok sa

začína festival

frankovky
RAČA
Račiansky vinohradnícky spo-
lok spoločne s račianskou sa-
mosprávou organizujú deviaty
Račiansky festival frankovky
modrej, ktorý sa začína v pia-
tok 31. mája 2013 o 17.00 h v
starej lisovni Nemeckého kul-
túrneho domu. Račiansky fes-
tival frankovky bude pokračo-
vať aj v sobotu 1. júna od
12.00 h.
„Víno zo svojich pivníc predsta-
via dvanásti domáci vinári. Na
doladenie chutí bude pripravený
aj  dobrý slovenský syr od syrá-
rov zo Slovenskej Ľupče a
Ivachnovej a ponúkať sa bude aj
guláš,“ uviedol predseda Račian-
skeho vinohradníckeho spolku
Dušan Žitný.
Okrem vín, ktorých tu bude k dis-
pozícii viac než 70 druhov, bude
pre návštevníkov festivalu pripra-
vený aj kultúrny program v podo-
be tanečných či speváckych
vystúpení. (mch)

KÚPIM ZA
NAJVYŠŠIE CENY

Tel.: 032/6528 492, 0905 409 972
Email: najvyssie.ceny@gmail.com

Obrazy od významných slovenských,
českých a iných maliarov,

staré obrazy a starožitnosti

RÝCHLA PÔŽIČKA

tel. č. 0918 637 080
Pracujem ako viazaný finančný agent 

pre spoločnosť PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.
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Petržalčania

rozhodovali,

čo treba urobiť
PETRŽALKA
Petržalčania v rámci participa-
tívneho rozpočtu hlasovali o
tom, ktoré lokality má miestna
samospráva prioritne zrevitali-
zovať. Vyberali vždy jednu
lokalitu z troch športovísk,
troch schodísk a štyroch miest,
kde sa má vysadiť zeleň. 
Obyvatelia Petržalky rozhodli, že
samospráva opraví oddychovú
zónu na Jasovskej ulici 17. Vznik-
ne tu športové ihrisko s novým
asfaltovým povrchom, basketba-
lovými košmi, malými bránkami,
ihrisko na volejbal, nohejbal či
tenis. Stáť to bude asi 23-tisíc eur.
Zo schodísk vybrali nadchod nad
cestou na Jasovskej 2. Samosprá-
va tu opraví schody, rampu pre
kočíky a povrch nadchodu. Opra-
va by mala stáť 4,5-tisíc eur.
Nová zeleň pribudne na Dolno-
zemskej ulici, kde na jeseň samo-
správa vysadí 18 javorov a jednu
japonskú čerešňu v celkovej hod-
note vyše 3,5-tisíc eur. (mch)

Nad Lamačom

sa bude týčiť

drevený kríž
LAMAČ
Nad mestskou časťou Lamač
sa bude týčiť 10-metrový cyri-
lometodský kríž. Osadí ho
mestská časť na počesť 1150.
výročia príchodu Cyrila a
Metoda na naše územie.
„Drevený dvojkríž bude podľa
plánov stáť na kopci Háj v nad-
morskej výške 330 metrov, aby
bol dobre viditeľný,“ uviedla po-
slankyňa miestneho zastupiteľ-
stva Marta Janyšková. Mestská
časť oslovila Lesné spoločenstvo
majiteľov urbáru a Lesnú spoloč-
nosť Lamač o súhlas s umiestne-
ním kríža. Tí s návrhom už súhla-
sili, požiadali však samosprávu aj
o písomnú žiadosť.
Kríž plánujú vyrobiť členovia
Spolku vyslúžilých vojakov v
Lamači. Janyšková odhaduje, že
náklady na jeho výrobu a umiest-
nenie by nemali presiahnuť 2000
eur. „Kríž by sme chceli osadiť
medzi 5. až 10. júlom 2013,“
uviedla Janyšková. (mch)

BRATISLAVA
Sezóna letných dovoleniek a
výletov sa už pomaly začína a
mnoho Bratislavčanov už obja-
vilo pestré športové i kultúrne
vyžitie len kúsok za hranicami -
v rakúskom Burgenlande.
Burgenland má 1850 km cyklo-
chodníkov, pričom najnavštevo-
vanejšími sú tie pri Neziderskom
jazere. Okolo jazera sa všade,
okrem dediny Podersdorf, nachá-
dza trstina, cez ktorú sa doň vchá-
dza. Maximálna hĺbka jazera
dosahuje 1,90 metra a 20 % z
neho sa nachádza na maďarskom
území. Cyklotúry, kempovanie,
kúpanie, plavba loďou či jachtou
a surfovanie lákajú ľudí najmä
preto, že Burgenland garantuje
300 slnečných dní v roku.
Tipom na výlet je i jazda na
cyklodrezine. Drezina sa poháňa
pedálmi ako bicykel, ale jazdí po
koľajniciach ako vlak. Jej 23-kilo-
metrová trať vedie z Deutsch-
kreutzu do Oberpullendorfu.
Štvormiestna drezina sa dá cez

víkend požičať za 70 eur na deň,
v pracovný deň za 58 eur. Na trati
je 8 zastávok, v ktorých sa dá ope-
kať, okúpať, ísť na nákupy, do
múzeí či sa občerstviť v cukrárni
alebo reštaurácii. Zapožičanie
bicyklov či segway a vozenie sa
medzi vinicami v Deutschkreutzi,
kde je možné si aj objednať obed
priamo vo vinohrade, patrí k Bur-
genlandu presne tak, ako známa
modrá frankovka. 
Detskej obľube sa teší Family-
park v St. Margarethen, ktorý po-
núka viac ako 80 atrakcií. Vstup-
né je 19,50 eur, deti do troch
rokov majú vstup zadarmo.
Hrad Forchtenstein ponúka aj
špeciálne detské prehliadky, na
ktorých deti napríklad píšu brka-
mi s atramentom, prezliekajú sa
do dobových kostýmov či pri
splne mesiaca hľadajú s lampáš-
mi a cesnakom grófa Drakulu.
Detské workshopy ponúka aj
zámok Esterházy. Výklad k pre-
hliadkam je v nemčine, angličtine
a maďarčine.

„Záujem o prírodu rastie, ale ve-
domosti klesajú,“ povedal správ-
ca národného parku Neziderské-
ho jazera - Seewinkel Alois Lang.
Jeho informačné centrum je v Ill-
mitzi, kde návštevníkom ochotne
poskytnú informácie či mapy.
Park je ideálny pre cykloturistiku.
Bicykle je možné zapožičať si aj
priamo pri centre, 1 € / h, 8 € / 24
h. Najkratšia organizovaná pre-
hliadka autom trvá približne 3
hodiny, je však nutné si ju vopred
dohodnúť. V národnom parku sa
nachádza vyše 300 druhov vtá-
kov, ktoré možno pozorovať z
tridsiatich vyhliadkových veží.
Ďalekohľady či teleskopy je
možné zapožičať si v centre zálo-
hou za osobný doklad. Okrem
vtáctva, sŕn či zajacov sa v parku
nachádzajú aj biele somáre s
modrými očami, ktorých je v
Rakúsku celkovo len okolo 300
kusov. Jedinečný charakter príro-
dy dotvárajú aj soľné jazerá, ktoré
podľa období sucha vysychajú a
znova sa objavujú. (mch)

Susedný Burgenland neponúka 
len dobré víno a Neziderské jazero
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HC Slovan sa

posilňuje pred

začiatkom KHL
BRATISLAVA
HC Slovan Bratislava posilňuje
káder pred novým ročníkom
Kontinentálnej hokejovej ligy.
Klub získal nového brankára,
dvoch nových obrancov a plá-
nujú zlanáriť ešte jedného elit-
ného útočníka.
Ešte v apríli Slovan získal české-
ho obrancu Martina Škoulu. Ten-
to 33-ročný víťaz Stanley Cupu
uplynulú sezónu hrával v Avan-
garde Omsk, HC Lev Praha i  Li-
toměřiciach. Ďalšou posilou obra-
ny je 23-ročný popradský odcho-
vanec Ján Brejčák, ktorý uplynulé
dve sezóny hral za Litvínov.
Zo Slávie Praha získal Slovan 29-
ročného českého brankára Miro-
slava Kopřivu. Ten podľa všetké-
ho nahradí Braňa Konráda, ktorý
prejavil záujem odísť do iného
klubu, kde by mal viac hernej a
zápasovej praxe, akú mu mohol
poskytnúť Slovan.
Okrem toho chce Slovan podpí-
sať novú zmluvu s Mirom Šata-
nom a plánuje získať aj ďalšieho
útočníka zvučného mena.
Vo víkendovom drafte KHL
získal Slovan z Nitry centra Jura-
ja Šišku, z Brna obrancu Patrika
Kocha, ktorý rodákom z Bratisla-
vy, z Trenčína útočníka Lukáša
Beráka a zo Skalice obrancu
Adriána Slobodu, ktorý bol naj-
vyššie postaveným Slovákom v
preddraftovom rebríčku. (ado)

BRATISLAVA
Basketbalisti Interu Incheba
Bratislava dokázali stiahnuť
náskok Komárna  a vyrovnať
finálovú sériu play-off, keď vy-
hrali najskôr na palubovke
súpera 89:82 a potom doma na
Pasienkoch 97:95.
Štvrtý finálový zápas sledovalo
3000 divákov a videli strhujúci
basketbal. „Bol to výborný zápas,
Komárno prišlo s veľkou energi-
ou a túžbou zvíťaziť. Gratulujem
im k dobrému výkonu. My sme
využili výhodu domácej palubov-
ky a je to veľmi dôležitý výsledok
pre ďalší vývoj série,“ povedal

spokojný tréner Interu Aramis
Naglič.
V sobotu však Bratislavčania v
Komárne opäť zaváhali a po pre-
hre 81:88 ťahajú za kratší koniec.
Prehrávajú na zápasy 2:3 a v stre-
du 29. mája 2013 musia vyhrať,
ak chcú pomýšľať na majstrovský
titul. Interistom len stredajšie ví-
ťazstvo zabezpečí siedmy finá-
lový zápas v Komárne, ktorý defi-
nitívne rozhodne o mužskom bas-
ketbalovom zlate. „Rozhodlo srd-
ce Komárna, ktoré im vyhralo
zápas. Aj keď niektoré fauly boli
na hranici vylúčenia, ale to je
finále. Aj ja by som takto hral! Pre

výhru treba urobiť všetko. Finále
nepozná kamarátstva a je to
vojna. Komárno nás vyzvalo do
vojny a my musíme bojovať.
Nemohli sme sa dostať do zápasu,
väčšinu vecí sme robili individua-
listicky a s tým nemôžem byť
spokojný. Individualisti nebudú
majstri, titul vyhrá tím. Dúfam, že
sa do Komárna ešte vrátime,“
uviedol pred stredajším zápasom
tréner Naglič.
Šiesty zápas je na programe v stre-
du 29. mája 2013 o 18.00 h v Hant
Aréne na Pasienkoch, prípadný
siedmy zápas v sobotu 1. júna
2013 v Komárne. (ado)

Basketbalisti Interu náskok Komárna
stiahli, po sobote opäť prehrávajú

BRATISLAVA
Aj tento rok bude Bratislava
cieľom cyklistických pretekov
Okolo Slovenska. Päťetapové
preteky sa začínajú 4. júna
2013 časovkou jednotlivcov v
Košiciach, do Bratislavy pele-
tón dorazí v závere 4. etapy 7.
júna 2013 okolo 18.00 h.

Trasa 57. ročníka medzinárod-
ných pretekov Okolo Slovenska
vedie šiestimi slovenskými mes-
tami: Košice - Humenné - Strop-
kov - Liptovský Hrádok - Trenčín
- Bratislava.
Posledná piata etapa pretekov
bude mať štart aj cieľ v Bratisla-
ve - na Pribinovej ulici pri budo-

ve SND. Bude dlhá 103,9 km a
povedie z Bratislavy do Ivanky
pri Dunaji, Šamorína, Gabčíko-
va a späť. Štart bude v sobotu 8.
júna 2013 o 10.00 h, predpokla-
daný dojazd etapy je o 12.50 h.
Preteky Okolo Slovenska sú sú-
časťou Európskeho kalendára
UCI. (ado)

Cyklistické preteky Okolo Slovenska
aj tento rok končia v Bratislave

Závodisko

čaká dostihový

sviatok Turf Gala
PETRŽALKA
Prvú júnovú nedeľu sa na
Závodisku v Starom háji zíde
elita najlepších koní a jazdcov z
regiónu, aby zviedli súboje v
piatich medzinárodných skúš-
kach výkonnosti. V nedeľu 2.
júna 2013 totiž bude už 35.
míting Turf Gala.
Spolu v deviatich behoch sa
vyplatí na dotáciách takmer 100-
tisíc eur a najviac honorované sú
dva behy: Veľká cena Slovenska
na vytrvaleckej vzdialenosti 2400
metrov (26 000 €) a Cena minis-
terstva pôdohospodárstva a roz-
voja vidieka (25 000 €) na polo-
vičnej trati 1200 metrov, ktorá je
určená šprintérom.
Kvalita na štartových listinách ne-
chýba ani v Starohájskom kritériu
(2000 m, 10 000 €), Cene Scottish
Rifla (1800 m, 10 000 €) a v Cene
Arvy (1800 m, 10 000 €). V kaž-
dom behu majú domáce farby
svoje horúce želiezka.
Pútavý bude aj sprievodný pro-
gram, v ktorom sa okrem súťaže o
najkrajší dámsky klobúk a boha-
tej tomboly môžu diváci tešiť na
vystúpenie tanečného súboru
Exotica, triky a kúzla s loptou
predvedie Lucia Kevická.
Najmenší návštevníci sa môžu
vyblázniť na nafukovacom hrade,
povoziť sa na poníkoch alebo si
nechať pomaľovať tváre. Pro-
gram sa začína o 14.00 h. (brn)

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Nevyhadzujte
knihy

- darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786
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Petržalka sa

ocitla v paľbe 

mínometov
S kamarátom a spoluhráčom v
miestnom klube FC Engerau,
Ferym Bartalom, sme neodolali a po
jednom nočnom nálete sme išli po
stopách bombových kráterov. Bolo
to už v jeden deň veľkonočného
týždňa, keď predné hliadky Červe-
nej armády dobýjali predmostie
Bratislavy na ľavom brehu Dunaja.
Prišli sme k štadiónu PTE, keď zrazu
povetrím zafičal mínometný granát a
vybuchol asi 50 metrov od nás. Paľba
bola určená protilietadlovým delám
Wehrmachtu v priestore terajšieho
ihriska ŠK Polygrafia. Vzali sme nohy
na plecia a isto sme zabehli svoju
rekordnú štyristovku, deliacu nás od
domova (bývali sme na Erich Dwin-
gergasse, po oslobodení Jilemnického
ulica). Neubehli sme však ani polovicu
z trate po Dostihovej lúke (terajšia
zástavba Černyševského, Vavilovova,
Muchovo námestie), keď sa za nami
ozvala silná detonácia. Nemeckí pio-
nieri vyhodili do vzduchu Starý most.
Na druhý deň sa scenár zo včera opa-
koval v trochu pozmenenej réžii.
Ktosi oznámil, že nemeckí vojaci
podpálili kasáreň a sklad potravín v
Ovsišti. Poslední členovia posádky
nebránili občanom v rabovaní. Roz-
behli sme sa aj my dvaja niečo ukoris-
tiť. Veď v Petržalke už dva týždne od
evakuácie prestali Nemci zásobovať
obchody a obyvatelia začali pociťo-
vať hlad. Dobehnúc k miestu, boli
sme však už iba svedkami šľahajú-
cich plameňov zo skladu. A vtom to
započalo. Z druhej strany Dunaja,
niekde od Vlčieho hrdla, sa zniesla
mínometná paľba do blízkosti kasár-
ne. Opäť sme šprintovali my dvaja
cez Dostihovú lúku. Zrazu sme poču-
li zvuk lietadla. O pár sekúnd sa nad
našimi hlavami, nie vyššie ako 300
metrov, mihla sovietska stíhačka.
Vrhli sme sa do trávy, očakávajúc
zaútočenie na nás. Jedným okom sle-
dujúc lietadlo, som na sekundu uvidel
červenú hviezdu na trupe a v pilot-
nom kokpite dvojčlennú posádku.
Neurobila obrat, ale letela k bojovej
línii smerom na Hainburg, kde sa
začala odohrávať veľká dráma ustu-
pujúceho nemeckého vojska. My sme
i teraz šťastne vyviazli so zdravou
kožou. Jaroslav Gustafík

Pokračovanie nabudúce.

NA ŠINTAVSKEJ ULICI v
noci neznámy páchateľ podpálil
auto Renault, ktoré zhorelo tak-
mer do tla. Z neho sa požiar rozší-
ril na vedľa zaparkované autá
Peugeot a Toyota. Na prvom
obhorel blatník a na druhom
motorová časť. Celková škoda je
takmer 20-tisíc eur. Polícia po
podpaľačovi pátra a začala voči
nemu trestné stíhanie pre poško-
dzovanie cudzej veci.
NA MAJERNÍKOVEJ ULICI
v spoločných garážach našli poli-
cajti telo 50-ročného muža bez
známok života. Privolaný lekár
zistil, že muž mal strelné porane-
nie v spánkovej časti hlavy. Polí-
cia na mieste zaistila zbraň, ktorú
mal nebohý v legálnej držbe.
NA VIETNAMSKEJ ULICI
narazil 31-ročný vodič Volkswa-
genu do auta BMW a z miesta
nehody ušiel. Vodič BMW ho
začal prenasledovať a na najbliž-
šej križovatke ho zablokoval.
Vodič Volkswagenu však zaradil
spiatočku, pričom vybehol na
chodník a narazil do kočíka, v
ktorom zranil malé dieťa. Vodič
napriek tomu opäť ušiel. Policaj-
ti ho chytili na Sputnikovej ulici
a zistili, že auto viedol pod vply-
vom alkoholu. Vodiča previezli
do nemocnice na ošetrenie a
neskôr na policajnú stanicu.
Hrozí mu trest odňatia slobody
na jeden rok.
NA BOŠÁNIHO ULICI ne-
známy lupič prepadol stávkovú
kanceláriu. Tvár si maskoval
novinami a pod hrozbou použitia
zbrane žiadal od pracovníčky
vydanie peňazí. Keď ich dostal,
zamestnankyňu zamkol a ušiel.
Polícia po páchateľovi pátra.
NA PRÍJAZDNEJ ULICI pred
železničnou stanicou Vajnory
jeden páchateľ vystrelil na 40-
ročného muža a druhý páchateľ
škrtil ženu. Páchatelia prišli
autom Mitsubishi, po príchode
polície začali utekať smerom k
Vajnorským jazerám. Polícia po
nich pátra.
NA GESSAYOVEJ ULICI v
objekte bývalých mraziarní našla
polícia mŕtve telo 43-ročného
muža. Muž pravdepodobne v
objekte býval. Na nohách mal
bodné a rezné poranenia. Príčinu
smrti určí až pitva. Polícia začala
trestné stíhanie pre zabitie. (mch)

Vznik Československej repu-
bliky po prvej svetovej vojne
znamenal významnú zmenu aj
pre bývalé uhorské hlavné
mesto Prešporok či Pozsony.
Najprv ho násilne pripojili k
republike, napriek odporu
väčšiny usadlého obyvateľstva,
potom ho pražským rozhodnu-
tím premenovali na Bratislavu,
čím stratilo svoju pôvodnú his-
torickú identitu. Potom sa stalo
sídlom ministerstva s plnou
mocou pre Slovensko a sídlom
krajinského prezidenta.
Časť pôvodného obyvateľstva
odišla dobrovoľne, časť sa muse-
la vysťahovať. Prišli noví obyva-
telia. Bývať však nebolo kde. A
tak už v prvom desaťročí po voj-
ne postavili v meste mnoho no-
vých blokov nájomných bytov,
celé kolónie rodinných domov,
vznikali nové vilové štvrte. Bol
to hromadný zánik záhrad a vi-
nohradov, najmä v miestach pešo
dostupných z centra mesta, lebo
miestna doprava ešte veľmi roz-
vinutá nebola.
Výhodné územie medzi Palisá-
dami a Cisárskou cestou (neskor-
šia Mudroňova ulica) bolo do
dvadsiatych rokov miestom
bohato rodiacich vinohradov, s
všeobecne zaužívaným názvom
„Hausbergeln“ (kopčeky pri
hrade, slovo „Haus“ tu treba chá-
pať ako kráľov dom). Aj novo
vznikajúca štvrť bola ešte dlho
označovaná týmto názvom, a to
aj v čase, keď už boli na jej
území pomenované ulice. Veľká
časť stavebných pozemkov sa
dostala do majetku Stavebného
družstva čsl. štátnych zamest-
nancov a železničiarov (učiteľ-
ský odbor). Väčšina členov sta-
vebného družstva prichádzala z
českých zemí.
Na pomerne malých parcelách
stavala stavebná firma architekta
J. Vodnaruka rodinné domy
podľa troch-štyroch vzorových
projektov, ktoré sa len v detai-
loch prispôsobovali požiadav-
kám budúcich užívateľov. Boli to
stavby s veľkou obývacou izbou
v strede (orientovanou na

východ alebo na juh), jednou
vedľajšou izbou vpravo a veľkou
kuchyňou vľavo. Za kuchyňou
bývala špajza a izba pre slúžku,
za veľkou izbou priestranná hala
s drevenými schodmi do jedinej
izby v podkroví. Vstup býval
zozadu alebo zboku (podľa
situovania stavby voči ulici),
hneď pri vchode býval záchod a
kúpeľňa, aj schody do pivnice,
kde bola práčovňa a priestor na
uloženie paliva. Štát výstavbu
rodinných domov dotoval.
Mnohí majitelia hneď po dosta-
vaní (1927-28) domčeky rozširo-
vali, najmä prístavbami izieb na
poschodí nad kuchyňou a nad
vedľajšou izbou. Bolo to nevyh-
nutné najmä v rodinách s viace-
rými deťmi.  
Na najvyššom bode svahu stoja-
ci dom kolónie stál už vlastne na
Mudroňovej ulici. Po roku 1930
ho od pôvodného majiteľa kúpil
štátny úradník Čeněk Sýkora.
Starší z jeho synov, v roku 1913
narodený Vladimír, vyštudoval
práva. Už ako študent bol literár-
ne činný. Do avantgardného
časopisu Elán, ktorý založil Ján
Smrek,  písal pod pseudonymom
Juraj Valach. Vladimír Sýkora sa
v roku 1940 oženil s významnou
slovenskou herečkou Oľgou Ka-
dancovou (1918 – 1976). Spolu
bývali v rodičovskom dome na
nároží Mudroňovej a neskoršej
Inoveckej ulice. Narodil sa im
syn Vladimír, ktorý však otca ani
nepoznal, lebo ten v roku 1942
vo veku 29 rokov podľahol epi-
démii týfusu. 

Najvýznamnejším a najznámej-
ším dielom Vladimíra Sýkoru,
ktoré podpísal ďalším pseudony-
mom Peter Zvon, je divadelná
hra Tanec nad plačom. Písal ju
pre svoju manželku. Raritou hry
je postava markízy Silvie, ktorá
je neurčitého veku. Môže ju hrať
celkom mladá dievčina rovnako
ako dáma v strednom veku, či
veľmi stará pani.  Pani Oľga, kto-
rá pôvodne po česky vo veršoch
napísanú hru sama preložila do
slovenčiny, mohla túto postavu
hrať celý život. 
Dom, kde Sýkorovci bývali a
kde Vladimír Sýkora - Peter
Zvon napísal svoje dielo, do
konca roku 2012 stál. Nebol síce
klenotom architektúry, ale viaza-
la sa k nemu jedna z význam-
ných kapitol slovenskej literatú-
ry. Nebol ani pamiatkovo chrá-
nený, ani navrhnutý na zapísanie
do zoznamu pamätihodností.
Noví majitelia požiadali o sta-
vebné povolenie na rekonštruk-
ciu rodinného domu. Dostali ho.
Pojem „rekonštrukcia“ však
nenápadne nahradili pojmom
„demolácia“. Historický objekt
nemilosrdne zbúrali a do obrov-
skej jamy založili základy objek-
tu oveľa rozsiahlejšieho, než bol
pôvodný rodinný dom.
Vizualizácia predpokladaného
výsledku „rekonštrukcie“ sa len
nedávno objavila na plote zo
strany Inoveckej ulice.  Dostane
majiteľ aj na takúto „rekonštruk-
ciu“, ktorá nezohľadňuje námiet-
ky najbližších susedov, povole-
nie? Štefan Holčík

Nad Palisádami zbúrali pod rúškom
rekonštrukcie dom Petra Zvona
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štvrtok 30. mája
� 9.00 - T. Janovic: Drevený tato,
Bábkové divadlo, Dunajská ulica
�11.30 - T. Janovic: Drevený tato,
Bábkové divadlo, Dunajská ulica
� 19.00 - C. Goldoni: Vejár, Sála
činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - J. Voskovec, J. Werich:
Paraf, Divadlo Ívery, Školská ulica
� 19.00 - J. Strauss ml.: Netopier,
Sála opery a baletu SND, Pribino-
va ulica
�19.00 - G. Spiró: Kvarteto, Malá
scéna STU, Dostojevského rad
� 19.00 - I. Horváth, P. Pavlac:
Bratia Jurgovci, Štúdio SND, Pri-
binova ulica
� 19.00 - Sanitárny deň, Nová
scéna, Kollárovo námestie
�19.00 - Večer Milana Markoviča
(trochu inak), V-KLUB, Námestie
SNP
� 19.00 - K. Castrovilli: Kabaret
na jednu noc, Divadlo Meteorit,
Čulenova ulica
�19.00 - NEŘEŽ a Katka Koščo-
vá, koncert, Stredisko kultúry, Vaj-
norská ulica
� 19.30 - V. Klimáček: Nízkotuč-
ný život, Divadlo GUnaGU, Fran-
tiškánske námestie
� 20.00 - Zelená pošta, koncert,
Klub Za zrkadlom, Rovniankova
ulica
� 20.30 - Tony Perez v Outlook
Bar & Lounge, koncert, Lindner
Hotel Gallery Central, Metodova
ulica

piatok 31. mája
� 9.00 - T. Janovic: Drevený tato,
Bábkové divadlo, Dunajská ulica
� 9.30 - Budatko: Deň otvorených
dverí, MC Budatko, Holíčska ulica
� 10.00 - J. Dobrodinský: Gašpar-
ko s Kubom v krištáľovom kaštie-
li, Bábkové divadlo, Dunajská
ulica
�11.00 - T. Janovic: Drevený tato,
Bábkové divadlo, Dunajská ulica
� 11.00 - B. Němcová: Bajaja,
Nová scéna, Kollárovo námestie
�16.00 - K. Aulitisová: Zaseknutá
bundička, Bábkové divadlo, Du-
najská ulica
� 17.00 - B. Němcová: Bajaja,
Nová scéna, Kollárovo námestie
� 18.00 - R. Wagner: Lohengrin,
Sála opery a baletu SND, Pribino-
va ulica
� 19.00 - W. Shakespeare: Skrote-
nie zlej ženy, Sála činohry SND,
Pribinova ulica

� 19.00 - Ch. Hampton: Popol a
vášeň, Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - P. Quilter: Ráno po,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
�19.00 - F. M. Dostojevskij: Idiot,
Divadlo Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - L. Kerata: Peceň, Malá
scéna STU, Dostojevského rad
�19.00 - Music á la cARTe, Štúdio
L+S, Námestie 1. mája
�19.30 - V. Klimáček: Nízkotučný
život, Divadlo GUnaGU, Franti-
škánske námestie
� 20.00 - Celeste Buckingham &
Majk Spirit, koncert, Refinery Gal-
lery, Vlčie hrdlo
� 20.30 - Tony Perez v Outlook
Bar & Lounge, Lindner Hotel Gal-
lery Central, Metodova ulica

sobota 1. júna
�10.00 - T. Janovic: Drevený tato,
Bábkové divadlo, Dunajská ulica
�11.00 - T. Frešo: Narodil sa chro-
báčik, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
� 13.00 - P. Dobšinský: Mechúrik
- Koščúrik, Sála činohry SND, Pri-
binova ulica
� 14.00 - B. Němcová: Bajaja,
Nová scéna, Kollárovo námestie
�14.30 - T. Janovic: Drevený tato,
Bábkové divadlo, Dunajská ulica
� 16.00 - B. Němcová: Bajaja,
Nová scéna, Kollárovo námestie
� 17.00 - B. Britten: Kominárik,
Sála opery a baletu SND, Pribino-
va ulica
� 19.00 - S. Stephensonová: Pa-
mäť vody, Štúdio SND, Pribinova
ulica
�19.00 - V. Klimáček: Holokaust,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta

nedeľa 2. júna
� 10.30 - Kontinuity, Historická
budova SND, Hviezdoslavovo
námestie
� 16.00 - B. Němcová: Bajaja,
Nová scéna, Kollárovo námestie
� 18.00 - M. Porubjak/M. Huba:
Tančiareň, Sála činohry SND, Pri-
binova ulica
� 19.00 - M. Camoletti: Kto zha-
sol svetlo?, DK Ružinov, Ruži-
novská ulica
�19.30 - A. Jarry: Kráľ Ubu, Malá
scéna STU, Dostojevského rad

pondelok 3. júna
� 9.30 - T. Janovic: Drevený tato,
Bábkové divadlo, Dunajská ulica
�11.00 - T. Frešo: Narodil sa chro-
báčik, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie

� 19.00 - G. Puccini: Manon Les-
caut, Sála opery a baletu SND, Pri-
binova ulica

utorok 4. júna
�11.00 - T. Frešo: Narodil sa chro-
báčik, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - P. Quilter: BoyBand,
Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - W. A. Mozart: Čarovná
flauta, Sála opery a baletu SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - Dni starej hudby 2013,
Koncertná sieň Dvorana VŠMÚ,
Zochova ulica
� 20.00 - V. Klimáček: Bubliny v
betóne, Divadlo Elledanse, Mileti-
čova ulica

streda 5. júna
� 19.00 - S. Lavrík: Tichý dom,
Divadlo Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - G. Feydeau: Tak sa na
mňa prilepila, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - P. I. Čajkovskij: Eugen
Onegin, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
�19.00 - Večer Milana Markoviča
(trochu inak), V-KLUB, Námestie
SNP
� 20.00 - V. Klimáček: Bubliny v
betóne, Divadlo Elledanse, Mileti-
čova ulica
� 20.00 - Grapefruit Death, kon-
cert,  Kafe Scherz, Palisády

štvrtok 6. júna
�14.00 - V. Oravsky, K. P. Larsen:
NAOZAJ alebo O chlapcovi,
ktorý kreslil, Bábkové divadlo,
Dunajská ulica
� 18.00 - F. M. Dostojevskij: Bra-
tia Karamazovovci, Sála činohry
SND, Pribinova ulica
�19.00 - J. Novák: Tolstoj a penia-
ze, Divadlo Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - J. Fernandez, J. Levy:
Sláva, Nová scéna, Kollárovo
námestie
� 19.30 - K. Vosátko: Sharon
Stone let me go, Divadlo GUna-
GU, Františkánske námestie

piatok 7. júna
�14.00 - V. Oravsky, K. P. Larsen:
NAOZAJ alebo O chlapcovi,
ktorý kreslil, Bábkové divadlo,
Dunajská ulica
� 18.00 - Okolo Slovenska 2013,
dojazd 4. etapy, Pribinova ulica
�19.00 - E. O´Neill: Cesta dlhého
dňa do noci, Divadlo Astorka,
Námestie SNP

� 19.00 - Moliére: Lakomec, His-
torická budova SND, Hviezdosla-
vovo námestie
�19.00 - E. Borušovičová: 69 vecí
lepších než sex, Štúdio L+S,
Námestie 1. mája
� 19.00 - M. Camoletti: Kto zha-
sol svetlo?, DK Ružinov, Ruži-
novská ulica
� 19.00 - E. Jelinek: Rechnitz -
Anjel skazy, Štúdio SND, Pribino-
va ulica
� 19.00 - J. Fernandez, J. Levy:
Sláva, Nová scéna, Kollárovo
námestie
� 19.00 - Dni starej hudby 2013,
Koncertná sieň Dvorana VŠMU,
Zochova ulica
� 20.30 - Tony Perez v Outlook
Bar & Lounge, Lindner Hotel Gal-
lery Central, Metodova ulica

sobota 8. júna
� 10.00 - Okolo Slovenska 2013,
štart 5. etapy cyklistických prete-
kov,  Pribinova ulica, 12.50 - pred-
pokladaný dojazd 
� 17.00 - Dni starej hudby 2013,
Koncertná sieň Dvorana VŠMU,
Zochova ulica
� 19.00 - E. E. Schmitt: Malé
manželské zločiny, Štúdio L+S,
Námestie 1. mája
� 19.00 - G. Feydeau: Chrobák v
hlave, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
�19.00 - L. Smoček: Čudné popo-
ludnie dr. Zvonka Burkeho,
Divadlo Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - C. Goldoni: Vejár, Sála
činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - D. Mamet: November,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - S. S. Prokofiev: Romeo
a Júlia, Sála opery a baletu SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - E. Jelinek: Rechnitz -
Anjel skazy, Štúdio SND, Pribino-
va ulica
� 20.30 - Tony Perez v Outlook
Bar & Lounge, Lindner Hotel Gal-
lery Central, Metodova ulica

nedeľa 9. júna
� 18.00 - E. Jelinek: Rechnitz -
Anjel skazy, Štúdio SND, Pribino-
va ulica
� 19.00 - P. Quilter: Ráno po,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - Dni starej hudby 2013,
Koncertná sieň Dvorana VŠMU,
Zochova ulica 
� 19.30 - K. Vosátko: Modelky 2,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie

pondelok 10. júna
� 19.00 - G. Verdi: La Traviata,
Sála opery a baletu SND, Pribino-
va ulica
�19.00 - S. Benchetrit: Mínus dva-
ja, Štúdio L+S, Námestie 1. mája
� 19.00 - Martin Čičvák: Kukura,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.30 - P. Kolečko: Poker face,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie
� 9.00 - V. Oravsky, K. P. Larsen:
NAOZAJ alebo O chlapcovi, kto-
rý kreslil, Bábkové divadlo, Du-
najská ulica
� 10.00 - B. Němcová: Bajaja,
Nová scéna, Kollárovo námestie
�11.00 - V. Oravsky, K. P. Larsen:
NAOZAJ alebo O chlapcovi, kto-
rý kreslil, Bábkové divadlo, Du-
najská ulica
� 20.00 - BANÁŠ/N/OVINY,
talkshaw, Kafe Scherz, Palisády

utorok 11. júna
� 10.00 - B. Němcová: Bajaja,
Nová scéna, Kollárovo námestie
� 11.00 - M. Dubovský: Veľká
doktorská rozprávka Historická
budova SND, Hviezdoslavovo
námestie
�10.00 - E. Jelinek: Rechnitz - Anjel
skaz, Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - G. Verdi: Otello, Sála
opery a baletu SND, Pribinova ulica
� 19.00 - D. Ives: Venuša v kožu-
chu, Divadlo Aréna, Viedenská
cesta
�19.00 - E. Jelinek: Rechnitz - Anjel
skazy, Štúdio SND, Pribinova ulica

streda 12. júna
� 19.00 - H. S. von Lřvenskjold:
Sylfida, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - G. Tabori: Matkina
guráž, Štúdio SND, Pribinova
ulica
�19.00 - F. M. Dostojevskij: Idiot,
Divadlo Astorka, Námestie SNP
�19.00 - J. Larson: RENT, Divad-
lo Aréna, Viedenská cesta
�19.00 - Večer Milana Markoviča
(trochu inak), V-KLUB, Námestie
SNP
� 19.00 - Laco Deczi & Celula
New York, koncert, Štúdio L+S,
Námestie 1. mája
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vyjdú o dva týždne
13. júna 2013

Oslávte MDD

v pirátskom

duchu!
RUŽINOV
Šermiarske súboje, pirátske
tance so Strikemanom, maľo-
vanie lodnej plachty na veľkej
pirátskej lodi, hľadanie pokla-
du a mnoho ďalších sprievod-
ných akcií. To všetko má ná-
kupné centrum Shopping Pala-
ce Zlaté Piesky pripravené pre
deti na Medzinárodný deň detí.
V sobotu 1. júna 2013 môžu deti
zažiť dobrodružstvo starých pirát-
skych čias. Od 11.00 h ich čaká
veľká pirátska loď, ktorej plachty
môžu vymaľovať, a na pamiatku
si urobiť fotku v pravom pirát-
skom kostýme! Na šermiarskom
workshope sa naučia, ako narábať
s mečom, a s Divadlom na kole-
sách sa vydajú po stopách strate-
ného piráta. S Lacim Strikeom si
môžu zatancovať, nebude chýbať
maľovanie na tvár, jazda na poži-
čaných korčuliach a bicykloch.
Deti uvidia, ako sa razia mince a
budú si to môcť aj vyskúšať. 
Pre všetkých, ktorí by deň chceli
ukončiť príjemným zážitkom,
bude o 21.30 h pripravené pre-
mietanie filmu Piráti z Karibiku v
Autokine Shopping Palace. (brn)

STARÉ MESTO
Záver júna bude v Bratislave
patriť deviatemu ročníku hu-
dobného festivalu Viva Musica!
Bratislavčania si budú môcť
prísť vychutnať klasickú hud-
bu trochu inak na Hlavnom
námestí, na Bratislavskom hra-
de, v Starej tržnici a Záhrade
domu Albrechtovcov na Kapi-
tulskej ulici.
Festival aj tento rok otvorí Brati-
slavské kultúrne leto, v sobotu 22.
júna 2013 o 20.00 h na Hlavnom
námestí vystúpi  MozART Group,
kvarteto prvotriednych „klasicky“
vyštudovaných hudobníkov, ktorí
sa rozhodli hrať klasickú hudbu,
tak trochu inak. Vstup na koncert
je zadarmo.
Nasledujúce tri koncerty budú v

Starej tržnici. V nedeľu 23. júna to
bude recitál venezuelskej klavi-
ristky Gabriely Montero, v pon-
delok 24. júna je na programe
koncert japonskej jazzovej klavi-
ristky Hiromi s gitaristom Antho-
ny Jacksonom a perkusionistom
Stevom Smithom a v utorok 25.
júna zažije Stará tržnica Red Bull
Flying Bach - vystúpene niekoľ-
konásobných svetových šampió-
nov v breakdance Flying Steps s
barokovou hudbou Johanna
Sebastiana Bacha.
Koncert Hudobná záhrada Brati-
slavy bude 26. júna o 20.00 h v
záhrade domu hudobníckej rodi-
ny Albrechtovcov. Na jednom
pódiu sa tu stretnú Adriana Kuče-
rová (soprán), Milan Paľa (husle),
Ladislav Fančovič (klavír), Ivan

Danko (hoboj), Robert Lakatos
(viola) a Michal Matejčík (harfa).
Vo štvrtok 27. júna bude mať na
Bratislavskom hrade premiéru
projekt Folklor Symphony veno-
vaný slovenskej ľudovej hudbe a
skladateľom Tiborovi Andrašo-
vanovi a Svetozárovi Stračinovi.
Prierez ich tvorbou zaznie v
podaní Orchestra Viva Musica! a
speváckeho zboru Lúčnica pod
taktovkou dirigenta SND Marti-
na Leginusa.
Posledný deň festivalu 29. júna
bude poctou českému skladate-
ľovi Petrovi Hapkovi, ktorého
piesne zaspievajú Lucie Bílá, Ja-
na Kirschner, Szidi Tobias, Jana
Golisová, Michael Kocáb. (ado)
Program festivalu Viva Musica!
nájdete na www.banoviny.sk

Festival Viva Musica! bude tento rok
v centre mesta na štyroch pódiách

STARÉ MESTO
S novým programom Večer Mi-
lana Markoviča (trochu inak)
prichádza do bratislavského V-
klubu na Námestí SNP humo-
rista, herec a moderátor Milan
Markovič a jeho MM Kabaret.
Prvý pôvodný slovenský kaba-
ret sa po prvý raz bratislav-
ským divákom predstaví vo
štvrtok 30. mája 2013 o 19.00 h.
MM Kabaret je voľné zoskupenie
hercov, spevákov, hudobníkov,

výtvarníkov a ďalších umelcov,
ktorí sa pred dvoma rokmi roz-
hodli vrátiť Bratislave mestský
kabaret. Kabaret Milana Marko-
viča budú hudobne sprevádzať
Peter Niňaj a Róbert Puškár, alias
Páni bratia. „Kabaret nepozná
rozdiel medzi javiskom a hľadi-
skom, hrá sa, spieva a tancuje i
medzi stolmi, pri ktorých sedia
priaznivci kultivovanej zábavy a
dobrého vína. Pozoruhodný ná-
vrat do svetla reflektorov hlásia

Milan Markovič a Páni bratia
Peter Niňaj a Róbert Puškár a s
nimi ďalší umelci, čo konečne
ponúknu alternatívu voči bezdu-
chej zábave valiacej sa na nás z
televízorov,“ pozýva Bratislavča-
nov Milan Markovič.
V júni bude Večer Milana Marko-
viča (trochu inak) vždy v stredu, a
to 5. júna, 12. júna a 19. júna 2013
o 19.00 h. Kapacita V-klubu je
okolo 120 divákov, lístky sú v
predaji v sieti Ticketportál. (brn)

Milan Markovič prichádza do Véčka
s vlastným mestským kabaretom
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Nezáväzné a seriózne stanovenie hodnoty šperkov | Predať šperk nie je povinné | Vysoké výkupné ceny | Hotovosť za Vaše vzácne kovy ihneď

RADI VÁS 
NAVŠTÍVIME

AJ U VÁS 
DOMA!

NOVÁ 

PREDAJŇA

V  BRATISLAVE!

ŇU    OTVÁRAME NOVÚ PREDAJŇU    OTVÁRAME NOVÚ PREDAJŇU    OTVÁRAM

TATRACENTRUM, Hodžovo námestie 4, Bratislava.  Tel.: 02/ 544 10 149
Otváracie hodiny: Po – Pi 10:00 – 18:00, So: 10:00 – 14:00 hod.

Platíme aj za

zberateľské kúsky!

Všetko sa dozviete na: www.dergoldmann.com

Za Vaše
ZLATO | STRIEBRO

dostanete
HOTOVOSŤ

ihneď

STARÉ ZLATO

ZUBNÉ ZLATO

ZLOMKOVÉ ZLATO

STRIEBRO

ZLATÉ HODINKY

ZLATÉ MINCE

PRÚTOVÉ ZLATO

Aj tá najdlhšia cesta sa oplatí: Vymeňte zlato za paniaze! 
GOLDMANN® so 60 pobočkami po celej Európe

teraz otvára ďalšiu v Bratislave!
Predaj šperkov je dôverná záležitosť. Mnohí zákazníci do nás svoju dôveru

vložili - dôverujte aj Vy odborníkom! GOLDMANN® sa špecializuje
na nákup zlata, diskrétnosť a tiež vysoké a transparentné ceny.

GOLDMANN® je v nákupe šperkov ozajstný fachman!

Najväčšiu a najprestížnejšiu nemeckú firmu CILOR
sme priniesli priamo k vašim nohám. Výrobky tejto

známej firmy nájdete odteraz v novootvorenej predajni
DER GOLDMANN® Bratislava. Bližšie informácie

o produktoch ako aj o firme nájdete na www.cilor.de
Zlaté či strieborné snubné prstene sú vyrobené
so starostlivosťou a podľa želania zákazníka.

DER GOLDMANN® Vám prináša bohatý výber zlatých a
strieborných šperkov, ako aj náramky, náušnice, náhrdelníky a

prívesky so SWAROWSKI komponentmi.
Vaše staré, zlomkové i zubné zlato si u nás môžete vymeniť

za nový šperk (v rovnakej hodnote).
Pre našich zákazníkov ponúkame špeciálnu

20% otváraciu zľavu na všetky naše produkty.

Pri stanovení ceny
berieme ohľad
aj na hodnotu

samotného šperku,
nielen na hodnotu zlata.

Svoju úlohu zohráva
aj čistota, výrobca

a stav šperku.

Poradíme Vám
diskrétne a odborne –

nečakajú na Vás
nijaké skryté poplatky!

Garantujeme serióznosť.

Vaše vzácne kovy
oceníme priamo

v pobočke a nezáväzne.

Úprimnosť a diskrétnosť
pre nás veľa znamenajú.

Nemusíte si vôbec
nič kúpiť.

Ak sa rozhodnete 
predať Vaše šperky,

peniaze dostanete ihneď a
v hotovosti – bez čakania!
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KÚPIM ZA
NAJVYŠŠIE CENY

Tel.: 032/6528 492, 0905 409 972
Email: najvyssie.ceny@gmail.com

Obrazy od významných slovenských,
českých a iných maliarov,

staré obrazy a starožitnosti

RÝCHLA PÔŽIČKA

tel. č. 0918 637 080
Pracujem ako viazaný finančný agent 

pre spoločnosť PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

Bratislava bude

v júni trochu

talianska
STARÉ MESTO
Šiesty ročník talianskeho festi-
valu na Slovensku Dolce vitaj
otvorí 4. júna 2013 o 19.00 h
koncert jedinečného zoskupe-
nia Piccola Accademia Degli
Specchi v Zrkadlovej sieni Pri-
maciálneho paláca.
Súbor vznikol v roku 2000 v
Ríme ako originálne komorné
zoskupenie, ktoré sa venuje
súčasnej vážnej hudbe, pričom sa
špecializuje predovšetkým na
interpretáciu minimalistických a
postminimalistických diel. Origi-
nalita tohto súboru spočíva okrem
iného v pomerne netradičnej
kombinácii rôznych nástrojov:
flauta, sopránový a altový saxo-
fón, husle), violončelo a klavír.
Festival Dolce Vitaj ponúka boha-
tý program po celý jún. Je to na-
príklad výstava šiat od známych
talianskych módnych návrhárov
vo Dvorane ministerstva kultúry
na Námestí SNP, výstava Talians-
ka maľba 16.-18. storočia v Ester-
házyho paláci na Námestí Ľ.
Štúra, štyri večery s talianskym
filmom v Kine Lumiére na Špitál-
skej ulici.
Od 21. do 23. júna sa v Bratislave
na tri dni zastaví aj typický Ta-
liansky trh, kde bude možné
kúpiť si typické talianske salá-
my, syry, olivy, sušené paradaj-
ky, sladké pečivo a sušienky,
produkty z mandľového cesta a
janovské pesto. Zastúpené budú
regióny Toskánsko, Umbria, La-
zio, Emilia Romagna, Sicília a
Ligúria. Trh bude na Hviezdo-
slavovom námestí a bude otvo-
rený od 9.00 do 22.00 h.
A 21. júna zažije Bratislava aj
oslavu talianskeho vína sprevá-
dzanú živou hudbou v uliciach
mesta Vino Vitaj. Vo vybraných
reštauráciách bude možné ochut-
nať talianske vína za cenu 1,50 € /
1 dcl. Program Dolce Vitaj nájde-
te na www.banoviny.sk (brn)

Za štyri dni sa

zjedlo na hrade 

5500 lokší
STARÉ MESTO
Uplynulý víkend bol na Brati-
slavskom hrade štvrtý najväčší
piknik v meste - Slovak Food
Festival. Počas štyroch dní sa
21-tisíc návštevníkom predsta-
vilo viac než 60 vystavovateľov
zo Slovenska, Rakúska, Ma-
ďarska a Čiech.
Bratislavčania mali možnosť
ochutnať kuchyne z celého sveta
a neskrývali svoj apetít. Za štyri
dni sa tu totiž zjedlo 5500 lokší,
600 kilogramov grilovaného kur-
čaťa, predalo sa 125 kíl čokolády
a zjedlo sa vyše 700 kíl ovocia.
Vypilo sa tu celkom takmer 2300
litrov čapovaného piva a 1725
litrov vína. (brn)

Mesto kupuje

bezpečnostné

kamery
BRATISLAVA
Začiatkom mája začalo mesto
Bratislava obstarávať nákup
10 nových bezpečnostných ka-
mier. Inštalované budú v šty-
roch mestských častiach.
Ružinov dostane štyri, Vajnory
tri, Podunajské Biskupice dve a
svoju prvú bezpečnostnú kame-
ru bude mať aj Vrakuňa. (brn)
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Family day v ZOO 
s Todosom

Na známosť sa dáva, že Todos so značkou
ŠKODA majú pre deti veľký dar. 
Navštívte 8.6. od 12:00 do 18:00
ZOO Bratislava, kde je pripravený bohatý 
program pre deti aj dospelých.

Program:
› Slávnostný krst leva Todosa
› Bábkové divadlo Z rozprávky do rozprávky
› Kúzelník Talostan
› Tanečný maratón
› Capoeira 
› Tvorivé dielne pre malých aj veľkých
› Mini súťaže o super ceny
› Tombola
› Súťaž o novú ŠKODA Octavia na týždeň zadarmo
› Tanečný workshopVáš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

Todos Bratislava s.r.o.
M. Sch. Trnavského 14
841 01 Bratislava

0800 102 103
todos@todos.sk
www.todos.sk

uuuuu����uuuuu sa na vÁsÁ
sa na vÁs
 sa na vÁs
sa na vÁ

����

lev todos
lev tododos
lev tod

teteteteteššššššeeeeeee ímímímímímššššššš ::::)))):::

Petržalčania

rozhodovali,

čo treba urobiť
PETRŽALKA
Petržalčania v rámci participa-
tívneho rozpočtu hlasovali o
tom, ktoré lokality má miestna
samospráva prioritne zrevitali-
zovať. Vyberali vždy jednu
lokalitu z troch športovísk,
troch schodísk a štyroch miest,
kde sa má vysadiť zeleň. 
Obyvatelia Petržalky rozhodli, že
samospráva opraví oddychovú
zónu na Jasovskej ulici 17. Vznik-
ne tu športové ihrisko s novým
asfaltovým povrchom, basketba-
lovými košmi, malými bránkami,
ihrisko na volejbal, nohejbal či
tenis. Stáť to bude asi 23-tisíc eur.
Zo schodísk vybrali nadchod nad
cestou na Jasovskej 2. Samosprá-
va tu opraví schody, rampu pre
kočíky a povrch nadchodu. Opra-
va by mala stáť 4,5-tisíc eur.
Nová zeleň pribudne na Dolno-
zemskej ulici, kde na jeseň samo-
správa vysadí 18 javorov a jednu
japonskú čerešňu v celkovej hod-
note vyše 3,5-tisíc eur. (mch)

Nad Lamačom

sa bude týčiť

drevený kríž
LAMAČ
Nad mestskou časťou Lamač
sa bude týčiť 10-metrový cyri-
lometodský kríž. Osadí ho
mestská časť na počesť 1150.
výročia príchodu Cyrila a
Metoda na naše územie.
„Drevený dvojkríž bude podľa
plánov stáť na kopci Háj v nad-
morskej výške 330 metrov, aby
bol dobre viditeľný,“ uviedla po-
slankyňa miestneho zastupiteľ-
stva Marta Janyšková. Mestská
časť oslovila Lesné spoločenstvo
majiteľov urbáru a Lesnú spoloč-
nosť Lamač o súhlas s umiestne-
ním kríža. Tí s návrhom už súhla-
sili, požiadali však samosprávu aj
o písomnú žiadosť.
Kríž plánujú vyrobiť členovia
Spolku vyslúžilých vojakov v
Lamači. Janyšková odhaduje, že
náklady na jeho výrobu a umiest-
nenie by nemali presiahnuť 2000
eur. „Kríž by sme chceli osadiť
medzi 5. až 10. júlom 2013,“
uviedla Janyšková. (mch)

BRATISLAVA
Sezóna letných dovoleniek a
výletov sa už pomaly začína a
mnoho Bratislavčanov už obja-
vilo pestré športové i kultúrne
vyžitie len kúsok za hranicami -
v rakúskom Burgenlande.
Burgenland má 1850 km cyklo-
chodníkov, pričom najnavštevo-
vanejšími sú tie pri Neziderskom
jazere. Okolo jazera sa všade,
okrem dediny Podersdorf, nachá-
dza trstina, cez ktorú sa doň vchá-
dza. Maximálna hĺbka jazera
dosahuje 1,90 metra a 20 % z
neho sa nachádza na maďarskom
území. Cyklotúry, kempovanie,
kúpanie, plavba loďou či jachtou
a surfovanie lákajú ľudí najmä
preto, že Burgenland garantuje
300 slnečných dní v roku.
Tipom na výlet je i jazda na
cyklodrezine. Drezina sa poháňa
pedálmi ako bicykel, ale jazdí po
koľajniciach ako vlak. Jej 23-kilo-
metrová trať vedie z Deutsch-
kreutzu do Oberpullendorfu.
Štvormiestna drezina sa dá cez

víkend požičať za 70 eur na deň,
v pracovný deň za 58 eur. Na trati
je 8 zastávok, v ktorých sa dá ope-
kať, okúpať, ísť na nákupy, do
múzeí či sa občerstviť v cukrárni
alebo reštaurácii. Zapožičanie
bicyklov či segway a vozenie sa
medzi vinicami v Deutschkreutzi,
kde je možné si aj objednať obed
priamo vo vinohrade, patrí k Bur-
genlandu presne tak, ako známa
modrá frankovka. 
Detskej obľube sa teší Family-
park v St. Margarethen, ktorý po-
núka viac ako 80 atrakcií. Vstup-
né je 19,50 eur, deti do troch
rokov majú vstup zadarmo.
Hrad Forchtenstein ponúka aj
špeciálne detské prehliadky, na
ktorých deti napríklad píšu brka-
mi s atramentom, prezliekajú sa
do dobových kostýmov či pri
splne mesiaca hľadajú s lampáš-
mi a cesnakom grófa Drakulu.
Detské workshopy ponúka aj
zámok Esterházy. Výklad k pre-
hliadkam je v nemčine, angličtine
a maďarčine.

„Záujem o prírodu rastie, ale ve-
domosti klesajú,“ povedal správ-
ca národného parku Neziderské-
ho jazera - Seewinkel Alois Lang.
Jeho informačné centrum je v Ill-
mitzi, kde návštevníkom ochotne
poskytnú informácie či mapy.
Park je ideálny pre cykloturistiku.
Bicykle je možné zapožičať si aj
priamo pri centre, 1 € / h, 8 € / 24
h. Najkratšia organizovaná pre-
hliadka autom trvá približne 3
hodiny, je však nutné si ju vopred
dohodnúť. V národnom parku sa
nachádza vyše 300 druhov vtá-
kov, ktoré možno pozorovať z
tridsiatich vyhliadkových veží.
Ďalekohľady či teleskopy je
možné zapožičať si v centre zálo-
hou za osobný doklad. Okrem
vtáctva, sŕn či zajacov sa v parku
nachádzajú aj biele somáre s
modrými očami, ktorých je v
Rakúsku celkovo len okolo 300
kusov. Jedinečný charakter príro-
dy dotvárajú aj soľné jazerá, ktoré
podľa období sucha vysychajú a
znova sa objavujú. (mch)

Susedný Burgenland neponúka 
len dobré víno a Neziderské jazero
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Vyst pte z davu
a zanechajte dlhotrvaj ci dojem

KARIREAL SLOVAKIA, a.s., Galvaniho 13

www.karireal.sk

Bez obmedzenia kilometrov

BRATISLAVA
Sezóna letných dovoleniek a
výletov sa už pomaly začína a
mnoho Bratislavčanov už obja-
vilo pestré športové i kultúrne
vyžitie len kúsok za hranicami -
v rakúskom Burgenlande.
Burgenland má 1850 km cyklo-
chodníkov, pričom najnavštevo-
vanejšími sú tie pri Neziderskom
jazere. Okolo jazera sa všade,
okrem dediny Podersdorf, nachá-
dza trstina, cez ktorú sa doň vchá-
dza. Maximálna hĺbka jazera
dosahuje 1,90 metra a 20 % z
neho sa nachádza na maďarskom
území. Cyklotúry, kempovanie,
kúpanie, plavba loďou či jachtou
a surfovanie lákajú ľudí najmä
preto, že Burgenland garantuje
300 slnečných dní v roku.
Tipom na výlet je i jazda na
cyklodrezine. Drezina sa poháňa
pedálmi ako bicykel, ale jazdí po
koľajniciach ako vlak. Jej 23-kilo-
metrová trať vedie z Deutsch-
kreutzu do Oberpullendorfu.
Štvormiestna drezina sa dá cez

víkend požičať za 70 eur na deň,
v pracovný deň za 58 eur. Na trati
je 8 zastávok, v ktorých sa dá ope-
kať, okúpať, ísť na nákupy, do
múzeí či sa občerstviť v cukrárni
alebo reštaurácii. Zapožičanie
bicyklov či segway a vozenie sa
medzi vinicami v Deutschkreutzi,
kde je možné si aj objednať obed
priamo vo vinohrade, patrí k Bur-
genlandu presne tak, ako známa
modrá frankovka. 
Detskej obľube sa teší Family-
park v St. Margarethen, ktorý po-
núka viac ako 80 atrakcií. Vstup-
né je 19,50 eur, deti do troch
rokov majú vstup zadarmo.
Hrad Forchtenstein ponúka aj
špeciálne detské prehliadky, na
ktorých deti napríklad píšu brka-
mi s atramentom, prezliekajú sa
do dobových kostýmov či pri
splne mesiaca hľadajú s lampáš-
mi a cesnakom grófa Drakulu.
Detské workshopy ponúka aj
zámok Esterházy. Výklad k pre-
hliadkam je v nemčine, angličtine
a maďarčine.

„Záujem o prírodu rastie, ale ve-
domosti klesajú,“ povedal správ-
ca národného parku Neziderské-
ho jazera - Seewinkel Alois Lang.
Jeho informačné centrum je v Ill-
mitzi, kde návštevníkom ochotne
poskytnú informácie či mapy.
Park je ideálny pre cykloturistiku.
Bicykle je možné zapožičať si aj
priamo pri centre, 1 € / h, 8 € / 24
h. Najkratšia organizovaná pre-
hliadka autom trvá približne 3
hodiny, je však nutné si ju vopred
dohodnúť. V národnom parku sa
nachádza vyše 300 druhov vtá-
kov, ktoré možno pozorovať z
tridsiatich vyhliadkových veží.
Ďalekohľady či teleskopy je
možné zapožičať si v centre zálo-
hou za osobný doklad. Okrem
vtáctva, sŕn či zajacov sa v parku
nachádzajú aj biele somáre s
modrými očami, ktorých je v
Rakúsku celkovo len okolo 300
kusov. Jedinečný charakter príro-
dy dotvárajú aj soľné jazerá, ktoré
podľa období sucha vysychajú a
znova sa objavujú. (mch)

Susedný Burgenland neponúka 
len dobré víno a Neziderské jazero


